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(Turpinājums 2.lpp.)

Vispirms es vēlētos jums piedā-
vāt vienu no Vebstera vārdnīcas de-
finīcijām vārdam „satriecošs”: „sa-
graut, uzveikt”.

Lai definētu „ļauno”, mēs sāksim 
ar Jāņa Atklāsmes grāmatu. Atklās-
mes 12:9 norādīts: „Lielais pūķis, 
vecā čūska, to sauc par Velnu un Sāta-
nu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāzts; 
viņš tika nomests uz zemi un līdz ar 
viņu tā eņģeļi”. Tātad, ja velns vai Sā-
tans ir pievīlis visu pasauli, tad visas 
pasaules ļaudis ir kļuvuši ļauni caur 
Sātana nodevību. Es tiešām domāju 
„visu pasauli”, izņemot tos no mums, 
kuru vārdi ir minēti JĒRA Dzīvības 
grāmatā (Atklāsmes 13:8).

Tātad, lai pamatotu manu apgal-
vojumu, skatīsim Atklāsmes 13:1. 
Apustulis Jānis teica: „Es redzēju iz-
kāpjam no jūras zvēru [karaļvalsti], 
kam bija septiņas galvas un desmit 
ragi [simboliski apzīmējot septiņus 
Romas pakalnus,1 un desmit ragiem 

apzīmējot Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas Vienas pasaules valdību], un 
uz viņa ragiem desmit ķēniņa kroņi 
[parādot, ka tās ir desmit karaļvals-
tis, kuras ir apvienojušās, lai nodotu 
savu varu un spēku Romas Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vienas pasaules 
valdībai, medijiem un kultu baznīcai. 
To ir uzsācis un turpina darīt Sātans, 
lai uzturētu satriecošu ļaunumu, kas 
sagrautu, apraktu un uzveiktu ikvie-
nu, kas uzdrošinātos izaicināt Sātana 
Vienas pasaules valdību, ANO Jaunās 
Pasaules kārtību, medijus un kulta 
baznīcu. Sātans izmanto medijus, lai 
ar propagandas palīdzību nomelnotu 
labus cilvēkus] un uz viņa galvām zai-
mu vārdi”.

„Šis zvērs, ko es redzēju, bija lī-
dzīgs leopardam [simbolisks apzī-
mējums Indijai]; viņa kājas bija kā 
lāča kājas [Krievijas simbols] un 
viņa mute kā lauvas mute [Lielbri-
tānijas simbols]: un pūķis [velns] 

deva tam savu [satriecošo] spēku, 
savu troni [kas ir Sātana tronis, kulta 
galvenā mītne, Vatikāns, Romā] un 
lielu varu [kas ir vara vai satriecošs 
spēks pār pasauli]. Un es redzēju, 
ka viena no viņa galvām bija kā uz 
nāvi ievainota; bet tā nāves brūce at-
kal tika dziedināta [DIEVS Jānim un 
mums atgādina, ka Senā Roma krita 
un patiesībā tika iznīcināta (mira), 
līdz Sātana gars nesen atkal ienāca 
Romā, sniedzot Romai, Vatikānam, 
tā satriecoši ļauno spēku aprakt, sa-
graut un uzveikt DIEVA svētos un 
visas pasaules ļaudis, kā arī zaimot 
VISVARENĀ DIEVA Svēto vārdu 
„EL SHADDAI”]: un visa [ļauno cil-
vēku pilnā, apmānītā] zeme norau-
dzījās uz zvēru ar izbrīnu. Un viņi 
pielūdza pūķi [velnu], tādēļ ka tas 
zvēram [satriecoši ļaunajai Pasau-
les valdībai] devis varu” (Atklāsmes 
13:2-4a).  

1 Atkl. 17:9   

Mācītāji Tonijs un Sjūzena Alamo, koris 
un orķestris viņu starptautiskajā televīzijas 
programmā,       fotogrāfija uzņemta 1973.gadā

Efeziešiem 6:16 teikts: „Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko 
jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas”. Kas ir „ļaunais”? Kad 
uzdodu šo jautājumu ļaudīm baznīcā, viņi apgalvo, ka „ļaunais” ir 
velns. Velnam ir miljardiem sekotāju un pielūdzēju (ļaunu cilvēku), 
un DIEVAM ir simtiem miljonu pielūdzēju un sekotāju.



2
www.alamoministries.com

VĒSTULES  MĀCĪTĀJAM ALAMO

(Turpinājums no 1.lpp.)
Skaidri redzams, ka visa pasaule ir 

ļauna, jo tā godina velnu.2 Iekļaujami 
visi pasaules ļaudis, izņemot tos mūsu 
vidū, kuri ir ierakstīti JĒRA Dzīvības 
grāmatā. Visa ļaundaru pilnā pasaule 
pielūdz Sātana satriecoši ļauno spēku, 
kurš caur viltību (medijiem) sevi ir ap-
vienojis ar visiem pasaules ļaudīm, kuru 
vārdi nav ierakstīti Dzīvības grāmatā.

Sātana pakļautībā esošā cilvēce ir 
centusies ņemt virsroku pār mums, 
pārējiem, arī vairākos citos gadīju-
mos pasaules vēsturē. Tomēr DIEVS 
ir parādījis cilvēcei, kuru VIŅŠ radī-
ja no māla,3 cik ievērojami spēcīgāks 
VIŅŠ ir par to. VIŅŠ lika plūdu ūde-
ņiem nokļūt ikviena degunā un rīklē, 
izdzēšot dzīvību no visiem nožēloja-
majiem ķermeņiem pasaulē, noslīci-
not tos visus – nogalinot tos – izņe-
mot Noasu un viņa ģimeni.4

DIEVS iznīcināja arī cilvēku pirmo 
centienu izveidot Apvienoto Nāciju 
Organizāciju, Vienas pasaules valdī-
bu, Bābeles torņa celšanas laikā liekot 
tiem visiem runāt dažādās valodās 
un tā padarot par neiespējamu to ap-
vienošanos ļaunumā (Pirmā Mozus 
11:1-9). To DIEVS darīja tāpēc, ka 
VIŅŠ zināja un zina joprojām, ka: 
„Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, 
tā ir (izmisīgi) viltīga: kas to var iz-
dibināt? Es, Tas KUNGS, izpētu sirdi 
un pārbaudu īkstis, lai atmaksātu ik-
vienam par viņa ceļiem, kā viņa dzīve 
to pelna. Kā irbe, kas perē olas, ko tā 
pati nav dējusi (vai nesagaida izšķil-
šanos), tā ir tāds cilvēks, kas sakrāj 
mantu, bet netaisnā ceļā. Pašā dzīves 
vidū viņam tā jāatstāj, un beigās viņš 
stāv kā plānprātiņš (paliks muļķos).” 

„Tu esi godības tronis, augsts no 
paša sākuma, mūsu svētuma vieta! 
Tu, Israēla cerība, AK, KUNGS! Visi, 
kas TEVI atstāj, paliks kaunā! Kas 

no TEVIS atkāpjas, to vārdus rak- 
stīs zemē smiltīs, jo tie atstājuši TO 
KUNGU, dzīvības ūdens avotu. Dzie-
dini mani, AK, KUNGS, tad es būšu 
izdziedināts; palīdzi man, tad ir pa-
līdzēts! Jo TU esi mana slava. Redzi, 
viņi saka: „Kur tad ir TĀ KUNGA 
(draudu) VĀRDS? Lai taču tas piepil-
dītos!” Es neesmu liedzies veikt gana 
pienākumus TAVĀ uzdevumā; es ne-
laimes dienu neesmu vēlējies, TU to 
zini! Kas nāca no manas mutes, tas 
ir atklāts TAVĀ priekšā. Novērs man 
briesmas, neatstāj mani pavisam bez 
cerībām, TU esi mans patvērums 
ļaunā dienā! Lai mani vajātāji paliek 
kaunā, bet ne es! Lai tie krīt izmisumā 
(izbailēs), bet ne es! Lai nāk pār tiem 
nelaimes diena un satriec tos ar div-
kāršu postu un iznīcību!” (Jeremijas 
17:9-18).  

Tie bija divi triecieni, un vēl aiz-
vien pasaule pastāvēja. Bet, kad tuvo-
sies trešais trieciens – un tas tuvosies 
drīz – tas būs „trešais sods un izstāša-
nās no spēles”, izņemot tos no mums, 
kuru vārdi ir ierakstīti JĒRA Dzīvības 
grāmatā (Atklāsmes 21:9-27). Drīz 
uzliesmos liela uguns, un tie mūsu 
vidū, kuri nav ierakstīti JĒRA Dzīvī-
bas grāmatā, degs mūžīgi mūžos.5

Atklāsmes grāmatā 13:4b teikts, 
ka visa ļauno cilvēku pilnā pasaule 
pielūdz ANO Vienas pasaules val-
dību vai Jaunās Pasaules kārtību, šā-
dos vārdos: „Un viņi pielūdza pūķi, 
sacīdami: Kas līdzinās zvēram? un 
kas var ar to karot?” Citiem vārdiem 
sakot, kas spēj cīnīties ar mediju sa-
triecoši ļaunajiem meliem, satriecoši 
ļaunajām tiesu sistēmas un mediju 
viltus apsūdzībām, satriecoši ļauno 
nežēlību, netaisnību, slepkavībām, 
visu veidu iznīcību, zagšanu, izšķēr-
dību, apgrēcību, zaimošanu, nepama-
totām vajāšanām un nolaupīšanām 
– šo naida spēku, kas mests uz šīs ze-
mes Dievbijīgajiem ļaudīm ar Sātana 
satriecošā, dēmoniskā un ļaunā spēka 

palīdzību, kas ir ērti iekārtojies šajā 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vie-
nas pasaules valdībā? 

Ir tikai viens veids, kā taisnīgie 
spēj sevi uzturēt formā, lai pretotos 
šim satriecoši ļaunajam briesmonim. 
Ja jelkad esat ticējis DIEVAM, noteik-
ti ticiet VIŅAM tagad un pēc VIŅA 
norādēm ķerieties pie DIEVA iero-
čiem, un „BEZ VISA TĀ satveriet ti-
cības vairogu [DIEVA VĀRDĀ], ar ko 
jūs VARĒSIT DZĒST VISAS ĻAUNĀ 
UGUNĪGĀS BULTAS [viltus apsū-
dzības un ļaunus likumus]” (Efezie-
šiem 6:16).

Pilnībā tas Svētajos rakstos skan 
šādi: „Beidzot, mani brāļi, topiet 
stipri savā KUNGĀ un VIŅA vare-
najā spēkā [GARĀ]. Bruņojieties ar 
visiem DIEVA ieročiem, lai jūs varē-
tu pretī stāties velna [visu satriecoši 
ļauno cilvēku šajā pasaulē] viltībām. 
Jo ne pret miesu un asinīm mums 
jācīnās, bet pret valdībām un varām, 
šīs tumsības pasaules valdniekiem un 
pret ļaunajiem gariem pasaules telpā 
[kuras pasludinājuši cilvēki, kas ie-
ņem augstus amatus, Sātana ļaunās 
armijas karakalpi]”.

„Tāpēc satveriet visus DIEVA iero-
čus [mācieties DIEVA VĀRDU pilnī-
bā6], lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties 
ļaunajā dienā [kad jūsu ceļā stājas 
viltus apsūdzības, savādi likumi un 
vajāšanas] un, visu uzvarējuši, varē-
tu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gur-
nus apjozuši ar PATIESĪBU [DIEVA 
VĀRDU], tērpušies taisnības bruņās; 
kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot 
miera Evaņģēlijam; bez visa tā satve-
riet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit 
dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņe-
miet arī pestīšanas bruņu cepuri un 

2 Mt. 24:11-12, 24, Atkl. 13:1-4, 11-15, 17:8, 18:2-3, 23   3 1 Moz. 2:7, 3:19   4 1 Moz. 6-7, 1Pēt 3:20   5 2 Pēt. 3:10-12, 
Atkl. 20:11-15   

SATRIECOŠAIS
ĻAUNUMS

6 Mt. 4:4, Jņ. 8:31-32, Ef. 6:11-17, Kol. 3:16, 2 Tes. 2:15, 2 
Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Pēt. 2:2   
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GARA zobenu, tas ir, DIEVA VĀR-
DU: Ar visām lūgšanām un lūgu-
miem lūdziet DIEVU GARĀ ik brī-
di; tai pašā nolūkā esiet nomodā un 
pastāviet savās aizlūgšanās par visiem 
svētajiem” (Efeziešiem 6:10-18). Tas 
nozīmē neatstāt svētos, kad redzat, ka 
tiem nepieciešama palīdzība Sātana 
jauno, ļauno likumu dēļ. 

Atklāsmes 13:5-8 teikts: „Tam 
[satriecoši ļaunajai Vienas Pasaules 
valdībai] tika dota mute runāt lielas 
lietas un zaimus [no satriecoši ļau-
nās Vienas Pasaules valdības mediju 
puses]; un vara tam tika dota to darīt 
četrdesmit divus mēnešus ilgi. Tad tas 
atvēra savu muti DIEVA zaimošanai, 
lai zaimotu VIŅA vārdu un VIŅA 
mājokli [mēs, svētie, kuros VIŅŠ dzī-
vo, ir DIEVA mājoklis], un tos, kas 
mājo Debesīs [eņģeļus un tos svētos, 
kas devušies mājup pirms mums (un 
jau atkal mediji liek labajiem izskatī-
ties ļauniem)]. Tam tika dots karot ar 
svētajiem un tos uzvarēt, un dota vara 
pār visām ciltīm un ļaudīm un valo-
dām, un tautām. UN TO PIELŪGS 
VISI, KAS DZĪVO VIRS ZEMES [tas 
ir mediju panākums], kuru vārdi nav 
rakstīti kopš pasaules radīšanas no-
kautā JĒRA Dzīvības grāmatā.” At-
kārtoju – tiek runāts par ļaunajiem; 
visiem, kas dzīvo uz zemes virsas un 
ceļ viltus apsūdzības, kā arī tic visām 
viltus apsūdzībām pret svētajiem me-
diju radītās propagandas dēļ. Tāpēc 
viņi zaudē savas dvēseles. Viņi domā, 
ka ir uzvarētāju pusē, bet patiesībā 
viņi visi zaudē. Viņi ir zaudētāji. 

Pētera 2. vēstules 2. nodaļā teikts: 
„Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, 
kā arī jūsu starpā būs viltus skolotāji 
[mediji], kas paslepen ienesīs aplamas 
posta mācības [kā Sātana jaunos liku-
mus par, piemēram, viendzimuma 
laulībām, abortiem u.c.], noliegdami 
pat TO KUNGU, kas viņus atpircis, 
un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. 
Daudzi sekos viņu baudu [ārkārtīgi 
postošai vai iznīcinošai] dzīvei, viņu 
dēļ PATIESĪBAS ceļš [JĒZUS ceļš] 
tiks zaimots [aprunāts no Sātana pa-
saules mēroga mediju, valdības un 
Romas kulta baznīcas puses]. Mant-
kārībā viņi izmantos jūs ar izdomā-
tiem (liekulīgiem) vārdiem; sodība, 
kas jau sen viņiem nolemta, nekavē-
jas nākt, un viņu posts nesnauž”. 

„Jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, 
DIEVS nesaudzēja, bet nometa tos 
Elles tumšajās bedrēs, lai glabātu so-
dam; Viņš arī nesaudzēja seno pa-
sauli, bet, sūtīdams plūdus bezdievī-
gajai pasaulei, izglāba tikai taisnības 
sludinātāju Noasu līdz ar septiņiem 
citiem; Tāpat VIŅŠ nosodīja Sodo-
mas un Gomoras pilsētas, pārvērs-
dams tās pelnos un iznīcinādams, tā 
atstājot biedinošu piemēru visiem, 
kas grib grēkot [dzīvojot saskaņā ar 
Sātana jaunajiem viendzimuma laulī-
bu likumiem un valdības gaviles par 
homoseksuālismu un lesbiānismu,7 
ko visu veicina Sātana pārvaldītie 
Vatikāna mediji]; Viņš izglāba taisno 
Latu, kam bezdievju [homoseksuāļu, 
lesbiešu, visu sodomītu] netiklā dzī-
ve sagādāja ciešanas (jo taisnais, kas 

dzīvoja viņu vidū, mocījās savā tais-
najā dvēselē dienu no dienas, redzē-
dams un dzirdēdams viņu negantos 
darbus); Tā TAS KUNGS prot izglābt 
Dievbijīgos no kārdinājuma, bet ne-
taisnus paturēt mokām Soda dienā: 
Sevišķi tos, kas seko miesai kārībās, 
kas viņus apgāna, un nicina augsto 
varu (valdību). Pārdroši pārgalvji, tie 
nebīstas no godības eņģeļiem, bet zai-
mo tos. Kamēr eņģeļi, kaut gan tie ir 
stiprumā un spēkā lielāki, nenosoda 
viņus, tos zaimodami TĀ KUNGA 
priekšā. Viņi kā neprātīgi dzīvnieki, 
kas pēc savas dabas radīti satveršanai 
un nokaušanai, tāpat kā šie ies bojā, 
tāpēc ka tie zaimo to, ko tie nepazīst; 
Saņemdami netaisnības algu, salds 
prieks tiem šķiet baudu dzīve dienā. 
Viņi ir kauna traipi, savā viltībā mie-
lodamies kopā ar jums; Viņu acis ir 
vērstas tikai uz laulības pārkāpēju 
un alkst grēka; tie vilina nestipras 
dvēseles: tiem sirds ir ievingrināju-
sies mantkārībā; tie lāstam pakļauti: 
Atstādami taisno ceļu, tie ir nomal-
dījušies, sekodami Bileāmam, Beora 
dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas; 
Bet saņēma pamācību par savu pār-
kāpumu: bez valodas lops (ēzelis), 
sākdams runāt cilvēka valodā, aizka-
vēja pravieša neprātīgo nodomu.”

„Tie ir avoti bez ūdens, vēja dze-
nāti mākoņi, viņiem nolemta visdzi-
ļākā tumsība. Jo, runādami lepnus, 
tukšus vārdus, tie vilina ar miesas kā-
rībām netiklās baudās tos, kas tikko 
izbēguši maldu ceļu gājējiem. Apso-
līdami tiem svabadību, paši viņi kal-
po postam: jo, kura kāds ir uzvarēts 
[satriekts], tā kalps viņš ir (ar to viņš 
ir sasaistīts). Jo, ja tie, kas pasaules 
gānekļiem mūsu KUNGA un PESTĪ-
TĀJA JĒZUS KRISTUS atziņā izbē-
guši, bet tanīs atkal iepīti, zaudē cīņu, 
tad viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā 
viņu sākums. Jo labāk viņiem būtu 
bijis, kad tie nebūtu atzinuši taisnī-
bas ceļu, nekā pie atziņas nākušiem 

(Turpinājums 4.lpp.)

IndijaDārgais brāli Kristū,
Sveicieni Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam par Jūsu kalpošanu. Šeit tik daudzi in-

diešu ļaudis tika Dieva žēlastības glābti brīnumainā kārtā, pēc jūsu ziņojuma izlasī-
šanas žurnālos. 

Bobilinkas ciematā jaunpievērstajiem svētdien noturējām dievkalpojumu zem 
koka. Mums ārkārtīgi būtu nepieciešams savs centrs dievkalpojumiem. Lūgums pa-
līdzēt mums mūsu garīgajā izaugsmē. 
Lai Tas Kungs Jūs bagātīgi svētī.
Jūsu brālis Kristū,
Solmans Radžu Kola        Āndhra Pradēšā, Indijā

7 1 Moz. 19:1-13, 24-25, 3 Moz. 18:22, 20:13, 5 Moz. 22:5, 23:17-18, Soģ. 19:22-28, 1 Ķēn. 14:24, 15:11-12, Ech. 16:49-
50, Rom. 1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-9, Jūd. 7-8   
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nogriezties no viņiem uzticētā Svētā 
baušļa. Bet viņiem ir noticis pēc sa-
kāmā vārda patiesības: suns atgriežas 
pie sava paša vēmekļa, kā arī: cūka 
mazgājusies atkal vārtās dubļos” (Pē-
tera 2. vēstule, 2. nodaļa).

Šis pareģojums jau ir piepildījies. 
Miljoniem cilvēku ir atkrituši no 
KRISTUS, un ar šo es domāju lielo 
atkrišanu no KRISTUS, kas arī tika 
pareģota saistībā ar KRISTUS drīzo 
atnākšanu, kā minēts Pāvila 2. vēs-
tulē tesaloniķiešiem 2:3. Pareģojumā 
teikts: „Lai neviens jūs nemaldina ne 
šādā, ne tādā veidā: jo papriekš tās 
dienas [KRISTUS atgriešanās] jānāk 
atkrišanai”. Vai jūs teiktu, ka, ja visa 
pasaule pielūdz Sātanu, tā ir zīme at-
krišanai no KRISTUS? Vai jūs teiktu, 
ka, ja tā sauktie Evaņģēlija mācītāji 
noliedz laulības pilngadības vecumā, 
kas ir pubertāte, kā arī noliedz dau-
dzus citus Bībeles Svētos rakstus, un 
sadarbojas ar sātanisko anti-KRIS-
TUS valdību un tās jaunajiem liku-
miem, ka šī būtu zīme atkrišanai no 
KRISTUS? Vai jūs teiktu, ka, ja TĀ 
KUNGA sūtņi tiek ieslodzīti cietumā, 
pamatojoties uz viltus apsūdzībām, 
un neviens tam nepretojas, ka tā būtu 
zīme atkrišanai no KRISTUS? 

Vai jūs teiktu, ka valdība, kas 
slepkavo bērnus, to mātes un to tē-
vus Vako pilsētā, Teksasas štatā, un 
daudzās citās vietās visā pasaulē, un 
neviens pret to neiebilst, tā nav no-
rādāma kā zīme atkrišanai no KRIS-
TUS? Vai jūs teiktu, ka tad, kad at-
kritušie kristieši vēršas pret saviem 
mācītājiem, ar meliem nododot tos, 
pilnībā apzinoties, ka tiesu sistēma 
un valdība tos dāsni apbalvos, bet 
ieslodzīs Dievbijīgos mācītājus cietu-
mā uz mūžu – vai šī būtu uzskatāma 
par zīmi atkrišanai no KRISTUS? Vai 

jūs teiktu, ka tā ir zīme, ja ļaudis redz 
NLO lidojot virs pilsētām visā pasau-
lē, zinot, ka šīs Debesu būtnes ir eņ-
ģeļi, kas apskata zemi, pirms to iznī-
cināt?8 Atkritušie kristieši teiks, ka šie 
NLO ir no citām planētām, zinot, ka 
melo, jo viņi paši apzinās, ka tie ir no 
Debesīm. Vai jūs teiktu, ka šī ir zīme 
atkrišanai no KRISTUS?

Kad redzat prezidentus, karaļus un 
šķietamās baznīcas atbalstām vien-
dzimuma laulības, vai jūs teiktu, ka 
tā ir zīme atkrišanai no KRISTUS? 
Vai jūs teiktu, ka zīme atkrišanai no 
KRISTUS redzama tad, kad Vienas 
Pasaules valdība saka, ka nedrīkstat 
sodīt savus bērnus, kad tie kļūst ne-
labojami, kā Bībele jums to pavēl? 
Kad valdība zog bērnus to vecākiem 
un Dievbijīgā baznīca, kas balstīta uz 
neapmierināto, kādreizējo kristiešu 
un tagadējo antikristu meliem, kopā 
ar valdību tos nodot adoptēšanai ho-
moseksuāļiem, vai jūs teiktu, ka tā ir 
zīme atkrišanai no KRISTUS? Kad 
redzat, ka bērniem valsts skolās tiek 
mācīts, ka homoseksualitāte un lez-
biānisms ir trešā seksuālā izvēle, sli-
mība, nevis perversija, un redzat Va-
tikāna pasaules valdību uzspiežam šo 
dēmonisko, maniakālo politiku, vai 
jūs teiktu, ka tā ir zīme atkrišanai no 
KRISTUS?

Ja redzat korumpēto anti-KRIS-
TUS valdību sakām, ka ASV Kon-
stitūcija vairs nav attiecināma, un ka 
Pirmajā papildpantā noteiktās tiesī-
bas uz reliģijas brīvību vairs netiek 
piemērotas, lai kristieši vairs nevarē-
tu ticēt Bībelei un darīt kā tajā teikts, 
vai jūs teiktu, ka tā ir zīme atkrišanai 
no KRISTUS?

Ja jums pieder fotosalons vai zie-
du veikals un jūs pateiksiet homo-
seksuālam pārim, ka nefotografēsiet 
viņu viendzimuma laulības vai ne-
izveidosiet ziedu kompozīcijas viņu 
perversajām kāzām, valdība jums 
uzspiedīs šo perversiju, un jums vairs 

nebūs tiesību noteikt (diskriminēt), 
kuru jūs apkalposiet un kuru nē. Vai 
jūs šo nosauktu par zīmi atkrišanai 
no KRISTUS, mūsu brīvās zemes un 
drošsirdīgo mājvietas beigām? Visas 
šīs korumpētā taisnīguma perver-
sijas, ko šodien redzam, ir radījuši 
Romas Katoļu baznīcas pārvaldītie 
mediji. Un tas, ko es tikko minēju, ir 
tikai aisberga redzamā daļa.

Vai jūs šo nesauktu par satriecošu 
ļaunumu? Vai tā nav ANO anti-KRIS-
TUS valdība? Vai jūs šo nesauktu par 
ļaunumu, kas gāžas pāri un aprok? 
Vai tā nav valdība, kas sagrauj un ap-
spiež jūsu brīvību?

Ja cenšaties noskaidrot, cik tuvu 
mēs esam KRISTUS atnākšanai, la-
siet Bībeli. Lai neviens jūs nemaldina 
ne šādā, ne tādā veidā, kā teikts Pāvi-
la 2. vēstulē tesaloniķiešiem 2:3. Tajā 
tālāk teikts: „Jo papriekš tās dienas 
jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās 
grēka cilvēkam, pazušanas dēlam.”

Bībelē teikts, ka ir divi vīri; viens ir 
pirmais Ādams, un otrs ir PĒDĒJAIS 
ĀDAMS, kas ir KRISTUS (Pāvila 1. 
vēstule korintiešiem 15:45-47). Ļau-
dis ir vai nu KRISTŪ, PĒDĒJĀ ĀDA-
MĀ, vai tie ir pirmajā Ādamā, ceļā uz 
Elli un Uguns ezeru.9

Šie Svētie raksti, kuros teikts par 
bojāejai nolemto cilvēku, patiesībā 
runā par visu maldināto pasauli. Tie, 
kuri pielūdz Sātanu, ar to ir kļuvuši 
par pirmā Ādama līdzbiedriem. Tie ir 
tie, kuri dosies uz Elli un kritīs Uguns 
ezerā. Tie ir tie, kuri saka: „Kas līdzi-
nās zvēram, un kas var ar to karot?” 
(Atklāsmes 13:4). Viņi netic DIEVA 
spējai iznīcināt visus šos ļaunos cilvē-
kus ar vienu rokas vēzienu, ar vienu 
sitienu, kā VIŅŠ to reiz izdarīja ar 
visas pasaules iedzīvotājiem Noasa 
laikā.10 DIEVS iznīcinās visas šīs ra-
dības, ko VIŅŠ ir radījis no prastiem 
dubļiem,11 ar uguni.12 

Ir rakstīts, ka šis pirmais Ādams, 
kuru DIEVS radīja no dubļiem, ir 

(Turpinājums no 3.lpp.)

8 1 Moz. 19:1, 13, 2 Sam. 24:15-16, 2 Ķēn. 19:35, 2 L. 32:21, Psa. 78:49, Mt. 13:41-42, Apd. 12:23, 2 Tes. 1:7-10, Atkl. 7:1-2, 9:15, 15:1   9 1 Kor. 15:21-22, 44-50   10 1 Moz. 6:11-13, 
7:4-23   11 1 Moz. 2:7, 3:19, 18:27, Īj. 10:9, 34:15, Psa. 103:14, 104:29, Māc. 3:20, 12:7   12 Mal. 3:2, Mt. 3:10, 12, 13:41-42, 25:41, Jņ. 15:6, 2 Tes. 1:6-9, 2 Pēt. 3:3-12, Jūd. 7, Atkl. 
14:10, 19:20, 20:10, 15, 21:8   
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„pretinieks, kas saceļas pret visu, 
kas saucas DIEVS vai ir svētums, un 
pat ieņem vietu DIEVA templī, pats 
sevi celdams par DIEVU [Šie DIEVA 
tempļa biedri ir tie, kuri kļuvuši par 
Sātana templi.” Sātans savā garā nu sēž 
šajos kādreizējos DIEVA tempļa bied-
ros, tajos, kuri kļuvuši par antikris-
tiem. Pirms to atkrišanas tie bija daļa 
no DIEVA tempļa. Tiem no mūsu vi-
dus, kuri ir atdzimuši no GARA, kuri 
ir saglabājuši DIEVA templi, Svētajos 
rakstos teikts: „Vai jūs nezināt, ka jūs 
esat DIEVA templis un ka DIEVA 
GARS jūsos mājo?” (Pāvila 1. vēstule 
korintiešiem 3:16). Bet tie, kuri reiz 
bija DIEVA templis, vieta, kur DIEVS 
reiz dzīvoja VIŅA GARĀ, ir atkrituši, 
un ir ļāvuši sevī ienākt Sātana garam. 
Tie ir kļuvuši par visu pievilto pa-
sauli, tie, kuri godina pūķi jeb velnu 
(Atklāsmes 12:9). Jau atkal tie kļuvuši 
par Antikristu, Apvienoto Nāciju Or-
ganizācijas  Vienas Pasaules valdību, 
kurā tagad apvienoti maldinātie ļau-
dis parādot sev, ka viņš [ar tiem ap-
vienots] ir DIEVS [parādot, ka Sātans 

(Turpinājums 6.lpp.)

mainīs DIEVA likumus,13 lai tie kļūtu 
par tādām ekstrēmām perversijām, 
kādi tie ir tagad, un piespiedīs ikvie-
nu, izņemot tos, kuru vārdi ir ierak-
stīti JĒRA Dzīvības grāmatā, godāt 
viendzimuma laulības, abortus (kas ir 
pirmās pakāpes slepkavības), laulības 
pārkāpšanu, netikumīgu dzīves veidu 
un necieņu pret laulību, un tie zaimos 
DIEVU, noliedzot VIŅA VĀRDU, 
VIŅA likumus, VIŅA nolikumus un 
VIŅA priekšrakstus]” (Pāvila 2. vēs-
tule tesaloniķiešiem 2:4).

Apustulis Pāvils saka ar SVĒTO 
GARU vārsmās 5-12: „Vai jūs neatce-
raties, ka es par to jums esmu runājis, 
vēl pie jums būdams? Un jūs zināt, kas 
ir tagad tas kavēklis, kura dēļ viņš at-
klāti parādīsies tikai tad, kad būs pie-
nācis viņa laiks.” [DIEVS ir atturējies 
iznīcināt šos ļaudis līdz brīdim, kad 
šis Antikrists būs atklājies, un nu tā 
atklājums ir atklāts. Nu jums, pasaules 
ļaudis, nav attaisnojuma nenožēlot šo 
grēku, kā arī visus savus grēkus].

„Jo netaisnības noslēpumainais 
spēks jau ir darbā, tikai VIŅAM, kas 

to līdz šim kavē, papriekš jāpazūd. Ti-
kai tad Ļaunais parādīsies atklāti, un 
KUNGS iznīcinās viņu ar VIŅA MU-
TES elpu un izdeldēs viņu, kad VIŅŠ 
atnāks godībā (spožumā): pat viņa, 
kura parādīšanās notiks pēc Sātana 
darbiem, ar visu tā viltus varu, zīmēm 
un brīnumiem.” [Šī ir Sātana pēdējā 
iespēja, iekams tas tiek sūtīts uz Elli 
un Uguns ezeru, tāpēc tas dara visu, 
kas ir tā spēkos, lai nomāktu cilvēkus, 
liekot tiem noticēt, ka tas ir visvarens, 
kad patiesībā tas ir vien vājākais ra-
dījums visā visumā.14 Tomēr tam ir 
izdevies likt miljardiem dvēseļu pa-
vadīt mūžību Ellē un pēc tam Uguns 
ezerā kopā ar to].

„Un ar visādiem netaisnības lī-
dzekļiem pieviļ tos, kas pazūd, tāpēc, 
ka tie nav pieņēmuši patieso mīles-
tību, kas tos būtu izglābusi. [Daži 
cilvēki jautā: „Izglābis no kā?” At-
bilde: izglābis no mūžīgas degšanas 
un vārīšanās ugunī, sērā un lavā, bez 
jelkādas atpūtas. Nekādu pretsāpju 
līdzekļu, ne ūdens, ne ledusaukstu 
dzērienu. Bez ēdiena, bez ēnas, un 
nekad pat ne mirkļa atpūtai. Lūk, no 
šī jums būtu jāvēlas tikt izglābtam. Ja 
jums ir jelkāda saprašana, arī jūs tik-
siet glābts!]. Tāpēc DIEVS tagad sūta 
tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt me-
liem [visa pasaule tic meliem, jo citā-
di visa pasaule nebūtu tikusi pievilta 
un tā nepielūgtu Sātanu, velnu, zvēru, 
ANO pasaules valdību, kā tie to dara 
tagad]: Tā ka sodā krīt visi, kas nav 
ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši 
netaisnību” (Pāvila 2. vēstule tesalo-
niķiešiem 2:5-12).

Jāņa 2. vēstulē 6-11 teikts: „Un šī 
ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc 
VIŅA [DIEVA] baušļiem. Šis ir tas 
bauslis, kā jūs esat dzirdējuši no sā-
kuma, lai jūs dzīvotu pēc tā. Jo dau-
dzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē; 
Kas neapliecina miesā nākušo JĒZU 
KRISTU, tas ir maldinātājs un anti-

13 Dan. 7:23-25, Mt. 5:17-18   

Pola Bolpas liecība
Mana liecība ir tāda, ka 32 gadu ve-

cumā es biju pašnāvniecisks, pašiznīci-
nošs, es biju pazudis un nepabeigts. Es 
biju šķīries un aizgājis no militārās vi-
des, kurā es biju pavadījis septiņus ga-
dus. Pirms tam, 26 gadu vecumā, es biju 
laimīgi precējies un man bija veselīgs 
puisēns, vienīgā jaunā māja kvartālā un 
divas pilnīgi jaunas automašīnas garā-
žā. Kādu vakaru mēs ar sievu ilgi pali-
kām nomodā, mēģinot izdomāt, kā mēs 
varētu tikt pie naudas, lai paplašinātu 
savu iekšējo pagalmu, jo mūsu kaimiņi 
paplašināja savu. Tajā brīdī mana dzīve 
sāka atrisināties. Es jautāju sev, kas no-
tiek ar manu dzīvi. Ko tālāk? Pārcelties 
uz skaistāku māju un iegūt lielāku hipo-
tēku? Vai tas tiešām ir tas, kam jānotiek?

Līdz pat šim brīdim manā dzīvē es 
biju pilnībā nodevies amerikāņu sap-

nim: militārā vide, augstākā izglītība, 
laulība, ģimene un karjera; un apmēram 
sešu mēnešu laikā tas viss bija zudis. Vēl 
pēc pieciem gadiem es veselu gadu iztē-
rēju plašai psihoterapijai, tiekoties ar di-
viem dažādiem terapijas speciālistiem 
reizi nedēļā. Šī gada laikā mans mērķis 
bija katru nedēļu izlasīt kādu pašpiln-
veidošanās grāmatu un es tā arī darīju. 

Brālis Pols Bolpa

14 Jes. 14:12-20, Atkl. 12:12   
(Turpinājums 7.lpp.)
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Gana

krists. Lūkojieties uz sevi, ka nepazau-
dējat to, ko mēs esam darbā panāku-
ši, bet ka saņemat pilnu algu. Ikviens, 
kas aiziet no KRISTUS mācības un 
nepaliek tanī, ir bez DIEVA; tam, kas 
paliek šinī mācībā, ir TĒVS un DĒLS. 
Ja kāds nāk pie jums un nesludina šo 
mācību, tad neuzņemiet viņu savās 
mājās un nevēliet tam DIEVpalīgu 
[Esmu pārliecināts, ka TAS KUNGS 
nevēlētos, lai jūs ar tiem uzturat kon-
taktus, tāpēc TAS KUNGS ļauj jums 
izvēlēties, ar ko vēlaties biedroties]: Jo 
kas viņam vēl DIEVpalīgu, ņem dalī-
bu viņa ļaunajos darbos”. 

Tāpēc, ja vēlat tiem „DIEVpalīgu” 
jūs saņemsiet tādu pašu sodu kādu 
saņems homoseksuāļi un visi citi 
grēcinieki, kas savus grēkus neno-
žēlo, tas ir, mūžīgu degšanu Ellē un 
mūžību Uguns ezerā, kliedzot sāpēs, 

bez mazākās atpūtas. Sātans vēlas, lai 
jūs brāļotos ar homoseksuāļiem un 
aborta atbalstītājiem (slepkavām),15 
un tas vēlas, lai jūs balsotu par vien-
dzimuma laulību atļaušanu, lai arī 
jūs saņemtu to pašu ļauno, mūžīgo 
likteni kā viņi un kā visi citi, savus 
grēkus nenožēlojošie grēcinieki, no-
teikti saņems.16

Mēs karojam ar Sātanu. Viņš vē-
las iznīcināt jūsu dvēseli, iznīcināt ik-
viena dvēseli.17 Ja vēlaties, lai DIEVS 
jūs saudzē, vispirms cīnaties, jautājot 
DIEVAM, lai tas cīnās jūsu pusē, jo, ja 
DIEVS necīnīsies jūsu pusē, jūs neuz-
varēsiet, vai nu jums tas patīk, vai nē. 
Vai nu jūs lūgsiet DIEVU cīnīties jūsu 
pusē, vai nē. Atkārtoju, ja DIEVS ne-
cīnīsies jūsu pusē, jūs nevarat uzvarēt. 
Katru cīņu Bībelē uzvarēja nevis cil-
vēks, bet gan DIEVS. Vai nu jūs cīnī-
sieties Sātana pusē, vai pret Sātanu jūsu 
vietā cīnīsies DIEVS. Nav iespējami citi 
varianti. Šī cīņa ir par jūsu dvēseli, un 
jūs tajā vai nu zaudēsiet, vai uzvarēsiet. 

Ja DIEVS cīnīsies jūsu pusē, jūs uzvarē-
siet. Jums ir jāizvēlas starp DIEVU un 
Sātanu, Debesīm un Elli, un izvēle ir 
jāizdara vai nu par mūžību Ellē vai De-
besīs.18 Varat censties aizmirst šo patie-
sību, bet Pastardienā jums nāksies ar to 
saskarties. Jūs stāsieties DIEVA Tiesas 
priekšā, vai nu jums tas patīk vai nē, un 
nevēlos dzirdēt jūs sakām, ka neviens 
jūs nebrīdināja.

Šī pasaule ir aizgājusi par tālu. 
Vēlos, lai jūs zinātu, ka noteikti pa-
stāv atmaksas diena.19 DIEVS izglābs 
visļaunāko grēcinieku, ja tas VIŅA 
priekšā nožēlos savus grēkus (Jesajas 
1:18). Ja nožēlosiet savus grēkus DIE-
VA priekšā, jūs ļausiet VIŅAM mai-
nīt savu dzīvi uz mūžīgiem laikiem, 
jūs paļausieties uz VIŅU savā ikdie-
nā.20 Jūs ēdīsiet, gulēsiet un dzersiet 
DIEVA VĀRDU, un jūs būsiet nevil-
tots tajā, ko darāt.21 Tas ir jūsu mūžī-
gās dvēseles dzīvības vārdā. Ja šāda ir 
jūsu vēlme, ļaujiet DIEVAM mainīt 

15 1 Moz. 9:6, 2 Moz. 20:13, 21:12, 3 Moz. 24:17, 3 Moz. 35:16-21, 30-33, 5 Moz. 5:17, Mt. 19:18, Mk. 10:19, Rom. 13:9, Gal. 5:19-21, Jes. 2:11, Atkl. 22:14-15   16 1 Moz. 19:1-
13, 24-25, 3 Moz. 18:22, 20:13, 5 Moz. 22:5, 23:17-18, Soģ. 19:22-28, 1 Ķēn. 14:24, 15:11-12, Ech. 16:49-50, Rom. 1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Jūd. 7   17 1 
Moz. 3:1-6, Jes. 14:9-17, Jņ. 8:44, 2 Kor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Tes. 2:3-12, Atkl. 12:9-10, 12-13, 17:8   18 Joz. 24:15, Dan. 12:1-3, Mk. 16:16, Lk. 14:15-33, Jņ. 3:14-18, 12:23-26, Rom. 
8:35-39, 1 Tim. 6:6-12, 2 Tim. 2:3-5, 2 Jņ. 9   19 Mt. 7:21-27, 13:37-43, 47-50, 16:27, 25:31-46, Lk. 13:23-30, Jņ. 12:48, 2 Kor. 5:10, 2 Tes. 1:4-10, Ebr. 9:27, 2 Pēt. 2:4-9, 3:7-14, Jūd. 
5-21, Atkl. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-20   20 Lk. 9:23-25   21 Mt. 4:4, Jņ. 8:31-32, Ef. 
6:11-18, Kol. 3:16, 2 Tes. 2:15, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Pēt. 2:2 
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(Turpinājums no 5.lpp.)

Mīļotais Mācītāj Tonij Alamo,
Sveicieni Jums mūsu Kunga un Pavēlnieka Jēzus Kristus 

vārdā. Lai šī vēstule Jūs sasniedz labākajā iespējamā veselībā. Mēs 
saņēmām paku, ko Jūs mums nosūtījāt, un esam ļoti pateicīgi. 
Mums pienāca viena kaste ar biļeteniem un „Mesijas” grāmatām. 
Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī par jūsu labajiem darbiem.

Mācītāj Tonij, izplatīšana šeit noris nopietni, un daudzas 
dvēseles ir pievērstas Kristum ar Jūsu brīnišķīgo biļetenu 
palīdzību. Jau vairāk nekā divsimt dvēseļu ir iegūtas, un mēs 
ceram gūt Kristum vēl vairāk. Esmu apmeklējis tik daudzus 
veikalus un universālveikalus. Nosūtu Jums arī dažas fotogrāfijas, 
kurās redzams, kā es izplatu Jūsu biļetenus. Mācītāj, šie ļaudis ir 
izsalkuši pēc Dieva Vārda, un es ticu, ka arī Jūsu kompaktdiski 
mums varētu ievērojami palīdzēt. Mēs izplatām izdevumus 
gudri, lūdzot tiem, kas tos ir izlasījuši, nodot tos tālāk, šādā veidā 
mums paliek vairāk biļetenu.

Mācītāj Tonij, es būtu ļoti pateicīgs, ja Jūs varētu atsūtīt 
mums T-kreklus un kreklus ar garām piedurknēm, un dažus 
kompaktdiskus, jo mēs esam divdesmit dalībnieku komanda. 

Mācītāj Tonij, mēs turpinām lūgt par Jums un Jūsu kalpošanu. 
Lūgums pēc iespējas ātrāk darīt mums zināmu, kad esat 
nosūtījis šos materiālus.
Deniss Dilons                       Donkorkroma, Aframpleina, Gana

Brālis Deniss Dilons izplata Mācītāja Alamo dvēseles atgūstošos 
izdevumus un „Mesija” grāmatas Donkorkromā, Ganā

(Turpinājums 8.lpp.)
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Filipīnas

(Turpinājums no 5.lpp.)

Kalifornija
Dārgo evanģēlist Tonij Alamo,

Es esmu septiņu bērnu māte, kas 
strādā valdības birojā. Par savu darbu 
es nesaņemu pārāk lielu atalgojumu, 
tāpēc, lai palielinātu savus ienākumus, 
es birojā pārdodu tādas preces kā pār-
tiku; t.i., biskvītus un sviestmaizes sa-
viem kolēģiem.

Pagājušajā gadā dzīve bija ļoti grū-
ta, jo īpaši 2012.gada decembra vidū, 
kad mūsu mājokli Mindanao apgabalā 
nopostīja plūdi un zemes nogruvumi, 
kas iznīcināja mūsu māju un labību. Es 
priecājos, ka mans vecais tēvs spēja iz-
skriet drošībā ārpus mājas, jo citādi viņš 
mirtu, kad iebruka mūsu mājas jumts.

Tāpēc mēs ar vīru devāmies mājās 
uz šo apgabalu, lai aizvestu pārtiku – rī-
sus, konservus, kā arī apģērbu manam 
tēvam, kurš ir atraitnis. Viņš bija vienī-
gais, kurš palika mūsu mājā, un šī pie-
redze viņu bija satriekusi. Tie bija vieni 

Es biju pilns mērķtiecības atveseļoties un 
sakārtot sevi, bet es tikai nokļuvu aizvien 
dziļāk un dziļāk pašiznīcinošā uzvedībā.

Īsi pēc tam es nokļuvu pie kāda 
strauta Dienvidkalifornijā, pie kura 
čivināja putni un pār kuru pārklājās 
skaista zaļa lapotne. Manuprāt, es biju 
pavisam viens un saucu, vai varbūt pat 
kliedzu, „Lūdzu, palīdziet man kāds!”

Pēc trim dienām, kad es vēroju skat-
logus Holivudas bulvārī, es biju līdz nā-
vei garlaikots. Vienīgā lieta, kas manā 
dzīvē norisinājās, bija mans darbs. Es 
mīlēju savu darbu. Kā es izturēšu nedēļas 
nogali, līdz varēšu atkal atgriezties darbā 
pirmdien? Drīz man tuvojās Tonija Ala-
mo Kristiešu baznīcas brālis. Viņš jau-
tāja: „Vai jūs vēlētos atnākt uz baznīcu, 
lai dzirdētu par to, kā Kristus mira, sists 
krustā, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi?” 
Viņš pieminēja arī kaut ko par maltīti, 
un es atceros, ka viņa priekšāstādīšanās 
bija patiesa. Strādājot pārdošanā, es aug-
stu vērtēju labu prezentāciju. Es pajautā-
ju, kur atrodas viņa baznīca. Viņš man 

teica, ka tā atrodas Saugus pilsētā, Kali-
fornijā. Kad aptvēru, ka tā atrodas netālu 
no Lankasteras, es sāku prātot, ka, ja es 
dotos uz baznīcu, tas ļautu man aizvadīt 
4 līdz 5 stundas nedēļas nogalē. Tāpēc es 
sēdos autobusā un devos uz baznīcu.

Kad tur nokļuvu, atceros ieiešanu 
baznīcā un to, kā es sajutu cerības dzirk-
stelīti. Es netiku glābts savā pirmajā ap-
meklējuma reizē, bet nācu divas nedēļas 
tieši uz dievkalpojumiem. Beigās es to-
mēr liecu savus spītīgos ceļgalus un tapu 
brīnišķīgi glābts. Sajūta bija tāda, it kā 
no manis tiktu noņemts liels smagums. 
Vainas apziņa un sāpes vairs nemājoja 
manī, un es sajutu tādu skaidrību, kādu 
nebiju jutis gadiem. Es biju no jauna dzi-
musi radība Jēzū Kristū. Psihoterapija 
un pašpilnveidošanās grāmatas vairs ne-
radīja neskaidrību. Man bija personīgas 
attiecības ar Visvareno Radītāju. Manī 
bija miers. Kungs bija ievietojis mani 
vismīlošākajā, gādīgākajā, kopjošākajā 
vidē, kur jau 28 gadus es esmu audzis un 
iepazinis To Kungu Jēzu Kristu.

Paldies jums, Mācītāj Tonij, ka esat 
bijis mans garīgais tēvs visus šos gadus.

no skumjākajiem Ziemassvētkiem 
mūsu dzīvē, un Jauno 2013.gadu mēs 
sagaidījām tumsā (bez elektrības). 

Tāpēc es izlēmu atvest tēvu uz 
mūsu mājokli šeit, pilsētā, kad mēs de-
vāmies atpakaļ. No sākuma viņš bija 
vientuļš, viņam pietrūka viņa augu, 
viņa mājputnu, cūku, ūdens bifeļu, bet 
dzīvei bija jāturpinās. Man ir darbs un 
man vajag būt stiprai savas ģimenes 
dēļ. Mēs palīdzam viens otram.

Ar jūsu programmas vadību un 
ziņojumiem katru svētdienu, mēs zi-
nām, ka Dievs mums liek turēties pie 
Viņa solījuma par mūžīgu dzīvi, un ka 
Viņš vienmēr būs šeit, lai rūpētos par 
mums, neatkarīgi no tā, kas notiek.

Jūs esat viens no Dieva solījumiem 
mums, ka Viņš vienmēr ir mums bla-
kus. Paldies, ka esat mūsu ģimenei.
Sjūzena Komalinga
Pasajas pilsēta, Filipīnas

Pola Bolpas liecība

Dārgo Mācītāj Tonij,
2013. gada 7. maijā Tas Kungs mani 

atveda pie sievietes, kurai nepieciešama 
dzīvības Vārda palīdzība. Tas Kungs lika 
man izplatīt jūsu biļetenu „Pašnāvība ir 
grēks”, Glendeilā, Kalifornijā, autostāv-
vietu laukumā, kur es biju tos iepriekš iz-
platījis jau neskaitāmas reizes. Tas Kungs 
lika man pasniegt „Pašnāvība ir grēks” 
kādai sievietei, kas sēdēja „Lexus” apvi-
dus auto; viņas vārds bija Džekija. Pēc 
tam, kad pasniedzu viņai Dieva Vārdu 
un plānoju doties pie nākošās automašī-
nas, es dzirdēju: „Kas jūs esat?” Es teicu, 
ka esmu Jēzus Kristus sekotājs. Viņa tei-
ca: „Tas ir neiespējami. Vai tas patiešām 
notiek? Es plānoju piezvanīt savai ģime-
nei, lai viņiem pateiktu, ka rīt mājās vairs 
neieradīšos. Es biju plānojusi padarīt sev 
galu, nositoties ar automašīnu.” Viņa 
man pastāstīja, ka viņai ir vēzis pēdējā 
stadijā, tas ir izēdies cauri viņas gūžas lo-
cītavai, un tādēļ viņai nācies pārciest gū-
žas locītavas protezēšanas operāciju, un 
viņas ģimenes locekļi viņu aplaupījuši 
tā, it kā viņa jau būtu mirusi. Tam visam 
pa virsu, viņas partneris viņu pameta un 
apprecēja kādu citu naudas dēļ, kamēr 
viņa bija tuvu nāvei.

Viņa lūdza man padomu, ko darīt 
tālāk. Es viņai teicu, ka Tas Kungs Jēzus 
Kristus ir vienīgais, kas viņu patiesi var 
mīlēt un ka Tas Kungs ir sadzirdējis vi-
ņas asaras un vēlas viņu glābt no Elles, 
un dot viņai jaunu dzīvi. Mēs kopā lū-
dzāmies grēcinieka lūgsnā un darījām 
to vairākas minūtes. Pēc tās viņa jutās 
ļoti atvieglota. Viņa man piedāvāja nau-
du, bet Gars lika man no tās atteikties.

Es viņai pastāstīju mazliet par savu 
personīgo liecību – par to, kā Tas Kungs 
mani atdalīja no ģimenes, lai Viņš mani 
varētu sākt izmantot, un par to, kā es 
iepriekš vispār neticēju, bet tagad ticu 
visu to darbu dēļ, ko Dievs ir darījis 
manā labā, kas apstiprinājuši Dieva 
Vārdu kā patiesu. 

Šķita, ka mana liecība viņai deva 
mierinājumu. Tad es teicu Džekijai, ka 
viņai vajadzētu pulcēties kopā ar citiem 
ticīgajiem un uzaicināju viņu pievieno-
ties dievkalpojumiem.

Visu Godu Dievam. Lai Tas Kungs 
tiek slavēts.
Deivids Palmisano 



8

22 Ps 51:5, Rm 3:10-12, 23   23 Mt 26:63-64, 27:54, Lk 1:30-33, Jān 9:35-37, Rm 1:3-4 24 Apd 4:12, 20:28, Rm 3:25, 1Jān 1:7, Atkl 5:9   25 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   26 Lk 22:69, Apd 2:25-36, Ebr 10:12-13   27 1Kor  3:16, Atkl 3:20   28 Ef 2:13-22, Ebr 9:22, 13:12, 20-21, 
1Jn  1:7, Atkl 1:5, 7:14   29 Mt 26:28, Apd 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14   30 Mt 21:22, Jān 6:35, 37-40, Rm 10:13   31 Ebr 11:6   32 Jān 5:14, 8:11, Rm 6:4, 1Kor 15:10, Atkl 7:14, 22:14   
33 Mt 28:18-20, Jān 3:5, Apd 2:38, 19:3-5   34 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

jūs un dzīvot jūsos jūsu pašu labā, un 
sāciet VIŅU uzrunāt ar šo lūgsnu:

Mans KUNGS un mans DIEVS, ap-
žēlojies par manu dvēseli, kas grēkoju-
si.22 Es ticu, ka JĒZUS KRISTUS ir dzī-
vā  DIEVA DĒLS.23 Es ticu, ka VIŅŠ 
nomira pie krusta un izlēja SAVAS 
dārgās asinis, lai piedotu visus manus 
grēkus.24 Es ticu, ka DIEVS piecēla 
JĒZU no mirušajiem ar SVĒTĀ GARA 
spēku,25 un ka VIŅŠ sēž pie DIEVA la-
bās rokas šajā brīdī un uzklausa manu 
grēksūdzi un šo lūgšanu.26 Es atveru 
savas sirds durvis un es aicinu JŪS 
savā sirdī, KUNGS JĒZU.27 Aizska-
lo visus manus netīros grēkus prom 
dārgajās asinīs, kuras TU izlēji manā 
vietā uz krusta Golgātā.28 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.29 TAVS VĀRDS vēsta, ka TU 
nevienu neatraidi, tostarp  mani.30 Tā-
pēc es zinu, ka TU esi dzirdējis mani, 
un es zinu, ka TU esi man atbildējis, 
un es zinu, ka es esmu glābts.31 Un es 

pateicos TEV, KUNGS JĒZU, par ma-
nas dvēseles glābšanu un es TEV iz-
rādīšu savu pateicību, pildot TAVAS 
pavēles, un vairāk negrēkošu.32

Pēc pestīšanas, JĒZUS esot licis 
kristīties, pilnībā iegremdējoties ūde-
nī, TĒVA un DĒLA, un SVĒTĀ GARA 
vārdā.33 Rūpīgi izstudē KJV Bībeli.34

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

KUNGS vēlas, lai tu pasludinātu 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 
plašāku informāciju. Dalies ar šo ziņu.

Ja tu vēlies, lai pasaule tiktu glābta, kā 
pavēl JĒZUS, tad nenolaupi DIEVAM  
desmito tiesu un ziedojumus. DIEVS jau-
tāja: “Vai ir pareizi, ja cilvēks krāpj DIE-
VU, 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 atne-
siet katrs savu desmito tiesu pilnā apjo-
mā [“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 CE-
BAOTS vai arī Es neatvēršu debess logus 
un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā no-
līt 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).

(Turpinājums no 6.lpp.)

SATRIECOŠAIS
ĻAUNUMS

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:
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