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BRĪNUMI AUGŠĀ PIE DEBESĪM

UN ZĪMES APAKŠĀ VIRS ZEMES
Tonijs Alamo

Miljoniem cilvēku ir
jūs zināt, ka šie NLO jeb
ziņojuši par NLO novēlidojošie šķīvīši, kurus cilrojumiem, ko sauc arī par
vēki ir redzējuši, faktiski,
lidojošajiem šķīvīšiem.
ir eņģeļi, kas novēro zemi,
Nav jēgas noliegt, ka
pirms izliet pār to DIEVA
NLO eksistē, jo tie tiešām
dusmas, lai to iznīcinātu?
eksistē.
DIEVS vienmēr ir izsūtījis
JĒZUS mācekļi VIŅAM
uz zemi SAVUS eņģeļus izliet SAVAS dusmas pār grējautāja: „Saki mums, kad
ciniekiem.2
šīs lietas notiks un kāda
1. Mozus grāmatā 6:6būs TAVAS atnākšanas un
Tonijs un Sjūzena Alamo, orķestris un koris televīzijas
7 teikts, ka ,,tad DIEVAM
pastarā laika zīme?” Un
programmā 1970. gados un agrajos 1980. gados
kļuva žēl, ka VIŅŠ cilvēku
JĒZUS atbildēja un sacīja
viņiem: „Uzmanieties, lai neviens
“Tad tie jūs nodos mokās un jūs zemes virsū bija radījis, un VIŅŠ
jūs nemaldina. Jo tad daudzi nāks nokaus, un jūs [kristieši, kas atdzi- savā sirdī ļoti noskuma. Un DIEVS
MANĀ Vārdā un sacīs: Es esmu muši no GARA] būsit visu tautu sacīja:” ,,Es iznīcināšu no zemes
KRISTUS, un tie pievils daudzus. ienīsti MANA Vārda dēļ. Un tad virsas cilvēku, kuru ES esmu radījis;
Un jūs dzirdēsit karus un karu daudzi apgrēcināsies un viens otru cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem,
daudzināšanu [Vebstera vārdnī- nodos, un viens otru nīdīs” (Mate- un putniem gaisā, jo MAN ir žēl, ka
cā rakstīts, ka kari daļēji ir sērgas, ja 24:3-10).1 „Naids”, pēc Vebstera ES tos esmu radījis.”
t.i., ,,nāvējošu epidēmiju slimības, vārdnīcas, nozīmē „spēcīgu nepaBet JĒZUS arī teica Mateja 24:37mēris; par kaitīgu uzskatāms; nāvi tiku vai ļauna vēlējumu, vēlmi visu 39: ,,Jo, kā bija Noasa dienās, tā būs
izraisošs; bīstams sabiedrībai (pos- noliegt [piemēram, ienīst DIEVU, arī CILVĒKA DĒLA atnākšana.
toša kara draudi)”]. Esiet nomodā, ienīst Bībeli, ienīst kristiešus].”
Jo, tā kā tanīs dienās priekš ūdens
nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas
Apustulis Pēteris daļēji atsaucas plūdiem tie rija un plītēja, precējās
nav vēl gals. Jo tauta celsies pret tau- uz Joela pravietojumu par pasaules un devās laulībā līdz tai dienai, kad
tu, valsts pret valsti: un tur būs bads galu, sakot, ka tie būtu ,,brīnumi Noass iegāja šķirstā, un tie nenāca
un mēris [kari, slimības, sausums, augšā pie debesīm un zīmes apakšā pie saprašanas, iekams plūdi nāca
vētras, plūdi], un zemestrīces da- virs zemes” (Apustuļu darbi 2:19). un aizrāva visus, tāpat būs arī CILžās vietās. Bet tas viss būs tikai lielo Vai jūs zināt, ka debesu struktūra ir VĒKA DĒLA atnākšana.”
(Turpinājums 2.lpp.)
bēdu iesākums.”
ārkārtīgi mainījusies? Bez tam, vai
1 Mk. 13: 12-13, Lk. 12: 51-53, Jņ. 16: 1-3 2 1 Moz. 19: 1, 13, 2 Sam. 24: 15-17, 24: 15-16, 2 Ķēn. 19:35, 2 L. 32:21, Ps. 78:49, Mt. 13: 41-42, Apd. 12:23, 2 Tes.
1: 7-9, Atkl. 7: 1-2, 9:15, 15: 1,16 nod.
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BRĪNUMI AUGŠĀ PIE DEBESĪM UN
ZĪMES APAKŠĀ VIRS ZEMES
(Turpinājums no 1.lpp.)

Ja DIEVS tik ļoti nožēloja cilvēka radīšanu Noasa dienās, ka sūtīja
SAVUS eņģeļus caur plūdiem iznīcināt visu dzīvo zemes virsū, izņemot Noasu, viņa sievu, viņa trīs dēlus un viņu sievas, vai jums nešķiet,
ka DIEVS varētu izmantot savus
eņģeļus, lai darītu to pašu mūsdienās ar visas pasaules iedzīvotājiem,
ja uzskatītu, ka šīspasaules cilvēki ir
vēl grēcīgāki, nekā Noasa dienās?
Nepastāv tāda lieta kā sieviešu
eņģelis. Visi DIEVA eņģeļi ir vīrišķā
dzimuma. Visi lidojošo šķīvīšu vadītāji ir vīriešu eņģeļi. Viņi novēro
ļaunumu, kas tiek izdarīts uz zemes
šobrīd, vietām ļaudīm uz Zemes
demonstrējot iznīcību, kas drīzumā
pārņems pasauli.
Visos laikos DIEVS ir izmantojis
labos eņģeļus, lai iznīcinātu Sātana
darbus cilvēkos virs Zemes, piemēram, Sodomā, Gomorā un daudzās
citās vietās, kas minētas Svētajos
Rakstos.3 Par otro un pēdējo šīs
zemes iznīcināšanu DIEVS mums
stāsta Atklāsmes grāmatā, ka tie
būs eņģeļi, kas izlies pēdējās četrpadsmit mocības virs zemes, līdz tā
pilnīgi tiks iznīcināta.4
Atklāsmes grāmatā no 8:2 līdz
9:21 teikts: ,,Un es redzēju septiņus
eņģeļus, kas stāvēja DIEVA priekšā, un viņiem tika dotas septiņas
bazūnes. Tad nāca cits eņģelis un
nostājās pie altāra, turēdams zelta
kvēpināmo trauku; viņam tika dots
daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu
svēto lūgšanām uz zelta altāra goda
krēsla priekšā. Un kvēpināmā dūmi
ar visu svēto lūgšanām uzkāpa no
eņģeļa rokām DIEVA priekšā. Tad
eņģelis ņēma kvēpināmo trauku,
pildīja to ar altāra uguni un bēra to
3 1 Moz. 19: 12-25 4 Atkl. 8: 7-13, 9: 1-19, 11:19,
14: 15-20, 15: 1, 5-8, 16: 1-12, 17- 21

lejā uz zemi. Un cēlās pērkons un
balsis, zibeņi un zemestrīce. Un
septiņi eņģeļi ar septiņām bazūnēm gatavojās bazūnēt.”
„Un pirmais eņģelis bazūnēja, un
krusa un uguns, asinīm sajaukta,
tika mesta uz zemi. Trešā daļa zemes sadega, trešā daļa koku sadega
un visa zaļā zāle sadega. Un otrais
eņģelis bazūnēja, un kā liels kalns,
degošs ugunīs, tika gāzts jūrā; trešā
daļa jūras tapa par asinīm, un trešā
daļa jūras radījumu, kam bija dzīvība, nomira, un trešā daļa kuģu tika
izpostīta.”
„Un trešais eņģelis bazūnēja, un
no debesīm krita liela zvaigzne,
degdama kā lāpa, tā krita uz upju
un ūdens avotu trešo daļu [pirms
tam, DIEVA Gaisa spēki jeb lidojošie šķīvīši, parasti saukti par
NLO, novēroja visu pagrimumu
Zemes virsū un labprāt izlēja DIEVA dusmas pār pretīgo, zemisko
cilvēci]; Zvaigznes vārds saucās
Apsints, un trešā daļa ūdeņu tapa
par vērmelēm; nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši
rūgti. Un ceturtais eņģelis bazūnēja, un trešā daļa saules un trešā
daļa mēness un trešā daļa zvaigžņu
aptumšojās; to trešā daļa tapa tumša, un dienas trešā daļa nespīdēja
un nakts tāpat.”
„Pēc tam es redzēju un dzirdēju
eņģeli laižamies pa debess vidu un

saucam skaņā balsī: ,,Vai, vai, vai
zemes iedzīvotājiem trīs citu eņģeļu
bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūnēs!”
[Šeit Svētie Raksti mums saka , ka
eņģeļi – DIEVA sūtītie iznīcības eņģeļi – ļoti labi zina, kas sagaidāms
nākotnē. Žēl, ka ļaunuma pārņemtie cilvēki virs zemes nav spējīgi to
aptvert!]
„Un bazūnēja piektais eņģelis, un es redzēju zvaigzni krītam
no debesīm uz zemi. Tai tika dota
bezdibeņa akas atslēga, tā atvēra
bezdibeņa aku, un no akas pacēlās
dūmi kā liela cepļa dūmi, aptumšojās saule un gaiss no akas dūmiem. No dūmiem nāca siseņi uz
zemi, un tiem tika dota vara līdzīga zemes skorpionu varai. Un tika
sacīts viņiem nemaitāt zemes zāli,
ne kādu zaļumu, ne kādu koku, bet
tikai cilvēkus, kuriem nav uz pierēm DIEVA zīmoga. [Vai nav dīvaini, ka cilvēki uzskata, ka DIEVS
ir draudīgāks Vecajā Derībā nekā
Jaunajā Derībā? Šeit tā neizskatās,
vai ne?] Tiem tika dots ne viņus
nokaut, bet mocīt piecus mēnešus
ilgi, un viņu mokas līdzīgas mokām, kad skorpions sadzēlis cilvēku. Tad tanīs dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs, viņi gribēs
mirt, bet nāve bēgs no viņiem.
[Vecajā Derībā sods nekad netika
uzlikts tik šaušalīgās devās. Tikai
iedomājieties, jūs nevarat balsot

Zimbabve

Godātais kungs,
Programma Radio Āfrika-2 ir dāvājusi jaunu cerību tik daudziem
cilvēkiem manā kopienā. Kad es pirmo reizi to noklausījos, tā mani
aizkustināja, un es aicināju ģimeni to klausīties kopā ar mani. Kopš tā
laika mūsu dzīves ir mainījušās. Liels paldies par lūgšanu izplatīšanu
visā Āfrikā.
Lai mūsu žēlīgais Kungs Jūs bagātīgi atalgo.
Lūdzu, vai Jūs nevarētu man atsūtīt jebkādus reliģiskus materiālus,
ko varat piedāvāt. Tie man dos garīgu pacēlumu.
Pateicībā Jūsu,
Vinstons Tamvars.				
Bulavajo, Zimbabve
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par vai pret, jo DIEVS ir LIELAIS
DIKTATORS, un viņš vienmēr būs
amatā, vai pasaules iedzīvotājiem
tas patīk, vai nē. Nav politkorektuma un nav demokrātijas – tikai
un vienīgi teokrātija!] Siseņi līdzīgi
zirgiem, kas jūgti karam; uz to galvām ir kā vainagi, zeltam līdzīgi, un
to sejas kā cilvēku sejas. Tiem mati
kā sieviešu mati un zobi kā lauvas
zobi. To bruņas līdzīgas dzelzs bruņām un to spārnu švīkstoņa kā ratu
troksnis, kad daudz zirgu skrien
cīņā. Astes tiem līdzīgas skorpioniem, tiem arī ir dzeloņi, to astēs ir
to spēks cilvēkus mocīt piecus mēnešus ilgi. Pār tiem ir ķēniņš, bezdibeņa eņģelis, kam vārds ebreju
valodā Abadons, bet grieķu valodā
Apollions.”
„Pirmais „vai” pagājis, redzi, pēc
tam nāks vēl divi „vai”. Un sestais

Misūri
Dārgie brāļi un māsas!
Sveiciens jums mūsu Kunga vārdā. Es lūdzu labklājību pār visiem.
Esmu drošs un pasargāts mūsu
Kunga rokās.
Paldies par nosūtīto literatūru.
Mācītāja Alamo liecība „Sausie Kauli” ir satriecoša. Tas, ka viņš savā dzīvē atteicās no bagātības un slavas, lai
kalpotu dzīvajam Dievam, ir ievērības cienīgi. Ja starp mums būtu vairāk tādu cilvēku kā viņš, mūsu tauta
atrastos daudz labākā situācijā.
Mācītājs Alamo pilnīgi noteikti ir
liels patriots. Es gribētu uzzināt par
viņu kaut ko vairāk. Jebkura literatūra, ko atsūtīsiet par mācītāju Alamo, tiks novērtēta.
Paldies par visu, ko Jūs darāt.

VĒSTULES MĀCĪTĀJAM ALAMO

www.alamoministries.com

eņģelis bazūnēja, un es dzirdēju
balsi no zelta altāra četriem stūriem DIEVA priekšā sakām sestajam eņģelim, kam bija bazūne: Atraisi četrus eņģeļus, kas saistīti pie
lielās upes Eifratas. Tad atsvabināja
četrus eņģeļus, kas bija gatavi noliktā stundā, dienā, mēnesī, gadā
nokaut trešo daļu cilvēku. Jātnieku
pulka skaits bija divreiz miriādu
miriādes [divi simti miljoni]. Es
dzirdēju viņu skaitu. Un tā es skatā
redzēju zirgus un tos, kas uz tiem
sēdēja, kam bija ugunīgas, tumši
zilas un sēra dzeltenas bruņas, un
zirgu galvas kā lauvu galvas, un no
to mutēm nāca uguns, dūmi un
sērs. Ar šīm trim mocībām tika
nokauta trešā daļa cilvēku [ja tolaik
uz Zemes dzīvotu septiņi miljardi
cilvēku, kā tas ir šodien, un vienu
trešdaļu nogalinātu šī sērga, tad šis
skaitlis pārsniegtu visus vēsturē ierakstītos gadījumus ar lielu skaitu
bojā gājušo vienā reizē. Mēs joprojām nezinām, cik daudz cilvēku
gāja bojā Noasa plūdu laikā, lai gan
mēs zinām, ka noslīka visi, izņemot Noasu un viņa ģimeni, astoņas
dvēseles.5], ar uguni, ar dūmiem
un ar sēru, kas nāca no to mutēm.
Jo zirgu spēks ir to mutēs un to astēs, jo to astēm, līdzīgi čūskām, ir
galvas, ar kurām tie nes postu. Visi
citi cilvēki, ko nenokāva šais mocībās, tomēr neatgriezās no savu
roku darbiem, bet pielūdza ļaunos
garus un zelta, sudraba, vara, akmens un koka elku tēlus, kas nevar
ne redzēt, ne dzirdēt, ne staigāt. Un
viņi neatgriezās ne no savām slepkavībām [abortiem], ne no savām
burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zādzībām.”
Atklāsmes 11:14-19: „Otrs „vai”
ir pagājis; redzi, trešais „vai” drīz
nāks. Un septītais eņģelis bazūnēja, un stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca: Pasaules valstība ir
5 1 Moz. 7: 11-23, 1 Pēt. 3:20
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nākusi rokās mūsu KUNGAM un
VIŅA Svaidītajam [VIŅA KRISTUM], un VIŅŠ būs valdnieks
mūžīgi mūžam. Un tie divdesmit
četri vecaji, kas sēd DIEVA priekšā uz saviem troņiem, krita uz sava
vaiga un pielūdza DIEVU, sacīdami: Mēs TEV pateicamies, KUNGS
DIEVS, VISUVALDĪTĀJ, kas esi
un kas biji, ka TU esi ņēmis SAVU
lielo spēku un valdi. Tautas iedegās
dusmās; tad nāca TAVA dusmība
un tā stunda, kur tiesās mirušos un
kur algu saņems TAVI kalpi, pravieši un svētie, un visi, kas TAVU
VĀRDU bīstas, mazie un lielie, un
samaitāšanu tie, kas zemi samaitā.
Tad atvērās DIEVA templis debesīs, un Templī bija redzams VIŅA
derības šķirsts; un nāca zibeņi un
balsis, pērkona grāvieni, zemestrīce un liela krusa.”
DIEVA Gaisa spēki – lidojošie
šķīvīši jeb NLO – pašlaik novēro
zemi, gatavojoties pēdējiem DIEVA spriedumiem. Smejieties, ja
jums tā tīk, bet lidojošos šķīvīšus
patiešām vada eņģeļi. Miljoniem
cilvēku tos ir redzējuši un tie nav
no citas planētas.
Kad vien DIEVS kaut ko dara, Sātans mēģina radīt iespaidu, ka viņš
spēj rīkoties vienlīdzīgi. Lai vai kā,
Sātans to nespēj. Sātans sūta viltus
vīzijas par NLO, to dēmonu pilotus
attēlojot mazu, deformētu cilvēku
izskatā ar lielām, deformētām galvām. Šīs imitācijas tiek radītas, lai
jūs izsmietu faktu, ka DIEVS sūta
savus pārdabiskos Gaisa spēkus noteiktā apgabalā, pirms VIŅA eņģeļi iznīcina Zemi kopā ar visiem tās
iedzīvotājiem, kas noliedz DIEVU
un ienīst DIEVA valdību – kas nav
Vienas Pasaules valdība, ANO, vai
Jaunās Pasaules kārtība. Šī Jaunās
Pasaules kārtība ir Sātana valdība.
Tas ir zvērs, kuru vada viltus pravietis Romā, un pār to valda Sāta(Turpinājums 4.lpp.)

BRĪNUMI AUGŠĀ PIE DEBESĪM UN
ZĪMES APAKŠĀ VIRS ZEMES
(Turpinājums no 3.lpp.)

na gars.6 Vatikāns ir Sātana tronis.7
DIEVS nekad nav radījis cilvēkus
vai citas radības uz kādas citas planētas. Smieklīgi, ka citi tic savādāk!
Atklāsmes 15:5 līdz 16:21 teikts:
„Pēc tam es redzēju: debesīs atvērās Templis, liecības telts. Un no tā
izgāja tie septiņi eņģeļi, kam bija
septiņas [pēdējās] mocības, tērpti
tīrā spožā linu audeklā un ar zelta jostām ap krūtīm. Un viena no
četrām [Debesu] dzīvajām būtnēm iedeva septiņiem eņģeļiem
septiņus zelta kausus, pildītus ar
DIEVA dusmām, kas dzīvo mūžīgi mūžam. Un Templis pildījās ar
dūmiem no DIEVA varenības un
VIŅA spēka; un neviens nevarēja
ieiet Templī, kamēr nav beigušās
septiņu eņģeļu septiņas [pēdējās]
mocības. Es dzirdēju: stipra balss
Templī sauca septiņiem eņģeļiem:
Eita un izlejiet septiņus DIEVA
dusmu kausus pār zemi! Pirmais
gāja un izlēja savu kausu pār zemi,
tad piemetās ļauni, nikni augoņi
cilvēkiem, kam bija zvēra zīme un
kas pielūdza viņa tēlu.”
„Otrs eņģelis izlēja savu kausu
pār jūru; un tā kļuva par asinīm,
kā miroņa asinīm, un visa dzīvā radība jūrā nobeidzās. Trešais izlēja
savu kausu upēs un ūdens avotos,
un tie kļuva par asinīm. Un es dzirdēju eņģeli, kas valda pār ūdeņiem,
sakām: Taisns TU esi, SVĒTAIS,
kas TU esi un biji, ka TU spriedi
tādu tiesu; jo tie ir izlējuši svēto
un praviešu asinis, tāpēc TU tos
dzirdīji ar asinīm, viņi to ir pelnījuši. Tad es dzirdēju altārī sakām:
Tiešām, KUNGS DIEVS, VISUVALDĪTĀJ, patiesas un taisnas
ir TAVAS tiesas! Ceturtais izlēja
6 Dan. 2:40, 7: 19-25, 12: 1, Atkl. 13: 2-8, 14: 8,
16: 13-14, 19-20, 17: 1-9, 18: 2-24 7 Atkl. 13: 1-12,
17: 1-9

savu kausu pār sauli; tad tā dabūja spēku sadedzināt cilvēkus ar
uguni. Tā sadega cilvēki lielā karstumā, bet tie zaimoja DIEVA Vārdu, kam ir vara pār šīm mocībām,
un neatgriezās, lai dotu DIEVAM
godu. Piektais izlēja savu kausu pār
zvēra troni [Vatikānu Romā]; tad
viņa valstība tapa tumša, un tie aiz
sāpēm sakoda savas mēles. Un tie
zaimoja DIEVU debesīs savu sāpju un augoņu dēļ, bet neatgriezās
no saviem darbiem [tieši tāpat kā
pašlaik]. Sestais izlēja savu kausu
lielajā Eifratas upē; tad izsīka tās
ūdens, lai ceļš būtu sagatavots ķēniņiem no saules lēkta puses. Un es
redzēju no pūķa [Sātana] mutes un
no zvēra mutes [Antikrista, Vienas Pasaules valdības, ANO, Jaunās Pasaules kārtības mītnes vietas
Romā, kas ir Vatikāns] un no viltus
pravieša [Vatikāna, Romas katoļu
kulta] mutes iznākam trīs nešķīstus garus kā vardes; tie ir ļauni
gari, kas dara brīnumus; tie aiziet
pie visiem pasaules ķēniņiem, lai
tos pulcinātu cīņai DIEVA, VISUVALDĪTĀJA, lielajā dienā.”
,,Redzi, ES nāku kā zaglis! Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas

drēbes [viņa pestīšanu8] gatavībā,
lai tam nebūtu jāstaigā kailam un
nebūtu redzams viņa kauns. Un viņš
tos sapulcināja kādā vietā, ko ebreju
valodā sauc par Harmagedonu. Septītais eņģelis izlēja savu kausu gaisā;
tad atskanēja stipra balss no Tempļa
goda krēsla: Ir noticis! Un cēlās zibeņi, atskanēja balsis un pērkoni,
un notika liela zemestrīce, tik liela,
kāda nav bijusi, kamēr cilvēki dzīvo
zemes virsū. Lielā pilsēta saplaisāja
trīs daļās, pagānu pilsētas sagruva. Lielā pilsēta Bābele tā tika pieminēta DIEVA priekšā, VIŅŠ lika
tai pasniegt SAVAS dusmības vīna
kausu. Visas salas pazuda, un kalnu vairs nebija. Liela krusa ar daudz
mārciņu [talentu, apm. 20 kg] smagiem graudiem krita no debesīm uz
cilvēkiem, bet cilvēki zaimoja DIEVU krusas briesmu dēļ, jo tās posts
bija ļoti liels” (Atklāsmes 16: 14-21).
Kristietības jomā, kā arī pasaules
iedzīvotājiem kopumā, ļoti nepieciešams apzināties neredzamo valstību, eņģeļu valstību. Ir labie eņģeļi
un ir ļaunie eņģeļi. Labie eņģeļi ir
DIEVA eņģeļi un tos sauc par „vē8 Mat. 8: 10-12, 13: 37-43, 47-50, 22: 8-14, 24: 4251, 25: 1-13, Lk. 9: 23-26, 62, 12: 35-48, 14 : 15-35,
Rom. 8: 35-39, 2 Kor. 5: 1-4, Atkl. 3: 1-3, 8-22

Togo

(Tulkojums no franču valodas)
Labvakar, dārgie mācītāji no Tonija Alamo Kristīgās kalpošanas.
Es tikko, 2013. gada 23. februārī, saņēmu sūtījumu. Šajā sūtījumā bija
trīs Bībeles franču valodā, piecas „Mesija” grāmatas, divi T-krekli un tūkstošiem literatūras izdevumu. Mēs darīsim visu, kas nepieciešams, lai šie
materiāli ātri nonāktu pie adresāta.
Mani kolēģi Togo lūdz nodot Jums sveicienus un izteikt pateicību par
Jūsu labo gribu dvēseļu pestīšanā. Esiet svētīti mūsu Kunga Jēzus Kristus
vārdā. Āmen!
Mūsu vajadzības šeit, Togo, ir milzīgas. Ja tas ir iespējams, lūdzu, turpiniet mums sūtīt vairāk Evaņģēlija materiālus, piemēram, Bībeles franču
valodā, literatūras izdevumus lielā daudzumā. Saņemtā literatūra tiek ātri
izplatīta. Cilvēki vēlas saņemt daudz lietratūras no Alamo kalpošanas misijas Togo, lai lasītu Evaņģēliju. Daudzi šīs mazās grāmatiņas ,,Mesija” dēļ
ir uzticējuši savu dzīvi Jēzum.
Sirsnībā,
Ačū Kokū			
Tonija Alamo kalpošanas misija Togo
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rotājiem”. Viņi novēro katru kustību, ko mēs izdarām, un viņi dzird
arī katru vārdu, ko mēs izrunājam.
1. Mozus grāmatā patriarhs
Ābrahāms lika savam kalpam doties uz Ābrahāma dzimto zemi Mezopotāmiju, lai atrastu sievu viņa
dēlam Īzākam. Viņš teica savam
kalpam: „TAS KUNGS, debesu
DIEVS, kas mani izvedis no mana
tēva nama un no manas dzimtās zemes un kas sacījis man un zvērējis
man, sacīdams: taviem pēcnācējiem ES došu šo zemi, – TAS sūtīs
SAVU eņģeli [SAVU vērotāju] tev
pa priekšu, kad tu ņemsi manam
dēlam sievu no turienes” (1. Mozus 24:7). Un VIŅŠ sūtīja SAVU
eņģeli pirms SAVA kalpa, un kalps
atrada Betuēla meitu Rebeku, kura
bija desmit gadus veca. Tā rakstīts
Jašera grāmatā, 24. nodaļas 40. pantā. Saskaņā ar Jašera grāmatas 24.
nodaļas 45. pantu, Īzāks bija četr-

desmit gadus vecs. Par to liecina arī
1. Mozus 25:20. Tā bija Rebeka, kas
dzemdēja Īzākam dēlu Izraēlu. Viņa
dzemdēja Ēsavu un Jēkabu. DIEVS
mainīja Jēkaba vārdu, nosaucot
viņu par Izraēlu, kad viņš uzvarēja
cīņā ar VIŅU Mahanajimā (1. Mozus 32: 24-28).
Tas bija TĀ KUNGA eņģelis,
kurš izveda Izraēla tautu caur Sarkano jūru pa sausumu, un, pirms šī
notikuma, nostājās Izraēla pulkam
aiz muguras, stājoties starp ēģiptiešu nometni un izraēliešu nometni
(2. Mozus 14:15-20).
1. Mozus 19:1 teikts: „Un divi
eņģeļi nonāca vakarā Sodomā.” 1.
Mozus 19:12-13, divi vīri (eņģeļi)
sacīja Latam: ,,Vai tev te vēl ir kāds
[rads] znots vai dēli, vai meitas, vai
cits kāds, kas pieder tev šinī pilsētā?
Izved tos no šīs vietas. Mēs [eņģeļi] gribam izpostīt šo vietu, jo liela
brēkšana par to nākusi TĀ KUNGA

Laklana Džonsona liecība
Esmu dzimis un uzvelosipēdu un es neataudzis Austrālijā, mani
ceros, vai TAS KUNGS
vecāki nebija reliģiozi
gatavojās izdziedināt
un noteikti nav kristieši.
viņu, bet TĀ KUNNekad neesmu saņēmis
GA JĒZUS siluets bija
norādes kristīgajā ticībā.
augšējā stūrī. Kā jau es
Varētu teikt, man paveiteicu, tas bija ļoti spilgcās, jo es pāragri piedziti, un TAS KUNGS atmu un tā bija liela veikstāja uz mani iespaidu,
sme, ka izdzīvoju. Man
ka viss būs labi. Ja zēns
bija nelielas cerebrālās
tika dziedināts, tas ir
Brālis Laklans Džonsons
triekas un muskuļu dislieliski. Vai arī, ja viņš
trofijas pazīmes.
nomira, viņš nonāktu debesīs. Tā
Es vēl biju gluži jauns un viesojos bija abpusēji izdevīga situācija. Tajā
sava drauga mājās. Tās ir diezgan brīdī DIEVS man atklāja, ka VIŅŠ
spilgtas atmiņas, bet es pilnībā atce- ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Un pat
rēšos tikai tad, kad došos uz savām ja man nebūtu bijusi jaunpiedzimšamūža mājām debesīs. Manam drau- nas pieredze, es domāju un teicu, ka
gam bija grāmata – Bībeles stāsti esmu kristietis.
Mani vecāki nolēma pārcelties uz
animāciju zīmējumu formā. Tur bija
mazs zēns, aptuveni tāds kā es, kuru citu štatu, kur mans tēvs ir dzimis.
(Turpinājums 6.lpp.)
notrieca automašīna. Viņš brauca ar
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priekšā, un TAS KUNGS mūs ir sūtījis to izpostīt.”
Tikai diviem eņģeļiem bija spēks
iznīcināt Sodomu un Gomoru, un
pilsētas tās apkaimē (1. Mozus 19:1229). Un bija pietiekams tikai ar vienu
eņģeli, lai nogalinātu visus Senaheriba karavīrus. Pēc tam, kad Senaheribs
lielījās Izraēlam, cik varena un spēcīga bija viņa armija, 2. Ķēniņu 19:35
teikts: „Un tanī pašā naktī izgāja TĀ
KUNGA EŅĢELIS [viens eņģelis] un
nogalināja asīriešu nometnē simt astoņdesmit piecus tūkstošus [185,000]
vīru; un, kad ļaudis no rīta agri cēlās,
tad redzi, tur visus tos atrada mirušus, viss bija pilns ar miroņiem.”
Viens eņģelis iznīcināja visu Ēģiptes armiju un viens eņģelis iznīcināja
visu Senaheriba armiju. Septiņi eņģeļi iznīcinās visu pasauli. Cik reižu
vairāk cilvēkiem vajadzētu baidīties
no tiem simtiem redzēto NLO, lidojošajiem šķīvīšiem, kurus vada
DIEVA eņģeļi, kas šobrīd kā brīdinājuma zīmes iznīcina noteiktas
vietas uz zemes, tādas kā Ņujorka;
Ņūdžersija; Ņūorleāna, Luiziāna;
Džoplina, Misūri; Haiti; Indonēzija; un Japāna? Tie iznīcina simtiem
citas vietas visapkārt pasaulei. TAS
KUNGS sūta eņģeļus iznīcināt pilsētas un cilvēkus visā pasaulē.
Mateja 24:21-22 teikts: ,,Jo tad
būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim
laikam un kādas arī vairs nebūs. Un,
ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad
neviens cilvēks neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas.”
Pasaules gals jau ir šeit. Citi jau
iepriekš paredzēja pasaules galu un
nosauca datumu, it kā viņi zinātu
precīzu laiku, ko DIEVS izvēlējies.
Es to nedaru, bet es jums saku, ka
šīs ir beigas. Vai jums nešķiet, ka ir
pienācis pēdējais laiks nožēlot grēkus un atdzimt no SVĒTĀ GARA,
lai jūs varētu pavadīt mūžību De(Turpinājums 8. lpp.)

Laklana Džonsona liecība
(Turpinājums no 5.lpp.)

Neilgi pēc tam mani vecāki izšķīrās. Mans tēvs nolēma, ka vide, kurā
mana māte mani audzinātu, nebūtu
man labvēlīga, tāpēc viņš aizsūtīja
mani uz internātskolu. Man tas bija
ļoti smagi, ka tiku atrauts no mātes
un nodots audzināšanā militāra tipa
skolā. Tā bija privāta skola bagātajiem. Mana māte domāja, ka tā man
būs labāk, tāpēc es tur paliku.
Es staigāju apkārt un teicu, ka
esmu kristietis, un ja es skaitīju grēku nožēlas lūgšanu, tad nebija neviena, kurš man būtu palīdzējis tapt
izglābtam. Viņi lasīja Karaļa Džeimsa Bībeli un mēs dziedājām Psalmus
(tiem tika piemeklēta mūzika). Bet
es grēkoju daudz vairāk, nekā cilvēki,
kuri nekad nebija apgalvojuši, ka viņi
ir kristieši. Es nepiedzimu atkal no
jauna DIEVA SVĒTĀ GARA spēkā.
Tā bija organizēta reliģija. Ikviens
students, kurš teica, ka viņš ir kristietis – tā bija iedomāta pieredze, tā

Dārgie brāļi,
Sveicieni mūsu brīnišķīgā Jēzus
Kristus, drīz gaidāmā Mesijas, vārdā.
Manai ģimenei, draudzei un man klājas
labi. Es pazemīgi ceru, ka jums viss ir
labi. Es lūdzu par mācītāju Toniju Alamo, lai viņam laba veselība un Dieva
aizsardzība. Piektdien es saņēmu Jūsu
sūtījumu. Paldies par Jūsu atbalstu.
Kristus ir virzītājspēks abos gadījumos – dogmatiskajā un praktiskajā
kristietībā. Pareizs priekšstats par Kristu ir ļoti būtisks, lai pareizi izprastu iesvētīšanu, kā arī taisnošanos ticībā.
Jēzus vārds ir vienīgais vārds, ar
kuru mēs varam iziet caur mūžības
vārtiem. Ja mēs nonāksim pie šiem
vārtiem mūsu pašu vārdā, mēs esam
zuduši; mēs netiksim ielaisti; mēs
klauvēsim veltīgi. Ja mēs nākam Jēzus

vietā, lai kļūtu par liktenīgu pieredzi.
Tad es pametu skolu. Daži no
maniem skolas draugiem apmeklēja
vienu no lielākajām augošajām baznīcām Austrālijā. Bet tā bija lielākā
tādēļ, ka tā nesludināja, ka tev būs
bīties DIEVU un turēt VIŅA baušļus. Tur bija „Kristiešu” basketbols,
„Kristiešu” sērfotāju jauniešu grupa.
Es gāju uz baznīcu, bet daudzu nepareizu iemeslu dēļ. Atlikušo nedēļas
daļu es pavadīju pēc savas patikas,
darīju visu, ko gribēju. Viņi nesludināja par grēka smagumu. Viņi nekad
neuzsvēra domu, ka jums ir jābūt
nošķirtiem, svētbijīgiem, jānošķiras
no pasaulīgā. Par dzīvu liecību baznīca uzskatīja to, ka tu esi veiksmīgs
savā karjerā vai darbā. Un tad liecini,
kad vien iespējams.
Man apkārt bija nepareizs pūlis,
un neliela grupiņa cilvēku no šīs baznīcas nolēma, ka nav nekādas jēgas
visu savu dzīvi strādāt, tagad laiks
izklaidēties. Es pieteicos bezdarbnie-

kos. Mani vecāki sajuta riebumu. Pēc
neilga laika es nolēmu doties uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai kaut
ko mainītu. Tie bija Ziemsvētki, 1986.
gads. Es atlidoju šurp, un vienkārši
ceļoju apkārt. Es biju tik ļoti atkritis
no ticības un tik daudz grēkojis, bet es
joprojām apgalvoju, ka esmu kristietis. Tas turpinājās trīs mēnešus.
Es biju Maiami, kur mācītājam
Alamo bija baznīca. Es atgriezos no
pludmales ar alus pudeli rokās un tur
bija divi brāļi no kalpošanas, viņi uzrunāja pazudušās dvēseles. Viņi pienāca pie manis un jautāja, vai esmu
kristietis un es viņiem teicu - jā. Viņi
jautāja: ,,Vai tu turi visus baušļus?”
Man nācās teikt ,,nē”. Viņi man teica,
ka grēks mani novedīs elles ugunīs.
Es to atceros, it kā tas būtu noticis
vakar. Viņi man jautāja, vai vēlos atnākt uz dievkalpojumu. Un es gāju
viņiem līdzi.
Dievkalpojums notika nelielā mājiņā – nekā īpaša tur nebija. Es atkal
uzticēju savu dzīvi TAM KUNGAM.
Pēc dievkalpojuma es jutos tik tīrs.

Zambija
vārdā, tā ir mūsu pase, un mēs ieiesim
un dzīvosim. Kristus asinis ir vienīgā
zīme, kas var mūs glābt no iznīcības.
Svētdien es sludināju Bībeliskā dzīvesveida kalpošanā Čingala rajonā.
Mans vēstījums bija: „Esiet stipri un
drosmīgi” no Jozuas 1:1-9. Draudze
nevarēja sagaidīt sprediķi. Pēc dievkalpojuma es izdalīju mācītāja Alamo
lūgšanu literatūru četrās baznīcās trīs
dažādās vietās. Mācītāji bija priecīgi saņemot kristīgo literatūru, kuras pamatā ir pestīšanas plāns caur Jēzu Kristu.
Tajā pašā laikā mācītājs Lazaruss
Kululu devās sludināt kādā lauku apvidū, Ngosa fermā, kur atrodas vēl viena Bībeliskā dzīvesveida kalpošanas
draudze. Viņš arī izplatīja Jūsu kristīgo literatūru, pieprasījums tur jopro-
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jām ir augsts. Ja Tas Kungs nodrošina
resursus, lūdzu, nosūtiet vairāk kristīgās literatūras, lai palīdzētu baznīcām
Solvezi ceļa apvidū.
Es vienmēr novērtēju Jūsu atbalstu.
Daudzas dvēseles ir izglābtas, pateicoties Jūsu lūgšanu literatūrai.
Visbeidzot, lūdzu, nododiet manus
vissirsnīgākos sveicienus Jūsu draudzei. Es caur lūgšanām ceru, ka drīz
saņemšu Jūsu atbildi.
Jūsu kolēģis Kristū,
Isons Poleni
Kopperbelta, Zambija
P.S. Atlikušo Evaņģelizācijas literatūru
es nodevu mācītājam Moralam Musondam, kurš sludina evaņģēliju Vusakile un Čamboli draudzēs. Tas nozīmē
vairāk dvēseļu piesaistīšanu Kristum.

Viena no labākajām lietām šajā dievkalpojumā bija tā, ka viņi man piedāvāja pievienoties kalpošanai. Tādējādi viņi parūpēsies par visām manām
vajadzībām. TAS KUNGS zināja,
ka man nepieciešama šāda baznīcas
vide, citādi es būtu kļuvis par vienu
no tiem daudzajiem, kuri lūdz grēcinieka lūgšanu un pēc tam dodas savos ceļos un atkal krīt atpakaļ grēkā.
Tas bija 1987. gada aprīlī. Kopš tā
laika es esmu kopā ar šo draudzi. Kopā
ar draudzi esmu apmeklējis daudzus
dievkalpojumus, šķērsojis visu valsti,

lai liecinātu un izplatītu mācītāja Tonija Alamo eveņģelizācijas literatūru.
Esmu apguvis daudz dažādas darba
prasmes. Mācītājs Alamo man ir bijis
labs draugs un garīgi daudz palīdzējis.
Šī kristīgā kalpošana ir drošs patvērums dvēselei. Es esmu tik priecīgs,
ka TAS KUNGS ir nodrošinājis man
vietu, jo es būtu bijis viens no tiem
daudzajiem ticīgajiem cilvēkiem, kuri
domā, ka viņi ir uz pareizā ceļa, lai nokļūtu debesīs. Bet Svētie Raksti saka,
ka tie ir ceļā uz elli. Es slavēju un pateicos DIEVAM un mācītājam Alamo un
visiem brāļiem un māsām KRISTŪ, jo
viņi man ir palīdzējuši.
Lai slavēts TAS KUNGS,
Laklans Džonsons

Krievija

Sveiki,
Liels paldies par informatīvajiem materiāliem, kuros paužat savus uzskatus
par ticību. Es to visu salīdzināju ar Bībeli, un tā ir patiesība! Tagad tā ir mana
pārliecība. Diemžēl, Krievijā ir ļoti grūti
ticēt. Daļu no šiem informatīvajiem materiāliem es izplatīju, meklējot radniecīgas dvēseles, bet sastapos ar sliktiem
cilvēkiem. Viņi sita mani par to, ka gribēju dalīties ar šo patiesību. Atvainojiet, ka ilgu laiku nevarēju jums atbildēt.
Esmu maznodrošināta persona un man
nav interneta pieslēguma. Šobrīd ir ļoti
smaga situācija. Nav darba, un laiku pa
laikam nav pārtikas. Es aicinu jūs lūgt
par mani. Centīšos jums drīz uzrakstīt.
Vēlos kaut ko uzzināt par kristīšanu un
mūsu turpmāko komunikāciju.
Jūsu draugs no Krievijas,
Maksims R.

Kenija

Mācītājs K.S. Manohars (augšā pa
kreisi un apakšā pa labi) izplata
mācītāja Alamo dvēseles glābšanas
literatūru Visakapatnamā, Andra
Pradeš, Indija

Kuba

(Tulkojums no spāņu valodas)
Mīļotais brāli, mācītāj Alamo,
Es vēlos, lai DIEVS piepilda Jūsu sirds lūgšanu. Laimīgu Jauno
gadu! Mācītāj, es esmu ļoti pateicīgs, jo beidzot saņēmu kompaktdiskus, kurus lūdzu, un „Tonija Alamo” T-kreklus. Tas mani ļoti
iepriecināja. Mācītāj, daudzi ir saņēmuši jūsu informatīvos izdevumus un grāmatu „Mesija”. Tas ir ietekmējis daudzus, radot skaidrākas un plašākas zināšanas par JĒZU KRISTU. Jūsu informatīvie
izdevumi ir uzmundrinājuši un piepildījuši daudzu dvēseļu dzīves.
Mēs vēlētos, lai mums būtu vairāk laika evaņģēlija sludināšanai un
vairāk brīvības, bet mēs darīsim to, ko DIEVS mums ir paredzējis.
Mēs turpinām lūgt par jums visiem, Mācītāj. Nezaudējiet
modrību, turpiniet virzīties uz priekšu. DIEVS mūs mīl. „Esiet
skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt
kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties
pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu
brāļiem pasaulē.” (1. Pētera 5: 8- 9). Es jūs visus ļoti mīlu!!
Svētības!
Deija Madeleidis
Havana, Kuba
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Dārgais evaņģēlist, Tonij Alamo,
Es pateicos DIEVAM, ka uzzināju par
Jūsu raidījumu. Esmu iemācījies daudzas
lietas no Jūsu programmas. Jūs runājat
par nopietnām lietām – par to, kā dzīvot
un mīlēt, par veselību un ģimeni.
DIEVS jūs izmantoja, lai izglābtu mani
un manu ģimeni, kā arī manus vecākus.
Lūdzu, atsūtiet man noderīgu kristīgo literatūru.
TĀ KUNGA vārdā,
Saimons Ngugi
Niahururu, Kenija

Filipīnas
Paldies, ka esat daļa no mana ceļojuma.
Jūsu programma lielā mērā ir piepildījusi manas garīgās vajadzības. Jūsu vēstījums par cerību radīja manī mierinājuma un drošības sajūtu, iedvesmoja turpināt iesākto, neskatoties
uz izredzēm. Ir brīži, kad gribu padoties. Bet
manā prātā vienmēr uzliesmo Jūsu vēstījums,
ka visas lietas paies un nokārtosies, ja uzticēšos TAM KUNGAM.
Paldies Jums, un turpiniet savu lielo darbu
– dvēseļu glābšanu.
Sirsnībā,
Džoselina Ogajon
Kuezon City, Filipīnas

BRĪNUMI AUGŠĀ PIE DEBESĪM UN
ZĪMES APAKŠĀ VIRS ZEMES
(Turpinājums no 5.lpp.)

besu valstībā? Ja tāda ir jūsu vēlēšanās, tad skaitiet šo lūgšanu:

Mans KUNGS un mans DIEVS,
apžēlojies par manu dvēseli, kas grēkojusi.9 Es ticu, ka JĒZUS KRISTUS
ir dzīvā DIEVA DĒLS.10 Es ticu, ka
VIŅŠ nomira pie krusta un izlēja SAVAS dārgās asinis, lai piedotu visus
manus grēkus.11 Es ticu, ka DIEVS
piecēla JĒZU no mirušajiem ar SVĒTĀ GARA spēku,12 un ka VIŅŠ sēž pie
DIEVA labās rokas šajā brīdī un uzklausa manu grēksūdzi un šo lūgšanu.13
Es atveru savas sirds durvis un es aicinu
JŪS savā sirdī, KUNGS JĒZU.14 Aizskalo visus manus netīros grēkus prom
dārgajās asinīs, kuras TU izlēji manā
vietā uz krusta Golgātā.15 TU neatraidīsi mani, KUNGS JĒZU; TU piedosi
manus grēkus un glābsi manu dvēseli. Es zinu, jo tas ir TAVS VĀRDS, kā
vēsta Bībele.16 TAVS VĀRDS vēsta, ka
TU nevienu neatraidi, tostarp mani.17
Tāpēc es zinu, ka TU esi dzirdējis mani,
un es zinu, ka TU esi man atbildējis, un
es zinu, ka es esmu glābts.18 Un es pateicos TEV, KUNGS JĒZU, par manas
dvēseles glābšanu un es TEV izrādīšu

savu pateicību, pildot TAVAS pavēles, un vairāk negrēkošu.19
Pēc pestīšanas, JĒZUS esot licis
kristīties, pilnībā iegremdējoties ūdenī,
TĒVA un DĒLA, un SVĒTĀ GARA vārdā.20 Rūpīgi izstudē KJV Bībeli.21
TAS KUNGS vēlas, lai tu stāstītu citiem par savu pestīšanu (Marka 16:15).
Tu vari kļūt par mācītāja Tonija Alamo
evanģēliskās literatūras izplatītāju. Mēs
tev nosūtīsim literatūru bez maksas. Zvani vai raksti mums, lai iegūtu vairāk informācijas. Dalies ar šo ziņu ar kādu citu.
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 labprātīgiem 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 Ps 51:5, Rm 3:10-12, 23 10 Mt 26:63-64, 27:54, Lk 1:30-33, Jān 9:35-37, Rm 1:3-4 11 Apd 4:12, 20:28, Rm 3:25, 1Jān 1:7, Atkl 5:9 12 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 13 Lk 22:69, Apd 2:25-36, Ebr 10:12-13 14 1Kor 3:16, Atkl 3:20 15 Ef 2:13-22, Ebr 9:22, 13:12, 20-21, 1Jn
1:7, Atkl 1:5, 7:14 16 Mt 26:28, Apd 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 17 Mt 21:22, Jān 6:35, 37-40, Rm 10:13 18 Ebr 11:6 19 Jān 5:14, 8:11, Rm 6:4, 1Kor 15:10, Atkl 7:14, 22:14
20 Mt 28:18-20, Jān 3:5, Apd 2:38, 19:3-5 21 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 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 pārdrukājiet,
lūdzu norādiet šīs autortiesības un reģistrāciju:
© Autortiesības Marts 2013. 2015. gadā. Visas tiesības aizsargātas Pasaules Mācītājs Tonijs Alamo ® Reģistrēts 2013. 2015. gadā. martā
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