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Kad Dieva vīra, Elīsas, 
kalpotājs cēlās agri no 
rīta un izgāja ārā no mā-
jas, redzi, tad karaspēks ar 
zirgiem un ratiem bija jau 
pilsētu ielencis, un viņa 
puisis tam sacīja: „Ak vai, 
mans kungs! Ko nu darī-
sim?” [Citiem vārdiem sa-
kot, kā mēs dzīvi izkļūsim 
no šīs likstas?] Bet viņš 
atbildēja: „Nebīsties, jo to, 
kas ir ar mums, ir vairāk 
nekā to, kas ir pie viņiem.” 
Un Elīsa lūdza [DIEVU] 
un sacīja: „KUNGS, lūdzams, atver vi-
ņam acis, ka viņš var redzēt!” „Un TAS 
KUNGS atvēra tā puiša acis, ka tas re-
dzēja, un, lūk, kalns bija pilns ugunī-
gu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu” (2 
Ķēniņu 6:15-17).

DIEVA Armija jeb Pulks, kuru 
Elīsa lūdza DIEVAM parādīt Elīsas 
kalpam, ir tā pati DIEVA Armija 
jeb Pulks, kas nojauca Jērikas sienas 
(Jozua 6:20). Jozua satika KUNGA 
Pulka VIRSPAVĒLNIEKU Jērikā 
šādā veidā: Un notika, kad Jozua 
bija pie Jērikas, ka viņš pacēla 
savas acis, un redzi, tur viņam pretī 
stāvēja kāds vīrs, KURAM rokā bija 
atvēzts zobens, un Jozua gāja pie 

VIŅA un jautāja: „Vai TU esi mūsu 
cilvēks vai mūsu pretinieks?” Bet 
TAS sacīja: „Nē, bet ES esmu tagad 
nācis kā TĀ KUNGA karaspēka 
VIRSPAVĒLNIEKS [JĒZUS pirms 
dzimšanas].” Tad Jozua metās zemē 
uz sava vaiga un to pielūdza un viņam 
sacīja: „Ko MANS KUNGS grib teikt 
SAVAM kalpam?” Tad TĀ KUNGA 
karaspēka VIRSPAVĒLNIEKS sacīja 
Jozuam: „Novelc savas kurpes no 
savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir 
svēta.” Un Jozua tā arī darīja. 

„Bet Jērika aizslēdza savus vārtus 
un palika noslēgta Israēla bērniem; 
ne tur kāds iegāja, ne no turienes 
kāds iznāca [tas bija tāpēc, ka tie zi-
nāja, ka DIEVS bija ar Israēlu, un 

viņi zināja arī, ka DIEVS 
tos iznīcinās]. Un TAS 
KUNGS sacīja Jozuam: 
„Redzi, ES esmu nodevis 
Jēriku, tās ķēniņu un tās 
varonīgos karavīrus tavā 
rokā. Aplenciet pilsētu, 
visi karavīri apejiet tai ap-
kārt vienreiz dienā, un tā 
dariet sešas dienas [tāpēc, 
lai iztrūcinātu grēcīgos 
Jērikas cilvēkus pirms to 
pilnīgas iznīcināšanas]. 
Un septiņi priesteri lai 
nes septiņas āžu ragu tau-

res šķirstam pa priekšu, bet septītajā 
dienā ejiet apkārt ap pilsētu septiņas 
reizes, un priesteri lai pūš taures. Un, 
tiklīdz tie garāk pūtīs āža ragā un jūs 
sadzirdēsit taures skaņu, tad lai visa 
tauta saceļ varen lielu troksni; tad tū-
daļ sagrūs pilsētas mūri paši no sevis 
[to paveiks TĀ KUNGA Pulka nere-
dzamā roka], un tauta lai kāpj tiem 
pāri tur, kur ikviens stāv.” 

Tad Jozua, Nūna dēls, aicinā-
ja priesterus un tiem sacīja: „Nesiet 
derības šķirstu, bet lai septiņi pries-
teri nes septiņas āžu ragu taures TĀ 
KUNGA šķirsta priekšā.” Bet kara 
saimei viņš pavēlēja: „Ejiet un aplen-
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(Turpinājums no 1.lpp.)
ciet pilsētu, un apbruņotie vīri lai iet 
pa priekšu TĀ KUNGA šķirstam.” 
Un, kā Jozua bija tautai sacījis, tā arī 
gāja septiņi [Jūdu] priesteri, nesdami 
septiņas āžu ragu taures TĀ KUNGA 
priekšā; viņi gāja un pūta taures, bet 
TĀ KUNGA derības šķirsts viņiem 
sekoja. Un apbruņojušies karavīri 
gāja pa priekšu priesteriem, kuri pūta 
taures, un aizmugurējie pulki sekoja 
šķirstam, pūzdami taures. Bet tau-
tai Jozua bija stingri pavēlējis, teik-
dams: „Jūs nedrīkstat izkliegt kara 
saucienus, un lai jūsu balss nebūtu 
dzirdama un lai ne vārds neiziet no 
jūsu mutes līdz tai dienai, kad es jums 
sacīšu: saceliet troksni. Tad jums būs 
kliegt.”

Un TĀ KUNGA šķirsts tika nests 
apkārt pilsētai vienu reizi; tad tie ie-
gāja nometnē un palika pa nakti no-
metnē. Un Jozua cēlās agri no rīta, un 
priesteri iznesa TĀ KUNGA šķirstu. 
Un septiņi priesteri, kas nesa septiņas 
āžu ragu taures TĀ KUNGA šķirs-
ta priekšā, staigājot lēnā solī, pūta 
taures, bet apbruņotie karavīri gāja 
viņiem pa priekšu un aizmugurējie 
pulki soļoja aiz TĀ KUNGA šķirsta, 
un ejot tika pūstas taures. Tā viņi arī 
otrā dienā apgāja pilsētai apkārt vie-
nu reizi, tad tie atgriezās nometnē; tā 
tie darīja sešas dienas.

Un septītajā dienā tie cēlās agri, 
gaismai austot, un gāja ap pilsētu tādā 
pašā veidā septiņas reizes, tikai šinī 
dienā viņi apgāja pilsētai apkārt sep-
tiņas reizes. Un notika septītajā reizē, 
kad priesteri pūta taures, Jozua sacī-
ja tautai: „Kliedziet, jo TAS KUNGS 
šo pilsētu ir nodevis jūsu varā. Un 
šī pilsēta lai krīt TĀ KUNGA sodā: 
viss, kas vien tanī ir, un viņa pati lai 
top izdeldēta; tikai netikle Rahāba 
lai paliek dzīva, viņa pati un visi, kas 

ir pie viņas atrodami viņas namā, jo 
viņa bija paslēpusi sūtņus, ko mēs bi-
jām izsūtījuši. Tikai sargaities no tā, 
kas ir padots iznīcības lāstam, ka jūs 
paši netopat par tādiem, kas ir iznīci-
nāmi, un ka jūs neņemat daļu sev un 
tā nepadarāt arī Israēla nometni par 
tādu, kas ir padota lāstam, un ka jūs 
to nenovedat postā. Bet viss sudrabs 
un zelts, un vara un dzelzs rīki lai ir 
svēti TAM KUNGAM, un tie lai nāk 
pie TĀ KUNGA dārgumiem.” 

Tad nu tauta kliedza, taures tika 
pūstas. Un, tiklīdz tauta sadzirdēja 
tauru skaņas, tā sāka kliegt vēl skaļāk, 
un tad arī mūri sagruva [to paveica 
TĀ KUNGA Pulks un TĀ KUNGA 
Pulka VIRSPAVĒLNIEKS], un ka-
rotāji iegāja pilsētā, katrs no savas 
vietas. Un, tad nu viņi pilsētu tā bija 
ieņēmuši” (Jozuas 5:13-6:20).

Ēnoha grāmatā varenais pravietis 
Ēnohs pravieto par vērotājiem. Šie 
vērotāji ir DIEVA eņģeļi, tie ir TĀ 
KUNGA Debesu Pulks. Viņi dažkārt 
tiek saukti par DIEVA svēto cilvēku 
sargeņģeļiem tepat uz Zemes. 

Pastāv sliktie eņģeļi un labie eņģe-
ļi. Atklāsmes grāmatā 12:4 teikts, ka 
viena trešdaļa eņģeļu (sliktie) tika pa-
dzīti no Debesīm ar savu vadoni Sāta-
nu (Lūkas 10:18). Bet atceries – divas 
trešdaļas eņģeļu jeb labie eņģeļi pali-
ka kalpošanai DIEVAM. Viena treš-
daļa eņģeļu, kas ir sliktie, ir ne tikai 
slikti, bet patiesi ļauni.

Atklāsmes grāmatā 12:3 teikts: 
„Un vēl cita zīme [brīnums] parādī-
jās pie debesīm: un, lūk, liels ugunīgs 
pūķis [Velns], kam bija septiņas gal-
vas...” „septiņas galvas ir septiņi kal-
ni [Romā, Itālijā], kuros sēž sieviete” 
(Atklāsmes 17:9). Šī sieviete ir viltus 
pravietis, viltus baznīca, kults, zvēra 
galva, tā ir Vatikāns  – Romas katoļu, 
homoseksuāļu un bērnus seksuāli iz-
mantojošā baznīca.

Atklāsmes grāmatas 12:3 turpinā-
jumā teikts, ka šīm septiņām galvām 
ir desmit ragi. Šie desmit ragi simboli-
zē desmit Eiropas valstis, kuras uz īsu 

laiku (pēdējā tāda valsts ir Grieķija) 
ar savu varu palīdz Romas Vatikānam 
(ANO, Jaunās Pasaules Kārtībai), ku-
ras ir apvienojušās zem Sātana Jau-
nās Pasaules Kārtības likumiem jeb 
Vienas Pasaules Valdības. „...Un viņa 
galvās septiņi kroņi [šie septiņi kro-
ņi simbolizē Velna Jaunās Pasaules 
Kārtību, kas uz laiku valda pār visiem 
septiņiem kontinentiem, jeb, citiem 
vārdiem sakot, visu pasauli].”1

„Un viņa aste norāva trešo daļu 
zvaigžņu no debesīm [zvaigznes ir 
ļaunie enģeļi.2 Atklāsmes grāmatā 
1:20 teikts, ka zvaigznes simbolizē 
eņģeļus]   un [pūķis, Sātans] nometa 
tās [vienu trešdaļu bīstamo un ļauno 
eņģeļu] zemē. Tad pūķis [Velns] stā-
vēja sievietes priekšā [kurai kronī ir 
divpadsmit zvaigznes. Šī (sieviete) ir 
KRISTUS Līgava, Jaunā Jeruzaleme, 
kura ir īstenā KRISTUS MIESA Ze-
mes virsū, patiesā Izraēla; arī tie, kas 
ir kristieši, nekad katoļi, tie, kuri cēlu-
šies no DIEVA izredzētās tautas – eb-
rejiem. Tagad DIEVS ir devis pestīša-
nu visu tautu cilvēkiem, kas pieņems 
KRISTU kā savu Pestītāju]” (Atklās-
mes 12:4).

Atklāsmes grāmatā 12:4 minēts, 
ka šī sieviete (KRISTUS MIESA) bija 
gatava dzemdēt bērnu, kas bija KRIS-
TUS. Tas ir atskats atpakaļ uz laiku, 
kad Sātans, izmantojot karali Hēro-
du un viņa armiju, stāvēja ārpus Iz-
raēlas, lai iznīcinātu KRISTU VIŅA 
dzimšanas brīdī vai divu gadu laikā,3 
jo KRISTUS bija un joprojām ir ķē-
niņu ĶĒNIŅŠ un kungu KUNGS, 
pasaules GLĀBĒJS, VIŅŠ, kas iznī-
cina Sātana darbus, izglābjot dvēseles 
visiem tiem, kas pieņem VIŅU kā 
savu GLĀBĒJU un vadītāju.4 Vēstulē 
Kolosiešiem 2:15 teikts, ka KRISTUS 
„atbruņoja valdības un varas, droši 
atstādams tās kaunā un pats sevī svi-
nēdams uzvaru pār tām.”

Šīs ir pēdējās dienas.5 Zeme ir pil-
na ar DIEVA Armiju, un gaiss ir pilns 
ar DIEVA gaisa spēkiem. Tie ir tie 
paši NLO, kurus visapkārt pasaulei 

1 Dan. 2:40, 7:19-25, Atkl. 13:2-8, 14:8, nod. 17, 18:2-24   2 Jes. 14:12-17, Mt. 25:41, Lk. 10:18, 2 Pēt. 2:4, Jūd. 6, Atkl. 12:3-4, 7-9   3 Mt. 2:1-18   4 Dan. 7:13-14, 1 Tim. 6:14-16, 
Ebr. 2:14-15, 1 Jņ. 3:8, 4:14-15, Atkl. 17:14, 19:16   5 Mt. nod. 24   
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ir redzējuši miljoniem cilvēku. Tā kā 
cilvēki visā pasaulē ir neziņā par DIE-
VA VĀRDU, viņi uzskata, ka redzētie 
NLO ir citu planētu iemītnieki. Kad 
mēs pārzinām Bībeli, mēs saprotam, 
cik ļoti tie maldās, jo šie „lidojošie 
šķīvīši”, kurus parasti sauc par NLO, 
nav no citām planētām. Tie ir „vēro-
tāji”, DIEVA eņģeļi, kas novēro pa-
sauli īsi pirms KRISTUS otrreizējas 
atgriešanās uz Zemes. Vērotāji gata-
vojas pēdējai tiesai.

Atklāsmes 16:1 rakstīts: „Un es 
dzirdēju stipru balsi no svētnīcas sa-
kām septiņiem eņģeļiem: Ejiet un iz-
lejiet septiņus DIEVA dusmu kausus 
pāri zemei!” Daniela 4:10 teikts: „No 
debesīm nokāpa eņģelis [vērotājs] kā 
kāds svēts sargs,” lai vēstītu DIEVA 
tiesu pār augstprātīgo karali Nebu-
kadnecaru, kurš teicis Daniēla grā-
matā 4:27: „Vai šī nav tā lielā Bābele, 
ko es uzcēlu ar savu spēku [nevis ar 
DIEVA spēku] ķēniņam par mājokli 
un par godu savai varenībai [nevis 
DIEVA varenībai]?”

Šādi skan DIEVA spriedums, kas 
vērotājam jāizpilda pret karali Ne-
bukadnecaru: „Šis vārds nebija [vēl] 
izskanējis no [iedomīgā] ķēniņa mu-
tes, ka nāca balss no debesīm: Tā tev, 
ak, ķēniņ Nebukadnēcar, ir likts sacīt: 
tava ķēniņa valsts un cienība tev ir 
atņemta!Un tie [Eņģeļi] tevi izstums 
no cilvēku sabiedrības, tu dzīvosi pie 
lopiem laukā, tev dos zāli ēst kā lo-

piem. Un tā paies septiņi gadi, iekams 
tu atzīsi, ka VISAUGSTĀKAJAM ir 
vara pār cilvēku ķēniņa valstīm un 
ka VIŅŠ var ķēniņa valsti piešķirt, 
kam vien VIŅŠ grib. Tūlīt piepildījās 
šis vārds Nebukadnēcara dzīvē: viņu 
izstūma no cilvēku sabiedrības, viņš 
ēda zāli kā lopi laukā, debess rasa sla-
cināja viņa miesu, [līdz] viņam izau-
ga mati tik gari kā ērgļa spalvas, un 
viņa nagi bija kā putnu nagi” (Daniē-
la 4:31-33). 

Jeremijas grāmatā 4:16 DIEVS 
saka Jeremijam: „Pasludiniet tautām 
un tālāk arī Jeruzālemei: Redzi, ielen-
cēji nāk no tālām zemēm un liek at-
skanēt saviem kara kliedzieniem pret 
Jūdas pilsētām!” Pret Jūdas pilsētām 
vairākkārtīgi ir vērstas dusmas. Tas 
ir tāpēc, ka to iedzīvotāji līdz pat šai 
dienai noraida JĒZU kā savu MESI-
JU.

Es uzskatu, ka gandrīz visi pasau-
lē ir dzirdējuši par tā saucamo NLO 
(neidentificēto lidojošo objektu) mil-
jonos skaitāmajiem novērojumiem, 
bet tie nav NLO. Tie ir vērotāji jeb 
Dieva eņģeļi, kas vēro Zemi šajās pē-
dējās dienās pirms DIEVA tiesas die-
nas, pasaules un laika beigām. VIŅŠ 
DIEVA žēlastībā ļauj ikvienam redzēt 
simtiem pareģojumu, zīmju un brīnu-
mu par laika beigām, piemēram, vē-
rotājus, DIEVA eņģeļus, kas apskata 
Zemi savos, tā sauktajos, „lidojošajos 
šķīvīšos” tieši pirms Zemes iznīcības. 

Joēla grāmata to pareģo,6 kā arī Apus-
tulis Pēteris Apustuļu darbos: „Tas 
notiks pēdējās dienās, saka DIEVS, 
ES izliešu no SAVA GARA pār visu 
miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas 
pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs 
parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos 
sapņus. Un arī pār SAVIEM kalpiem 
un SAVĀM kalponēm ES tanīs dienās 
izliešu no SAVA GARA, un tie pra-
vietos. Un Es došu brīnumus augšā 
pie debesīm un zīmes apakšā virs ze-
mes: asinis un uguni, un dūmus, un 
tvaiku. Saule pārvērtīsies tumsā un 
mēness asinīs, pirms nāks TĀ KUN-
GA lielā un spožā diena. Un ikviens, 
kas TĀ KUNGA Vārdu piesauks, tiks 
izglābts” (Apustuļu darbi 2:17-21).

Vērotājus, kas ir eņģeļi Debesīs, 
un mūs, kas esam kristieši (ne kato-
ļi), saista radniecīgas saites, jo DIEVS 
mūs radīja. DIEVS radīja eņģeļus un 
DIEVS ir radījis mūs. Ir labi cilvēki 
un ir ļauni cilvēki, jo tikai daži no 
mums ievēro DIEVA baušļus.7 Pirmā 
Jāņa grāmatā 2:3-4 teikts: „No tā mēs 
noprotam, ka esam VIŅU atzinuši, 
ja turam VIŅA baušļus. Kas saka: es 
esmu VIŅU atzinis, bet netur VIŅA 
baušļus, ir melis, un viņā nav patie-
sības.”

Daži cilvēki lielās, ka viņi mīl TO 
KUNGU. Tomēr ikdienas dzīvē tie 
neatbild DIEVA aicinājumam, bet 
drīzāk liekas nemanām VIŅA balsi. 
Daži emocionālā satraukumā izsau-
cas, ka mīl TO KUNGU. Piemēram, 
kad šādi cilvēki grib redzēt kādu fil-
mu, televīzijas pārraidi, sporta vai 
mūzikas pasākumu, iekšējā sajūta 
aizliedz to darīt, bet viņi to dara tik 
un tā. Viņi zina, ka nedrīkst izda-
rīt lielus grēkus, bet neuztraucas par 
to, ko uzskata par maziem pārkāpu-
miem. Dievkalpojumos tie var pat 
liecināt, ka ir TĀ KUNGA Gara skar-
ti. Ir daudzi šāda veida kristieši. Taču 
patiesībā šādā veidā mīlēt TO KUN-
GU ir bezjēdzīgi.8

(Turpinājums 4.lpp.)

Sludinātāja Vilimena Tomasa (Loderdeilleika, Floridas štats) saņē-
ma viņai adresēto sūtījumu. Visas dāmas Bībeles studiju grupā kopā 
apsēdās un izlasīja „Dieva Armiju un Gaisa spēkus.” Viņa teica, ka no 
šīs literatūras biedres uzzinājušas vairāk nekā no visiem sludinātā-
jiem, kuros tās kādreiz gadiem ilgi klausījušās (viņas jau kādu laiku 
nevienā no tiem neklausās). Viņām visām garīgā literatūra patīk un 
viņas klausās kompaktdiskus. Viņas saka, ka neviens nemāk tik labi 
sniegt paskaidrojumus kā Tonijs. Vilimena lūdza turpināt sūtīt dis-
kus un izdevumus. Grupa vēlas, lai mēs zinātu, ka viņas sanāk kopā 
un notur lūgšanas, un viņas lūdzas par Toniju un baznīcu. Viņa vēl-
reiz lūdza atjaunināt izdevumus un diskus, kad tas iespējams. Viņa 
arī vēlēja baznīcu lūgties par trīs niķīgiem mazbērniem, kas gadiem 
ir vērojuši kalpošanu. 

No mūsu 24 stundu Lūgšanu un Informācijas līnijas 

6 Jl. 2:28-32   7 Mt. 7:13-14, 21-23, Lk. 13:23-30   8 Mt. 
7:21-23, nod. 25   
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Noteikta māsa var būt tik cītīga 
pret TO KUNGU, ka desmit brāļi 
kopā nespēj viņu pārspēt. Viņas ru-
nas par mīlestību pret TO KUNGU 
var klausītājus aizkustināt līdz pat 
asarām. Tomēr, neticamā kārtā, ja 
šāda māsa sadusmojas, neviens nav 
spējīgs viņu apturēt. Dabiskā dzīve ir 
nereālā dzīve (dzīve, kas nav no DIE-
VA). Kādu dienu viss, kas ir no dabis-
kās dzīves, jāsasit gabalos. Mums jā-
tiek patiesi DIEVA aizkustinātiem, lai 
skaidri redzētu, ka mūsu entuziasms, 
mūsu viltotā vai nepatiesā centība, 
mūsu viltus mīlestība pret TO KUN-
GU un mūsu viltus kalpošana TAM 
KUNGAM ir dabiskas izcelsmes, 
kam trūkst DIEVA elementa, kas ir 
neīsts. Neatkarīgi no tā, cik daudzas 
tērauda un misiņa sienas mēs sevī ne-
sam, un neatkarīgi no tā, vai mums ir 
ārējie vārti, vidējie vārti, vai iekšējie 
vārti, saskaņā ar GARU, tie visi ir pa 
vienam jāatver TĀ KUNGA ielaiša-
nai. Tad nāks atklāsme, ka ar  entu-
ziasma un dedzības izrādīšanu mēs 
nevaram saskatīt TO KUNGU. Tikai 
tad, kad mūs skāris vai aizkustinājis 
TAS KUNGS tādā mērā, ka VIŅŠ 

var būt pilnībā atbrīvots mūsos, mēs 
sāksim nest daudz vairāk augļu – tā 
minēts Jāņa grāmatā 15:2. Augļi kokā 
ienākas no DZĪVES, kas ir mūsos.

Tikmēr ļaudis, kuri ir saistīti ar 
ļaunajiem eņģeļiem, ir ļauni cilvēki. 
Tomēr atceries, ka ir vairāk DIEVBI-
JĪGU eņģeļu nekā ļauno eņģeļu. Elīsa 
to parādīja savam kalpam, kad Sīri-
jas armija ielenca pilsētu. Elīsa lūdza 
KUNGU atvērt viņa kalpa acis, lai tas 
varētu redzēt, ka viņa un Elīsas pusē 
bija vairāk palīgu nekā sīriešu. Kad 
viņš tā izdarīja: „Redzi, kalns bija 
pilns zirgu un uguns ratu [TĀ KUN-
GA Pulks] apkārt Elīsam [un viņa 
kalpam],” tāpat kā tagad DIEVA Ka-
raļvalsts Pulks ar vērotājiem mums ir 
apkārt un mūs aizsargā, vērojot visu, 
kas tiek teikts un darīts uz zemes (2 
Ķēniņu 6:17). Tas notiek, DIEVA vē-
rotājiem lidojot šķīvīšos debesīs un 
novērojot arī tepat uz Zemes – tā ir 
DIEVA Armija un Gaisa spēki.9 

Ir pienācis laiks ikvienam pasaulē 
nožēlot savus grēkus un lūgt 
DIEVU ar visu sirdi, dvēseli, 
prātu un spēku, kas ir pirmais 
un svarīgākais bauslis.10 Drīz 
austrumu debesis būs pie-
pildītas ar CILVĒKA DĒLA 
zīmi. Ir vairāki raksti, kas ap-
raksta šo notikumu. Viens no 
tiem ir no Mateja divdesmit 
ceturtajā nodaļā. Vēl cits ir 

Jesajas otrajā nodaļā. Un vēl viens ir 
Atklāsmes grāmatas sestajā nodaļā. 

Mateja evaņģēlijā 24:30-51 raks-
tīts: „Un tad CILVĒKA DĒLA zīme 
parādīsies pie debesīm; un tad visas 
ciltis virs zemes vaimanās; un viņas 
redzēs CILVĒKA DĒLU nākam de-
bess padebešos lielā spēkā un godībā. 
Un VIŅŠ sūtīs SAVUS eņģeļus [TĀ 
KUNGA Pulku, vērotājus] ar bazū-
nēm un stipru skaņu; un tie savāks 
VIŅA izredzētos no četriem vējiem, 
no vienas debesu malas līdz otrai. Bet 
mācaities līdzību no vīģes koka: kad 
viņa zari jau paliek maigi un lapas 
plaukst, ziniet, ka vasara tuvu! Tā arī 
jūs: kad visu to redzēsiet, ziniet: Viņš 
ir tuvu durvīs! Patiesi Es jums saku: šī 
cilts neizzudīs, kamēr tas viss notiks. 
Debess un zeme zudīs, bet MANI vār-
di nezudīs. Jo kā bija Noasa dienās, tā 
būs arī Cilvēka Dēla atnākšanā. Jo kā 
tanī laikā pirms ūdens plūdiem viņi 
ēda un dzēra, precējās un devās lau-
lībā līdz tai dienai, kad Noass iegāja 

(Turpinājums no 3.lpp.)

THE ARMY
AND AIR FORCE

OF GOD
(THE WATCHERS)

www.alamoministries.com
VĒSTULES MĀCĪTĀJAM ALAMO

Kenija

Peru
(Tulkojums no spāņu valodas)

Lai Dievs Jūs svētī, 
Brāli, un Tonija Alamo kalpošanu.
Es Jūs informēju, ka, slava Dievam, mēs 

tagad esam apgādāti ar jaunu baznīcu. Tā 
atrodas trīs stundu attālumā no Sulanas, 
Piuras apkārtnē, vietā, ko sauc Sečura, kur 
darbojas 23 pieauguši brāļi un 33 bērni. 
Mēs devāmies pildīt personisku darbu, 
piedāvājot Jūsu literatūru katrā mājā, un 
daudzi gribēja turpināt mācības. Vakar mēs 
sapulcējāmies, un daudzi brāļi mums pie-
biedrojās. Viņi pieņēma To Kungu, un mēs 
pulcēsimies trīs reizes nedēļā. Gods Tam 
Kungam. Jēzus nāks drīz.
Andress Čiroke Silva
Tonija Alamo kalpošana
Sulana, Peru

Cienījamais Mācītāj, Tonij Alamo,
Sveicieni spēcīgajā vārdā, kas ir pāri visiem vārdiem, mūsu Kun-

ga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Man ir prieks Jums paziņot, ka 
mēs patiešām pārņemam pilsētu ar Alamo literatūru, kuru mums 
piegādājat. Mēs sasniedzam ikvienu, glābtu vai neglābtu, un pē-
dējā mēneša laikā esam pieredzējuši 15 izglābtus cilvēkus, un tie ir 
mūsu baznīcā. Turklāt mēs esam saņēmuši sūtījumu, ko nosūtījāt 
21. decembrī. Ar pateicības vārdiem vēlamies lūgt papildu literatūru un 
Bībeles to lielā pieprasījuma dēļ. Lai Dievs Jūs svētī, mēs lūdzam Dievu 
iejaukties mūsu mācītāja lietā, jo es zinu, ka caur lūgšanām viss ir iespē-
jams.
Jūsu Dieva kalps,
Mācītājs Dalmas Munoko          Bungoma, Kenija

9 2 L. 16:9, Zah. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Atkl. 7:1-3   10 5 Moz. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20, 
26:16, 30:6, Joz. 22:5, Mt. 22:37-40, Mk 12:29-31, Lk 10:27   

DIEVA ARMIJA 
UN GAISA SPĒKI

(VĒROTĀJI)
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šķirstā, un viņi nesaprata, iekams 
plūdi nāca un aizrāva visus; tā būs arī 
Cilvēka Dēla atnākšanā. Tāpēc esiet 
modri, jo jūs nezināt, kurā stundā 
jūsu KUNGS nāks. Bet tas jums jāzi-
na: ja nama tēvs zinātu, kurā stundā 
zaglis nāks, tad viņš paliktu nomodā 
un neļautu ielauzties savā mājā. Tāpēc 
esiet arī jūs sagatavoti, jo jūs nezināt, 
kurā stundā Cilvēka Dēls atnāks. Kā 
tev šķiet, kurš ir uzticīgais un gudrais 
kalps, ko kungs iecēla pār savu sai-
mi, lai viņiem dotu barību īstā laikā? 
Svētīgs tas kalps, kuru kungs pārnā-
cis atradīs tā darām. Patiesi es jums 
saku: Viņš to iecels pār visiem saviem 
īpašumiem. Bet ja ļaunais kalps sacīs 
savā sirdī: mans kungs kavējas nākt, 
un iesāks sist savus līdzdarbiniekus, 
un ēdīs, un dzers ar plītniekiem, tad 
šī kalpa kungs nāks tādā dienā, kad 
viņš to negaida, un stundā, kuru ne-
zina. Un viņš to satrieks un dos tam 
kopalgu ar liekuļiem: tur būs raudā-
šana un zobu griešana.” 

TAS KUNGS dod mums pietieka-
mi daudz zīmju, tāpēc, ja būsi vērīgs, 
tevi nepārsteigs nesagatavotu. Lūk, 
vēl viena vīzija, kurai vērts pievērsties, 

jo šī vīzija īstenoties ātrāk, nekā tu 
domā: „Un es redzēju debesis atvērtas 
[vēl viena pasaules gala vīzija no DIE-
VA], un, lūk, balts zirgs, un sēdētājs 
tanī saucās UZTICĪGAIS un PATIE-
SAIS, kas taisnīgi tiesā un karo. VIŅA 
acis it kā uguns liesma, un galvā VI-
ŅAM daudzi kroņi. Un bija uzrakstīts 
VIŅA vārds, ko neviens nepazina kā 
vienīgi VIŅŠ pats. VIŅŠ bija tērpies 
drēbēs, kas slacītas asinīm, un VIŅA 
vārds saucās DIEVA VĀRDS. DEBE-
SU KARA PULKI SEKOJA VIŅAM 
BALTOS ZIRGOS [TAS KUNGS un 
VIŅA Pulks, vērotāji], tērpti baltā un 
tīrā audeklā. Un no VIŅA mutes iz-
iet abpusēji ass zobens, ar ko satriekt 
tautas. VIŅŠ tās valdīs ar dzelzs zizli 
[DIEVA VĀRDU] un min VISVA-
RENĀ DIEVA dusmu bardzības vīna 
spiedi. Un uz tērpa, proti, VIŅA sānos 
rakstīts: ķēniņu ĶĒNIŅŠ un kungu 
KUNGS” (Atklāsmes 19:11-16).

Pašlaik mēs izdzīvojam pēdējos 
brīžus pirms laika beigu iestāšanās. 
Visas pazīmes par to ir novērojamas. 
Pie varas ir Vienas Pasaules, Antikris-
ta valdība. DIEVA Gaisa spēki dar-
bojas jau vairākus gadus un simtiem 

miljonu cilvēku ir viņus redzējuši (li-
dojošie šķīvīši, vērotāji, eņģeļi, DIEVA 
Karaliskie gaisa spēki). Pāvests Romā 
plātās, cik brīnišķīga ir Jaunā Pasaules 
Kārtība. Tikmēr pastāv cunami, pai-
suma viļņi, zemestrīces, daudzu veidu 
slimības, likstas, tautu apjukumi, vajā-
šanas un simtiem dažādu lāstu. 

Tu esi, vai nu labs, vai slikts.11 Tu, 
vai nu pieņemsi KRISTU kā savu 
GLĀBĒJU, vai VIŅU noraidīsi. Izvē-
lies VIŅU tagad, pirms nav par vēlu. 
Tu esi tikai viena elpas vilciena, viena 
sirdspuksta attālumā no mūžības sā-
kuma.12 Savas dvēseles glābšanai saki 
šo lūgšanu. Tad ej kristīties, tiec pilnī-
gi iegremdēts ūdenī TĒVA, DĒLA un 
SVĒTĀ GARA vārdā.13 Izpēti Kara-
ļa Džeimsa Bībeles versiju un ievēro 
baušļus.14 Staigā ar DIEVA GARU.15

TAS KUNGS vēlas, lai jūs pastās-
tītu citiem par savu pestīšanu (Mar-
ka 16:15). Jūs varat kļūt par Mācītāja, 
Tonija Alamo, evaņģēliskās literatū-
ras izplatītāju. Mēs nosūtīsim jums 
šo literatūru bez maksas. Zvaniet vai 

Mans vārds ir Stīvens Vedels. Man 
2012. gada oktobra beigās palika 59 
gadi. Es pieņēmu Kristu kā   savu per-
sonīgo Glābēju 1971. gada 4. novem-
brī. Man nedēļu iepriekš bija palikuši 
18 gadi. Ja Kristus nebūtu ieradies 
manā dzīvē tajā laikā, jūs, iespējams, 
pirms vairākiem gadiem izlasītu 
manu nekrologu, nevis šo liecību par 
Dieva spēku un spēju mainīt cilvēka 
dzīvi, ko lasāt tagad.

Kad es pabeidzu vidusskolu 
1971. gada pavasarī, man nebija ne-
kādas motivācijas turpināt mācības 
universitātē. Es biju pseidohipijs. Es 
devos uz Sanfrancisko, Kalifornijā, 
sākumā ar dažiem draugiem mašīnā 
un pēc tam ar autostopiem, no San-
francisko uz Bolderu Kolorādo štatā, 

tad atpakaļ uz Kaliforniju, šoreiz uz 
Losandželosu. 

Mana ceļabiedra mātei bija ļoti lie-
la un skaista māja Beverlihilsā. Viņa ai-
cināja mūs palikt kādu laiku pie viņas, 
līdz atrodam  darbu un dzīvokli, kurā 
ievākties. Mājai bija skaists āra peld-
baseins un kalpone, kas mūsu vietā 
gāja iepirkties un gatavoja ēdienu. 
Šie apstākļi var šķist kā ideāls, izklai-
des pilns atvaļinājums, taču tas bija 
visnožēlojamākais laiks manā dzīvē.

Es jutu, ka biju pilnīgi sevi pazau-
dējis un manā dzīvē trūka cerības. 
Nebija nekā tāda, kas manā prātā un 
dvēselē varētu novērst pastāvīgo ap-
jukumu par dzīves jēgu un mērķi. Es 
jutos iesprostots. Es vēlējos jēgpilnu 
dzīvi, tādu, kurā es palīdzētu citiem. 

Stīvena Vedela liecība

(Turpinājums 6.lpp.)

(Turpinājums 8.lpp.)

Manī modās trauksme par pasauli 
apkārt, par korupciju, apātiju, nozie-
dzību un asinsizliešanu. Es gribēju 
dzīvot pasaulē, kurā valda miers, un 
man likās, ka hipiju kustība Kalifornijā 
sniegs alternatīvu atbildi vispārpie-
ņemtās, mūžīgās aizņemtības dzīves 
stilam. Es domāju, ka zālītes un hašiša 

11 Mt. 7:15-20, Jk. 3:11-12, Atkl. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 
22:11-12, 14-15   12 Māc. 3:19, Jes. 2:22   13 Mt. 28:19-
20   14 2 Tim. 2:15, 3:14-17   15 Ech. 36:27, Rm. 8:1-14, 
Gal. 5:16-25   

Brālis  Stīvens Vedels
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smēķēšana, LSD un citu halucinogē-
no narkotiku lietošana man dos ieska-
tu pasaulē, pēc kuras es ilgojos, ka tas 
man ļaus atrast mērķi dzīvē. Es negri-
bēju darba rutīnu, māju ar žodziņu un 
suņiem un kaķiem, bezjēdzīgu nākot-
ni. Es gribēju zināt, kam dzīve patiesī-
bā ir domāta. Viss narkotiku iespaids 
bija veselā saprāta zaudēšana, kas 
mani atstāja ar ļoti mazām spriešanas 
spējām par jebkuru darbību. Man li-
kās, ka sajukšu prātā, un tas, bezšau-
bīgi, visdrīzāk arī notika. Bet es nebiju 
šādi audzināts. 

Savas bērnības dienas es pavadīju 
ārzemēs. Mans tēvs strādāja starptau-
tiskās YMCA Tokijas nodaļā, Japānā, 
un mēs apņēmīgi apmeklējām ne-
konfesionālas draudzes baznīcu katru 
svētdienu. Man vienmēr tika mācīts, 
ka esam kristieši, un man vienmēr 
mācīja būt humanitāram, palīdzēt 
citiem. Es zināju, ka Ziemassvētki un 
Lieldienas bija īpašs laiks, ka tiem, pa-
tiesībā, nebija nekāda sakara ar Zie-
massvētku vecīti vai Lieldienu zaķi. Es 
ticēju savam garam tāpat, kā to dara 
lielākā daļa bērnu, ticēju, ka pastāv 
Radītājs, Dievs, kurš radījis visu, ie-
skaitot mani. Es tiku audzināts ticēt 
Jēzum Kristum kā Glābējam, tomēr es 
nezināju, kas Jēzus patiesībā ir. Man 
nebija nekādas varas pār savu dzīvi, 
trūka spēka negrēkot un, godīgi sa-
kot, tagad atskatoties uz savu pagāt-
ni, neviena no manis apmeklētajām 
baznīcām man neiemācīja to, ko pa-
tiesībā nozīmē grēkot. Es nevienā no 
šīm baznīcām nekad nebiju dzirdējis 
terminu „atdzimis no Gara” un nekad 
nepieredzēju saucienu pie altāra dvē-
seļu glābšanai. Šīs baznīcas, tāpat kā 
es, bija garīgi mirušas.

Es gāju desmitajā klasē, kad mūsu 
ģimene atgriezās ASV. Es vairs negri-
bēju būt garīgi miris. Visi man apkārt 
sekoja Timotija Līrija kādreiz slavena-
jam padomam „Ieņem, izej ārā un aiz-

lido!” (psihodēlisko līdzekļu iedarbībā 
atsvabināties no esošajām sabiedrī-
bas paražām un hierarhijas). Es sāku 
reāli meklēt atbildes uz manī eso-
šajiem jautājumiem par dzīvi, nāvi, 
mūžību, jēgu. Es lasīju grāmatas par 
Tālo Austrumu reliģijām, mistiskām 
reliģijām, indiāņu reliģijām, filozofi-
ju, grāmatas par idejām un cilvēku 
ideāliem, grāmatas par komunismu, 
sociālismu, kapitālismu – visu, ko 
vien varēju iedomāties. Es lasīju Bībe-
li, taču tobrīd, bez Dieva Gara, es to 
nesapratu. Es praktizēju meditāciju, 
murminot lūgšanas, jogu, pastaigas 
pa mežu, uzmanoties, lai neuzkāptu 
uz ziediem, lai tiktu tuvāk Dievam. 
Nekas neaizpildīja tukšumu manī. Ne-
kas neiedarbojās. 

Tad es nezināju to, ko zinu tagad – 
ka tas viss bija Tā Kunga plāns, liekot 
man nokļūt stāvoklī, kad mans dum-
pīgais lepnums tiktu lauzts, lai es Viņu 
pieņemtu kā savu Kungu un Pestītāju. 

Viņš liedza jebkuru citu iespēju. Vi-
ņam varbūt ir cita pieeja tev, bet Viņš 
zināja, ka tikai tādā veidā es beidzot 
nākšu pie prāta. Viņš man ļāva doties 
uz Kaliforniju, lai es sasniegtu šo mēr-
ķi. Viņa plāns jau bija sācies, taču es to 
vēl nezināju.

Holivudā, Kalifornijas štatā, neva-
rēja noiet ne 50 metrus pa Holivudas 
bulvāri, nesatiekot lieciniekus no To-
nija un Sjūzenas Alamo kristiešu fon-
da. Viņi bija visur. Katru reizi, man esot 
Holivudā, vai nu meklējot darbu, vai 
vienkārši nositot laiku, tie visur izsnie-
dza savas sprediķu lapas un aicināja 
gājējus nākt uz dievkalpojumiem viņu 
baznīcā. Viņi bija pilni Dieva dedzības. 
Liecinieki mani uzrunāja par To Kun-
gu vairākas reizes un aicināja nākt uz 

(Turpinājums no 5.lpp.)

Stīvena Vedela liecība

Brāļi un māsas no 
Alamo kalpošanas 
kalpo vecāka 
gadagājuma 
iedzīvotājiem 
pansionātos.
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baznīcu tāpat kā daudzus citus, bet 
es katru reizi atteicos no viņu ielūgu-
miem. Man vēl bija pārāk daudz savu 
uzskatu, lai es uzklausītu citus par 
Jēzu. Tomēr vairākkārt klusās nakts 
stundās, kad dienas kņada bija nori-
musi, esot vienatnē ar sevi, Tas Kungs 
man sāka atsaukt atmiņā satikto kris-
tiešu stāstus, viņu rādītos rakstus Bī-
belē par beigu laiku, parādībām, kas 
viegli novērojamas visapkārt, rakstus 
par mūžīgo dzīvi un Elli, kas patiešām 
lika man aizdomāties. No vienas pu-
ses, Sātans joprojām mani raustīja, 
bet no otras puses, manī iekšā, Dievs 
mani pakļāva Sev.

Kādu pēcpusdienu Dievs pabeidza 
to, ko Viņš bija iesācis, šādā notiku-
mu virknē. Es jutu, ka kaut kas notiek 
manā dzīvē, bet nezināju, kas. Es tajā 
dienā attapos uz Holivudas bulvāra, 
pat nemeklējot draudzes brāļus un 
māsas, bet drīzāk cenšoties izvairīties 
no tiem. Es, tā vietā, saskrējos ar vie-
nu no liecinieku māsām uz ielas stūra, 
kura man vienkārši pasniedza spredi-
ķa lapu un uzaicināja atnākt uz baznī-
cu tajā vakarā. Es viņai devu muļķīgu 
attaisnojuma, sakot: „Es par to pado-
māšu.” Viņa ātri atbildēja, sakot: „Es 
jūsu vietā tiešām padomātu, jo tā var 
būt pēdējā reize, kad Dievam ar jums 
būs jebkāda darīšana!” Nebija iespē-
jams pateikt ko tādu, kas mani ietek-
mētu spēcīgāk. Doma vien, ka Dievs 
mani atstātu uz visiem laikiem, man 
bija kā zibens spēriens no skaidrām 
debesīm. Tā lika man strauji apstāties. 
Es biju traks, bet ne pietiekami traks, 
lai nesaprastu, ka pēdējais, ko vēlējos, 
bija Dieva aizgriešanās no manis. Es 
biju šausmās. Es jau tā biju nelaimīgs.

Es nogāju līdz Holivudas bulvāra 
galam un nogriezos uz sānu ielas ar 
daudzām lielām mājām un plašiem 
piemāju pagalmiem. Es apsēdos 
vienā no tādiem pagalmiem un gai-
dīju gandrīz līdz draudzes autobusa 
aizbraukšanai, tad aizgāju līdz pasa-
žieru uzņemšanas vietai un ieņēmu 
savu vietu.

Brauciens uz baznīcu Saugus 
pilsētā bija diezgan ilgs, tomēr es 
jutos gluži kā mājās. Viens no kris-
tiešu brāļiem izvilka ģitāru un aici-
nāja visus autobusā esošos dziedāt 
gospeļus līdz pašai atbraukšanai. 
Es izjutu mieru, lai arī tas viss toreiz 
šķita ļoti savādi. 

Kad mēs sasniedzām baznīcu, visi 
autobusā sēdošie viesi tika aicināti 
nākt un pievienoties dievkalpoju-
mam. Es nekad nebiju redzējis šāda 
veida baznīcu, tā šķita dzīva. Šeit ne-
bija tās mirušās sajūtas, ar kuru bija 
piesūcinātas iepriekš apmeklētās 
baznīcas. Šeit brāļi un māsas dievkal-
pojuma laikā dziedāja gospeļus no 
visa spēka. Viņi meta rokas gaisā un 
slavēja To Kungu. Likās, ka ikviens tajā 
vakarā deva liecību par to, ko Dievs ir 
darījis viņu dzīvēs. Daži, līdzīgi man, 
bija lietojuši narkotikas, bet citi nē. 
Daži bija bijušie ieslodzītie; daži bija 
no ielas un vēl citi – no augstā sabied-
rības slāņa. Visi šie cilvēki kādreiz bija 
tādi kā es – nožēlojami un zuduši. Ta-
gad viņi visi pasludināja Kristu kā savu 
Glābēju. Viņi vairs nebija zuduši, bet 
atrasti. Manā dvēselē es gribēju to, 
kas tajā vakarā tika sludināts dievkal-
pojumā. Es gribēju tādu dzīvi, bet jo- 
projām nebiju pārliecināts par vairā-
kām lietām. Sātans mani bombardēja 
ar šaubām pēdējā mēģinājumā mani 
atturēt no pestīšanas. Bībelē rakstīts: 
„Tici Kungam Jēzum Kristum un tu 
tiksi glābts.” Sauciena pie altāra laikā 
Sātans zaudēja savu varu pār mani. Es 
ticēju Kungam Jēzum Kristum, meto-
ties uz ceļiem šīs draudzes priekšā, un 
es tiku glābts! Slava Dievam! Slavējiet 
To Kungu uz visiem laikiem par Viņa 
pacietību un žēlsirdību pār mani! Es 
biju piedzimis no jauna! 

Es jutu, ka Tas Kungs ienāk manā 
sirdī, un vienmēr atcerēšos šo sajūtu. 
Ieejot lūgšanu telpā pēc dievkalpoju-
ma un skaidri apzinoties, ka debesīs 
tiešām mīt Dievs, kas rūpējas par mani 
un atbild uz lūgšanām – tā bija vislie-
lākā mierinājuma sajūta manā mūžā. 

Kristus par to samaksāja ar savām 
asinīm. Viņš atdeva dzīvību, lai mēs 
varētu dzīvot. Viņš tovakar man ļāva 
piedzīvot ko tādu, ko nekad neaizmir-
sīšu. Viņš mani kristīja ar Svēto Garu, 
aptuveni divas nedēļas vēlāk. Pēc šīs 
pieredzes mani nekas nepārliecinās, 
ka Dievs nepastāv. Viņš ir dzīvs un 
Viņš dzīvos mūžīgi. Viņš izglāba mani 
un Viņš var glābt tevi. Es kopš tā lai-
ka esmu redzējis tūkstošiem cilvēku, 
kas satikuši Kristu caur šo kalpošanu. 
Esmu redzējis ļoti daudzus cilvēkus, 
kurus Dieva spēks izārstējis no tos 
apsēdušām slimībām un kaitēm. Es 
esmu redzējis dzīves, kas kādreiz bi-
jušas sagrautas (kā manējā), bet tad 
kļuvušas produktīvas. Es nemainītu 
šo kristīgo dzīvi pret neko citu, ko pa-
saule varētu man piedāvāt.

Tonijs un Sjūzena Alamo ir cilvēki, 
kurus Dievs izvēlējās, lai viņi palīdzētu 
tūkstošiem cilvēku no visām dzīves jo-
mām atrast jaunu dzīvi Kristū. Viņi abi 
strādāja ļoti pašaizliedzīgi. Viņi nekad 
nav lūguši nevienam neko pretī, tikai 
to, lia mēs kalpojam Tam Kungam. 
Sjūzena pievienojās Tam Kungam aiz-
saulē 1982. gadā, bet Tonijs joprojām 
katru dienu strādā baznīcā. Viņš tur-
pina sludināt. Es pats un daudzi citi 
esam ļoti pateicīgi viņiem abiem ne ti-
kai par to, ka tiem ir Dieva centība kat-
ru dienu izvest lieciniekus uz ielām, lai 
tie sniegtu palīdzīgu roku tiem, kam 
tas nepieciešams, bet arī par mājvie-
tu nodrošināšanu, kurās tādi cilvēki kā 
es var dzīvot svētītu, dievbijīgu dzīvi, 
neiesaistoties šīs ļaunās pasaules no-
tikumos. Slava Tam Kungam! 

Ja tu lasi šo liecību un vēl neesi 
izglābts, tad vairs nevilcinies. Jēzus 
Kristus ir patiesi pasaules Glābējs un 
Viņš var dot visu, pēc kā ilgojies. Viņš 
izglāba mani, Viņš deva man dziļu 
pārliecību un aizrautību, iemeslu dzī-
vot un mirt. Viņš to var sniegt arī tev. 
Negaidi ilgāk. Ielūdz Viņu savā sirdī 
šodien!
Slava Tam Kungam, 
Stīvens Vedels



8

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

rakstiet, lai iegūtu plašāku informāci-
ju. Noteikti izplatiet šo ziņu.

Mans KUNGS un mans DIEVS, ap-
žēlojies par manu dvēseli, kas grēkoju-
si.16 Es ticu, ka JĒZUS KRISTUS ir dzī-
vā  DIEVA DĒLS.17 Es ticu, ka VIŅŠ 
nomira pie krusta un izlēja SAVAS 
dārgās asinis, lai piedotu visus manus 
grēkus.18 Es ticu, ka DIEVS piecēla 
JĒZU no mirušajiem ar SVĒTĀ GARA 
spēku,19 un ka VIŅŠ sēž pie DIEVA la-
bās rokas šajā brīdī un uzklausa manu 
grēksūdzi un šo lūgšanu.20 Es atveru 
savas sirds durvis un es aicinu JŪS 
savā sirdī, KUNGS JĒZU.21 Aizska-
lo visus manus netīros grēkus prom 
dārgajās asinīs, kuras TU izlēji manā 
vietā uz krusta Golgātā.22 TU neatrai-
dīsi mani, KUNGS JĒZU; TU piedosi 
manus grēkus un glābsi manu dvēseli. 
Es zinu, jo tas ir TAVS VĀRDS, kā vēs-
ta Bībele.23 TAVS VĀRDS vēsta, ka TU 
nevienu neatraidi, tostarp  mani.24 Tā-
pēc es zinu, ka TU esi dzirdējis mani, 
un es zinu, ka TU esi man atbildējis, 

un es zinu, ka es esmu glābts.25 Un es 
pateicos TEV, KUNGS JĒZU, par ma-
nas dvēseles glābšanu un es TEV iz-
rādīšu savu pateicību, pildot TAVAS 
pavēles, un vairāk negrēkošu.26

Pēc pestīšanas, JĒZUS esot licis kris-
tīties, pilnībā iegremdējoties ūdenī, 
TĒVA un DĒLA, un SVĒTĀ GARA 
vārdā.27 Rūpīgi izstudē KJV Bībeli.28

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, kurās tā rakstīts, ir no Sātana.]”

KUNGS vēlas, lai tu pasludinātu ci-
tiem par savu pestīšanu. Tu vari kļūt 

par Mācītāja Tonija Alamo Evaņģēlijas 
literatūras izplatītāju. Mēs tev nosūtī-
sim literatūru bez maksas. Zvani vai sūti 
mums e-pastu vai pastu, lai iegūtu pla-
šāku 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 labprātīgiem upuriem. 
Tādēļ jau jūs esat nolādēti, jo jūs visi, 
cits pār citu, MANI krāpjat [visa pasau-
le]. Bet atnesiet katrs savu desmito tie-
su 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 ne-
atvēršu 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 ne-
auglīgs, saka TAS KUNGS CEBAOTS. 
Un visas tautas jūs daudzinās par svēt-
laimīgu un jums  būs kļūt par bagātu un 
cieņas pilnu zemi, saka TAS KUNGS 
CEBAOTS” (Maleahijs 3:8-12).

(Turpinājums no 5.lpp.)

DIEVA ARMIJA 
UN GAISA SPĒKI

(VĒROTĀJI)

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 Kristīgā Kalpošana nodrošina ar dzīvesvietu un visām nepieciešamajām lietām ASV tur, kur atrodas šī 
Kalpošana, 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 4:12).
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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