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Vai jūs nesatrauc tas, ka Sātans
ir pievīlis visu pasauli? Viņš ir
trīs reizes atklāti mēģinājis aizstāt
DIEVU un DIEVA valstību. Divi
no viņa mēģinājumiem bija nesekmīgi un izgāzās un trešais mēģinājums, ko viņš veic tieši tagad,
arī drīz cietīs neveiksmi.
Sātana pirmais mēģinājums
gāzt DIEVU notika Ēdenes dārzā, kad viņš jautāja Ievai: „Vai tad
tiešām DIEVS [tā] ir teicis?” 1.
Mozus grāmatā 3:1-3 teikts: „Bet
čūska [Sātans] bija visviltīgākā no
visiem lauku zvēriem, ko DIEVS TAS
KUNGS bija radījis.” Tā teica sievai:
„Vai tad tiešām DIEVS ir teicis: neēdiet
ne no viena koka dārzā?” Sieva teica
čūskai [tā vietā, lai to noraidītu un tai
atteiktu]: „Mēs ēdam no koku augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem,
kas ir dārza vidū, DIEVS teicis: no tā
jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi
jūs mirsit.” Kad DIEVS teica: „Citādi
jūs mirsit,” VIŅŠ nesaka, ka nāve ir
īslaicīga vai ātra. VIŅŠ liek noprast,
ka nāve ir mūžīga, vīrieša vai sievietes,
dvēseles nāve, kas mūžīgi degs Elles
liesmās. Tas ir aprakstīts gan Vecās,
gan Jaunās Derības Svētajos Rakstos.1
Šī sieviete, kā arī lielākā daļa pasaules iedzīvotāju, nevarēja pat iedo-
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māties, ka, piekrītot Sātana teiktajam,
tie piekrīt arī ciešanu pilnai mūžībai
jeb bezgalīgai Ellei, kas atstāj neiedomājami dziļu ietekmi gan uz dvēseli,
gan uz prātu. [Elles] mocību dūmi
celsies augšup mūžu mūžos (Atklāsmes 14: 9-11). Tie, kas pielūdz (t.i.
uzklausa) Sātanu, viņa Vienas Pasaules valdību un Pasaules baznīcu
(katoļu), piedzīvos tādu pašu likteni.2
Sātans, iemiesojies čūskā, mūžam uzmanīgs, pievīla Ievu un tagad pieviļ
visu pasauli.3
Atklāsmes grāmatā 12:9 Sātans
tiek attēlots kā liels pūķis. „Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un
sātanu, kas pievīla visu pasauli, tapa
gāzts [no Debesīm].” Sātans zināja,

ka, pieviļot Ievu, viņš pakļauj visu
pasauli nolemtībai.4 Ieva kļuva par
Sātana pirmo evaņģēlistu; viņa
bija pirmais upura jērs. Sātana
upura jērs nevar ticēt JĒZUM vai
kļūt par VIŅA mācekli. Tas nevar dzīvot krustā sistā KRISTUS
dzīvi, bet tam ir tiesības darīt visu
pēc savas sirds patikas. Tas nevar
liecināt par KRISTU, tā vietā tam
VIŅŠ jānoliedz, VIŅU, kas nāca
pasaulē, lai glābtu grēciniekus.5
Kad Sātans teica Ievai, ka „tev
nebūs mirt, tu būsi kā DIEVS,
tāpēc ēd un baro savu vīru tiem pašiem augļiem”, Ieva darīja, kā teikts,
un evanģelizēja savu vīru. Viņu abu
acis tapa atvērtas (1. Mozus grāmata 3:7). Viņi zināja, ka ir grēcinieki
un ka tapuši pievilti. Valdība pār pasauli tagad piederēja sātanam, nevis
viņiem, un vienīgi viņu ticība KRISTUS nāvei un augšāmcelšanās nākotnē bija spējīga tos atkal attaisnot
DIEVAM.
Sākumā DIEVS svētīja Ādamu un
Ievu pār visām citām radībām. VIŅŠ
deva viņiem valdīšanu pār visu Visumu, visām dzīvajām radībām. 1. Mozus grāmatā 1:28 rakstīts, ka DIEVS
sacījis: „Augļojieties un vairojieties!
(Turpinājums 2. lpp. )
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notika Bābelē. Tas,
protams, neizdevās. Pirmajā Mozus
grāmatā 11:1-9 rakstīts: „Visai pasaulei toreiz bija viena mēle un vienāda
valoda. Un, kad nu tie savas teltis
pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur
apmetās, un teica cits citam: „Iesim
un taisīsim ķieģeļus un dedzināt tos
dedzināsim,” jo ķieģeļi tiem noderēja
akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu
vietā. Un tad tie teica: „Celsim sev
pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs! Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa
visu zemi.” Un TAS KUNGS nonāca,
lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla.
Un TAS KUNGS sacīja: „Lūk, tā ir
viena tauta, un tiem visiem ir viena
valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams.
Iesim, nolaidīsimies un sajauksim
viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits
cita valodu [tāpat kā mūsdienās politiskās partijas ķīvējas, kā rezultātā
nekas ievērības cienīgs netiek panākts]. Un TAS KUNGS tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu,
un viņi mitējās celt pilsētu. Tāpēc tā
vieta tika nosaukta Bābeles vārdā, jo
tur TAS KUNGS sajauca visas zemes
valodas, un no turienes VIŅŠ tos izklīdināja pa visu zemes virsu.”
Sātana trešais un pēdējais mēģinājums gāzt DIEVU un VIŅA valstību
notiek tieši šajā brīdī. Daži cilvēki nepatiesi saka, ka viņu redzētie NLO ir
no citām planētām, bet tā nav taisnība. Šie NLO nav no citām planētām
– tie ir no Debesīm. Es to zinu tāpēc,
ka tad, kad abi ar Sjūziju devāmies uz
Lasvegasu, lai apprecētos, mēs vēlā
naktī atradāmies uz šosejas starp Losandželosu un Lasvegasu. Bija tumšs,
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Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to,
un valdiet pār zivīm jūrā un putniem
gaisā, un katru dzīvu radību, kas rāpo
pa zemi.” Ādams un Ieva pārvaldīja
visu pasauli un to, kas tajā bija. Pēc
tam, kad Sātans viņus pievīla, visa
pasaule krita grēkā zem Velna pārvaldības, tādēļ DIEVS nolēma izpirkt
šo pasauli, ierodoties pasaulē kā cilvēks.6 DIEVS kļuva par Cilvēka Dēlu.
VIŅŠ noliedza SEVI mūsu dēļ, pat
dodoties nāvē PATS pie krusta, kam
sekoja VIŅA augšāmcelšanās un debesbraukšana Debesīs.7
Jāņa evaņģēlijā 3:16 teikts: „Jo tik
ļoti DIEVS pasauli mīlējis, ka VIŅŠ
devis SAVU vienpiedzimušo DĒLU,
lai neviens, kas VIŅAM tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Mūžīgā dzīvība ir iespējama tikai caur
KRISTU, kas ir DIEVS, Ceļš, Patiesība un Dzīvība, jo VIŅŠ caur mūsu
pašu dzīvību turpina savus darbus
(Jāņa 14:6).8 Nav iespējams iegūt mūžīgo dzīvošanu, vienkārši noskaitot
grēku nožēlas lūgšanu. Lai to iegūtu,
jākļūst arī par mācekli. TAS KUNGS
mums pavēl ņemt savu krustu un
staigāt MAN pakaļ (Lūkas 9:23-25).9
Lai iemantotu mūžīgo dzīvošanu,
mēs nedrīkstam nemūžam atteikties
no sava krusta.10 Citiem vārdiem sakot, mēs nedrīkstam vairs grēkot.
Sātans ir sakauts pretinieks.11 Sākumā izskatījās, ka Sātans valdīs mūžīgi. Taču tagad, ja mēs paklausām
KRISTUM un atsakāmies no Sātana,
viņa Vienas Pasaules valdības un viņa
sātaniskā kulta baznīcām ar Vatikānu
to priekšgalā, tad valdīšana būs mūsu
KRISTŪ.12
Cilvēka otrais mēģinājums gāzt
DIEVU un VIŅA valstību Debesīs

un Sjūzija, kas bija pie stūres, paņēma manu kreiso roku un teica: „Tonij, lūgsim tagad DIEVU un jautāsim
VIŅAM, vai pastāv NLO, lai VIŅŠ
mums tos parāda.” Būtnes no citām
planētām noteikti nevarēja dzirdēt
mūsu lūgšanu DIEVAM, ne arī viņi
varētu atbildēt šai lūgšanai DIEVAM.
Tūlīt pat NLO pulki sāka lidot tieši
virsū mūsu vējstiklam. Tie bija tik
tuvu, ka man šķita, ka tie tūlīt ietrieksies. DIEVS uzreiz atbildēja mūsu
lūgšanai. Tā kā DIEVS nekavējoties
atbildēja, mana ticība DIEVAM un
lūgšanu uzklausīšanai nostiprinājās.
Šie apaļie lidaparāti tiek vairākas
reizes pieminēti Bībelē.13 Tie ir DIEVA eņģeļu karaliskie gaisa spēki, kas
novēro mūsdienu pasaules ļaunumu,
pirms DIEVS līdz ar KRISTUS atgriešanos pieliks punktu visam nelabajam, kas pastāv šeit, uz Zemes.
DIEVS izsūta eņģeļus likstu laikos
(un mēs esam pārbaudījumu priekšā). Eņģeļi ziņo DIEVAM, tad DIEVS
izsūta iznīcības eņģeļus izpostīt noteiktus, īpaši grēcīgus zemes apgabalus.14 VIŅŠ iznīcina ar sērgām (kas ir
slimības), badu, plūdiem, zemestrīcēm, viesuļvētrām un daudzām citām
katastrofām.
Liela daļa zemes iedzīvotāju uzskata, ka cilvēce pārspēs viltībā DIEVU.
Viņi ir aizmirsuši par pagātni, kurā
DIEVS izjauca viņu mēģinājumus.
Sātans teica Ievai: „Jūs mirt nemirsiet,” bet gan „būsit kā Dievs”. Taču
viņš meloja. To mēs zinām tāpēc, ka
gan Ieva, gan viņas vīrs nomira. Arī
Nimrods un visas pasaules iedzīvotāji
nekad nedz pabeidza torni, nedz arī
uzcēla pilsētu debesīs. Tas vienkārši
nenotika.
Atkārtoju, lielākā daļa pasaules
iedzīvotāju ir iztērējusi miljardiem
dolāru un ir gatavi tērēt vēl daudzus
triljonus, lai pārvietotu pasaules ie-

6 Jņ. 1:4-13, 12:46, Rom. 5:6-21, Gal. 4:4-5, Ebr. 2:14-18 7 Mt. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Mk. 10:32-34, Lk. 9:23, Jņ. 10:7-18, Apd. 1:1-11, Gal. 2:20, Flp. 2:5-11,
Ebr. 12:1-3, 1 Jņ. 3:16 8 Ech. 36:27, Jņ. 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Rom. 8:10-11, 12:1-2, 1 Kor. 3:9, 16-17, 2 Kor. 6:16-18, Gal. 2:20, Ef. 2:10-22, 3:16-21, Flp. 2:13,
Kol. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Jņ. 3:24, 4:4, Atkl. 3:19-21 9 Mt. 16:24-26, Mk. 10:17-30, Lk. 9:59-62, 14:26-27, 33, Jņ. 12:24-26, Rom. 8:1-14, 35-37, 12:1-2, 1 Kor. 9:26-27, 2 Kor.
5:9-21, 6:1-10, Gal. 5:16-17, 24, Flp. 3:7-9, Kol. 3:5-17, 2 Tim. 2:4, Tit. 2:12, Ebr. 11:8-26, 1 Pēt. 4:1-2, Atkl. 12:10-11 10 Mt. 10:22, 24:13, Apd. 14:22, Rom. 11:22, Kol. 1:2223, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jk. 2:17-26, 5:10-11, 1 Jņ. 2:24-25 11 Jes. 14: 9-20, Ech. 28:11-19, Jņ. 12:31, 2 Tes. 2:3-10, Ebr. 2:14, 1 Jņ. 2:13-14, 3:8, 4:4, Atkl. 1:18,
12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10 12 2 Kor 6:14-18, Atkl. 18:1-5 13 Ps. 68:17, Ech. 1:1-24, 3:12-13, nod. 10, 11:14-25, Dan. 7:7-9 14 1 Moz. 19:1-25, 2 Sam. 24:1-17, 2 Ķēn. 19:35, 2
L. 32:19-22, Ps. 78:49, Mt. 13:41-42, Apd. 12:23, 2 Tes. 1:7-9, Atkl. nod. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, nod. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9
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dzīvotājus uz citu planētu –planētu,
kurai, viņuprāt, piemīt visas Zemes
īpašības. Bet nevienai citai planētai
šādu īpašību nav. Pieviltā pasaule ar
aizturētu elpu gaida, kad šis neprāts
notiks. Tā ir noticējusi viltus doktrīnai, ko sludina Vienas Pasaules valdība un dēmoniskā baznīca, abas Sātana vadītas, par kuru DIEVS sacīja,
ka tas pievils visu pasauli šajās pēdējās dienās (Atklāsmes 12: 9). DIEVS
teica, ka Sātana Vienas Pasaules baznīca, kas kontrolē Sātana Vienas Pasaules valdību, atradīsies pilsētā uz
septiņiem pakalniem (tā, protams,
ir Roma, Vatikāns, Apvienoto Nāciju Organizācija).15 Ja jūs neatpazīstat
šo pilsētu kā Vatikānu, jums atliek
vien aiziet uz ceļojumu aģentūru un
iegādāties ceļojumu uz pilsētu, kas
atrodas uz septiņiem pakalniem. Tad
Jums izsniegs biļetes uz Romu, Itāliju.
Vēlreiz, tā ir tā pati Roma, kas sātaniski kontrolē ANO, kas ir Vienas Pasaules valdība. To sauc arī par „Jaunās
Pasaules kārtību” un „Sātana troni”
(Atklāsmes 2:13). DIEVA VĀRDS, ko
sludinās caur eņģeli ar septiņām pēdējām mocībām un citiem eņģeļiem,
drīz iznīcinās Zemi (un visus ļaundarus).16
Atklāsmes 17:1-6, 8 teikts: „Viens
no tiem septiņiem eņģeļiem, kuriem
bija septiņi kausi [Šie kausi ir pilni ar
septiņām pēdējām mocībām, kurus
pārvadā NLO, kas patiesībā ir ILO,
identificējami lidojoši objekti. Mēs
spējam identificēt ILO, zinot DIEVU un DIEVA VĀRDU. DIEVS ir
VĀRDS (Jāņa 1:1, Atklāsmes 19:13).],
nāca un sacīja man tā: „Nāc, es tev
rādīšu, kādu sodu saņem lielā netikle [Romas katoļu baznīca, Vatikāns],
kas sēd pie lielajiem ūdeņiem [visas
pasaules valstis]. Pasaules ķēniņi [vi15 Dan. 2:40, 7:19-25, Atkl. 13:1-8, 14:8, nod. 17, 18
16 Atkl. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21
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sas valdības galvas, kā arī Vatikāna
tiesneši un prokurori] dzīvojuši ar
viņu netiklībā, [katrs grēks un nevainīgo (DIEVA ļaužu) vajāšana, un apsūdzēšana] un zemes iedzīvotāji apreibinājušies ar viņas netiklības vīnu”
[te domāts tā sauktais politkorektums
(viendzimuma laulības, homoseksualitāte), antisemītisms, anti-kristietība, asinskāre, slepkavošana, zagšana
un viss pārējais, kas ir pretrunā ar
DIEVU un VIŅA VĀRDU].
„Un viņš GARĀ aiznesa mani
[Jāni] tuksnesī [pasaulē]. Tur es redzēju sievu sēžam uz sarkana zvēra
[Sieviete ir Vatikāns, Vienas Pasaules
reliģija, un sarkanais zvērs ir ANO,
kas ir Vatikāna pārvietošanās līdzeklis. Tas stājas viņas vietā, lai viņa varētu iznīcināt DIEVA darbus un ļaudis ar savām kanoniskajām tiesībām.

Tā ir pilna] zaimu [piemēram, ja dēmonisku personu aizskar ar DIEVA
VĀRDU, Vatikāns un Vienas Pasaules valdība pasludina par noziegumu
pieminēt DIEVU publiskās skolās,
tiesu zālēs, politikā, piemiņas vietās
un citās stratēģiski nozīmīgās vietās
pasaulē. Un, tā kā lielākā daļa Romas
katoļu baznīcas hierarhijas augšgalā
esošie ir homoseksuāli, viņi ir radījuši jaunu likumu, ar kuru nosaka,
ka jebkādi aizspriedumi pret homoseksuāliem cilvēkiem ir drausmīgs
grēks (naida noziegums). Lai tā domātu, tev uz pieres jābūt Zvēra zīmei
(Atklāsmes 14:9-11). Tā ir ārkārtīgi
ļauna, garīga matērija]; tam [zvēram]
bija septiņas galvas un desmit ragi.
[Te domāts, ka Vienas Pasaules valdība sastāv no vairākām valdībām, kas
(Turpinājums 4.lpp.)

Kenija

Alamo kalpošanai,
no cietuma. Mēs lūdzamies kopā,
Sveicieni mūsu Kunga Jēzus
komandā, un ieturam gavēni. Un
vārdā. Es ceru, ka Jums un draudzei
Tas Kungs nepametīs mūs, tā teikts
klājas labi. Mēs vēlamies pateikties
Bībelē, piemēram, Psalmos 34:19Jūsu kalpošanai par literatūras un
20: „Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salūgsnu nosūtīšanu. Mūsu baznīca
lauztas sirdis, un palīdz tiem, kam
un sabiedrība tās saņēma ar lielu
satriekts un noskumis prāts. Daudz
pateicību. Daudzi cilvēki ir nolēmuši
ciešanu taisnajam, bet no visām
mainīt savu dzīvi un atzīt Jēzu par
Tas Kungs viņu izglābj.” Šī nav
savu dzīvību Glābēju. Alamo literatūmūsu, bet Tā Kunga cīņa. Izlasiet
ra nenoliedzami nes patieso ziņu, jo,
arī šo nodaļu – Filipiešiem 4:4-9.
pēc tās izplatīšanas, daudzi pievēršas
Lai Dievs Jūs svētī.
kristietībai. Tas tātad nozīmē, ka biļetenā rakstītais satur garīgu vēstījumu Ar cieņu
Mācītājs Moses Kvemboi
no Tā Kunga (tas ir iesvaidīts).
Endebesa, Kenija
Tātad, brāļi, mēs esam nolēmuši
izplatīt ziņas pa visiem ciemiem
un baznīcām, jo, kā Jūs zināt,
Āfrikā daudzi vēl joprojām dzīvo
saskaņā ar tradicionālo kultūru. Šobrīd mūsu grupa sastāv
no, aptuveni, 20 cilvēkiem, kas
ir saņēmuši uzaicinājumu un
spēj sarunāties ar cilvēkiem un
izplatīt šos materiālus taupīgi.
Sekojoši, mēs esam labi kalpojuši un joprojām gaidām Jūsu
sūtījumu.
Mācītājs Mozus Kvembojs draudzes
Runājot par mācītāju Alamo,
es ticu, ka mūsu mācītājs izkļūs
biedriem izplata mācītāja Alamo dvēseles
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glābjošo literatūru, Endebesā, Kenija.
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apvienojušās. Tās visas domā vienādi
un akli seko Sātana pavēlēm (Atklāsmes 17:12-15). Velna iespaidā sekot
katrai viņa pavēlei ir kļuvis patriotiski, bet nesekot tām – nepatriotiski.]
„Sieva bija tērpta purpurā un sarkanā audumā [tās ir Romas katoļu
kulta krāsas], greznojusies ar zeltu, dārgiem akmeņiem un pērlēm;
[Visa nauda, ko ieņem ASV Iekšējo
ieņēmumu dienests, pretlikumīgi
pieder Vatikānam. Viņiem izšķiešanai atvēlēti, burtiski, vairāki triljoni dolāru.] tai rokā bija zelta kauss,
pilns ar bezdievības negantībām
un viņas netiklības netīrumiem
[Vatikāns, kas ir Sātana tronis, balso „par” katru grēku šajā pasaulē
un viņsaulē.]. Uz viņas pieres bija
rakstīts noslēpumains vārds, LIELĀ BĀBELE, VISAS ZEMES NETIKĻU UN NEGANTĪBU MĀTE
[frāze „rakstīts uz pieres” vienkārši
nozīmē to, ka viņas prāts ir pilnībā
pārpildīts ar Sātana ļaunumu].
„Es redzēju sievu, kas bija piedzērusies no svēto asinīm [ir labi
zināms, ka Sātana Vatikāns ir aizsācis visas asinsizliešanas uz Zemes,
tostarp abortus, holokaustu, spāņu inkvizīciju un ikvienu karu, kas
jebkad noticis] un no JĒZUS liecinieku asinīm [to Jānim sacīja TĀ
KUNGA eņģelis]. Viņu [Vatikānu]
redzēdams, … tad zemes iedzīvotāji, kuru vārdi nav ierakstīti Dzīvības
grāmatā no pasaules iesākuma, brī-

nīsies, redzēdami
zvēru, kas bijis, bet
kura tagad nav un
kas atkal būs.” „Zvērs, kas bija” – tā
ir Roma pirms krišanas, bet tagad
Sātans ir atjaunojis Romu ar savu
sātanisko garu, kas ir pieaudzis līdz
šausminošiem apmēriem.
Kad es stāstu par vajāšanām un
apsūdzībām, kuras mana baznīca ir
pārcietusi pēdējo piecdesmit gadu
laikā, es nedaru to, lai sūdzētos vai
iegūtu līdzjūtību, bet gan tāpēc, lai
parādītu visiem kopumā, cik viegli ir paciest šo ļaunumu no Romas
katoļu kulta, jo DIEVS man ir devis
atklāsmi. Bez atklāsmes cilvēki
kļūst mežonīgi un nevaldāmi (Sakāmvārdi 29:18). Mums jālīksmo,
ka mūs vajā par JĒZU. Tikai dažu
vajāšanu aprakstīšanai vien būtu
nepieciešami veseli sējumi. DIEVS
man teica, ka man garīgi jābūt 100
miljonu reižu spēcīgākam par milzu ozolu pie baznīcas – tas nogāzās aptuveni 15 minūtes pēc tam,
kad es pateicu draudzei, ko TAS
KUNGS man bija teicis.17 „Svētīgi
jūs esat, kad cilvēki jūs nīst, izslēdz
no sava vidus, lamā un zaimo jūsu
vārdu Cilvēka dēla dēļ. Priecājieties viņā dienā un dejiet, jo jūsu
alga ir liela debesīs, jo to pašu viņu
tēvi ir darījuši praviešiem” (Lūkas
6:22-23).
17 Lasiet „Koks”, izdevumā 6500 un „Visietekmīgākais amats pasaulē,” izdevumā 19700

Es jums saku DIEVA un visu pasaules iedzīvotāju priekšā, ka tas, ko
cilvēki sauc par NLO, nav no citas
planētas, bet gan Debesu eņģeļi. To
es apzvēru ar savu dvēseli. Jebkurš,
kas to noliedz, ir pievilts Sātana sekotājs, tāpat kā Ieva, Bābeles iedzīvotāji un ANO, un viņi jūs noraus
līdzi Ellē. Cilvēce nav spējīga ieņemt
DIEVA vietu un to neieņems. Cilvēce ir zaudējusi pagātnē un vienmēr
zaudēs.
JĒZUS KRISTUS ir DIEVA
VĀRDS. Tici uz DIEVA VĀRDU
(JĒZU KRISTU) un tu tiksi pestīts.
(Turpinājums 8.lpp.)

Indija
Dārgais brāli Kristū,
Lai Dievs svētī Jūs un visu Kristus miesu Jūsu kalpošanā. Apziņa, ka
Dievs caur Jūsu Evaņģēlija literatūru
veic varenus darbus, nes patiesu iepriecinājumu.
Ar Dieva žēlastību un mūsu draudzes atbalstu mēs šodien sludinājām
Evaņģēliju iekšzemes cilts ciematā,
Dondapudi. Mūsu ceļojums (40 km)
notika ar laivu pa ūdeni un tajā piedalījās trīsdesmit seši ticīgie. Dievs caur
Jūsu izdevumiem ir veicis diženus darbus iekšzemes hinduistu cilšu apvidū.
Mēs ceram, ka tie glābs vēl daudzas zudušās dvēseles no tā apvidus.
Es vēlos nosūtīt mūsu fotografijas,
lai Jūs redzētu mūsu paveikto.
Mūsu lūgšanas ir par mūsu brāļa, Tonija, veselību un ātru atbrīvošanu.
Jūsu brālis Kristū
Solmans Radžu Kola
Āndhra Pradeša, Indija

Brālis Solmans Radžu Kola un viņa
evaņģelizācijas komanda izplata
mācītāja Alamo literatūru lauku rajonos,
Āndhra Pradešā, Indijā.
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Skota Darninga liecība
Kad es biju 11 vai 12 gadus vecs, man
bija briesmīga pieredze ar slikti izvēlētu garīgo nozari, kas nav tās izcilāšanas
vērta. Pēc vairākiem gadiem es aizbraucu uz Losandželosu un sāku lietot LSD,
un uz pāris gadiem zaudēju kontaktu
ar realitāti. Tā šķita kā bezgalība. Man
burtiski likās, ka esmu miris un dzīvoju
starp dažādiem LSD izraisītiem mūžiem.
Dieva žēlastībā, vienu dienu es skatījos
TV kādā dzīvoklī. Man palika garlaicīgi, tāpēc es to izslēdzu. Es paskatījos ārā
no trešā stāva loga un man bija vīzija no
Dieva. Es redzēju sevi apmēram 11 gadu
vecumā, stāvot zālienā pie mājas Klīvlendā, Ohaio (kur esmu uzaudzis). Es skatījos uz sevi paātrinātā versijā (apmēram 10

sekundes), izaugot līdz tagadējam vecumam, kad es nu stāvu šīs daudzdzīvokļu
mājas priekšā esošajā zālienā. Pirms es
attapos, lai saprastu, ko tas viss nozīmē,
Dievs sāka ar mani runāt. Dievs sacīja:
„Dievs radīja sauli; Dievs radīja mēnesi;
Dievs radīja zemi; Dievs radīja zvaigznes;
Dievs radīja zāli; un Dievs lika zālei augt.”
Es biju šokā. Es balsī teicu: „Tā ir tā pati
saule; tā pati zeme; tas pats es. Es tikai kļuvu vecāks un paliku traks.”
Šis atgadījums sagrozīja man galvu
un es klīdu pa ielām naktī, meklējot atbildes un runājot ar Dievu. Noteiktā laikā Dievs pārbiedēja mani divreiz vairāk,
nekā spēju iedomāties, jo es joprojām
grēkoju. Izmisumā, kādu dienu es devos

Mjanma
God. Tonij Alamo,
Vissiltākie sveicieni Jums no Mjanmas, mūsu augšāmcēlušā Kunga un
Pestītāja, Jēzus Kristus, vārdā. Es no visas sirds ceru, ka Jums iet labi.
Kopš 2002. gada mūsu kalpošana
nodarbojas ar baznīcu celšanu, evaņģelizāciju, medicīnisko aprūpi, atbalsta
sniegšanu, komūnu izglītošanu, bērnu
aprūpes/bērnu namu programmām,
literatūras izdošanu un izplatīšanu
ticīgajiem, kā arī neticīgajiem Mjanmā. Mūsu mērķis ir aizsniegt vēl neaizsniegtos cilvēkus visās cilšu grupās
Mjanmā un vest neticīgos pie Kristus,
izsniedzot tiem literatūru, bukletus un
Bībeles, mācot Bībeli nelielās grupāsun kalpošanas vietās , un tulkojot un
drukājot kristīgo literatūru. Mēs esam
apņēmušies iepriekšminēto padarīt par
aktīvu mūsu pūliņu sastāvdaļu, pievēršot cilvēkus Kristum un ceļot jaunus
dievnamus.
Jūsu grāmata „Mesija - Bībeles pareģojums” mani iedvesmoja un es kļuvu
svētīts. Kopš tā laika manī ir nepārvarama vēlme to iztulkot birmiešu, hakačinas un mizo (Mjanmas cilšu) valodās.
Tas ir tāpēc, ka šī grāmata ir varena un
saturīga, un es ticu, ka tai ir lemts kļūt
par svētības lietu maniem tautiešiem.

Mjanmā kristiešu literatūra ir ļoti reta
un tie, kas vēlējās izplatīt Evanģēliju,
tulkoja, iespieda un izplatīja to bez
maksas. Šī literatūra ir ļoti efektīva un
rezultatīva. Tikai četri procenti no šiem
cilšu iedzīvotājiem ir ticīgie, bet lielākā reģiona daļa dzīvo tumsonībā. Mēs
lūdzamies, lai ar Jūsu rakstu palīdzību
mēs varētu aiznestdaudzas dvēseles
pie Jēzus kājām. Es ļoti ceru, ka slāpes
viņu sirdīs tiks veldzētas (Hakačinieši
un mizo ir cilšu iedzīvotāji, kas dzīvo
kalnainā reģionā valsts rietumos. Viņi
runā savos dialektos un lielākā daļa no
šiem cilvēkiem neprot lasīt birmiešu
valodā). Ja Jūs varētu atsūtīt vairāk materiālu mūsu bibliotēkai, mēs būtu ļoti
priecīgi.
Mēs ļoti vēlamies paplašināt Jūsu
kalpošanu Mjanmā. Mēs esam gatavi
strādāt kopā ar Jums Viņa labā un aicinām Jūs paplašināt savu kalpošanu
mūsu valstī. Ja Jums ir laiks, mēs ļoti aicinām Jūs apciemot Mjanmu Viņa Karalistes vārdā.
Es ar nepacietību gaidu ziņas no
Jums. Lai Dievs Jūs svētī.
Kalpošanā Viņam
Mācītājs Bavi H. Tangs, vadītājs
„Rod and Staff ” kalpošana
Jangona, Mjanma
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uz Tonija Alamo kristīgo baznīcu Holivudā, Kalifornijā. Es nekad nebiju gājis
uz viņu dievkalpojumiem, jo tā nebija
neviena no „tradicionālajām” baznīcām.
Laiks rādīja ap 23:30. Tonijs Alamo bija
tur. Tonijs nostājās man pretī un teica:
„Jums vajadzētu palikt šeit.” Tā es arī
darīju. Nākamās nakts dievkalpojumā
piedalījās mācītāji, Tonijs un Sjūzena
Alamo. Tonijs sniedza pilnīgu liecību
par to, kā Dievs runājis ar viņu. Es nekad iepriekš nebiju dzirdējis par Jēzus
Kristus asinīm kā vienīgo līdzekli grēku
atlaišanai. Es spēcīgi izjutu Svētā Gara
esamību. Tonakt trīsdesmit cilvēki tika
izglābti, ieskaitot mani. Es iegāju lūgšanu telpā un tiku kristīts Svētajā Garā. Es
sapratu, ka esmu mājās. Tas bija 1970.
gada 11. maijā.
Nedaudz vairāk kā pusotru gadu vēlāk, es, problēmu mākts, uzrakstīju mācītājam, Tonijam Alamo, vēstuli. Tonakt,
ap plkst. 2:00, viens no brāļiem man teica, ka Tonijs Alamo ir pie telefona un
grib ar mani runāt. Es biju kopā ar draudzi Saugus pilsētā, Kalifornijā. Es pacēlu
telefonu un teicu: „Hallo, Skots klausās.” Neviens neko neteica. Es atkārtoju:
„Hallo, Skots klausās.” Tad es sadzirdēju
Tonija Alamo balsi: „Dievs radīja sauli;
Dievs radīja mēnesi; Dievs radīja zemi;
Dievs radīja zvaigznes; Dievs radīja zāli;
un Dievs lika zālei augt.” Es jutu, kā
mani aptver Svētais Gars kā milzīga siena. Tonijs Alamo tad mani uzmundrināja apmēram 45 minūšu garumā. Es nekad nevienam nebiju stāstījis, ka Dievs
runājis ar mani, vēl jo vairāk par to, ko
Dievs bija teicis.
Gadu gājumā Svētais Gars ir iekļauts
visos Evaņģēlija izdevumos, kurus mācītājs Alamo sarakstījis, un visos vēstījumos baznīcām. Tonijs un Sjūzena Alamo
ir, burtiski, uzbūvējuši „pilsētas” dažādās
vietās ASV kā dzīvojamās telpas kalpošanas biedriem. Viņa sarakstītie Evaņģēlija
izdevumi ir nosūtīti uz 200 dažādām valstīm saskaņā ar cilvēku vajadzībām. Es
pateicos Dievam, ka es esmu glābts, un
par privilēģiju uzturēties šajā kalpošanā.

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

Pāvests Francisks atzīts par vainīgu bērnu
tirdzniecībā, izvarošanā un slepkavībā

Svētdiena, 20.jūlijs, 2014. 07:28.
Džūdija Baiingtona

tāms, ka Devītā Apļa Sātaniskais Kults veica savas darbības
2009. un 2010. gada pavasarī Holandes un Beļģijas lauku
apvidos.
Pāvests Francisks tika arī atzīts par vainīgu sātaniskos
bērnu upurēšanas rituālos laikā, kad viņš strādāja par
Argentīnas priesteri un bīskapu, saskaņā ar slepenu dokumentu, kas iegūts no Vatikāna arhīviem. Otrais ieraksts
datēts ar 1967.gada 25.decembri, ar nosaukumu Maģistrālās Privilēģijas, un nosaka , ka katram jaunajam pāvestam
esot jāpiedalās Devītā Apļa Satāniskā Kulta rituālos, kas
paredz jaundzimušo bērnu upurēšanu, tai skaitā jādzer
viņu asinis. Šos dokumentus ICLCJ Tiesai iesniedza ievērojama Vatikāna amatpersona un kāds bijušais Vatikāna
Kūrijas darbinieks.
Pagājušajā mēnesī pētnieks no Īrijas Garda policijas
spēkiem liecināja piecu tiesnešu un 27 žūrijas locekļu
priekšā, ka uz gandrīz 796 bērnu kauliem atrastie nospiedumi Īru Katoļu Mūķeņu septiskajā tvertnē norādīja, ka
bērni tikuši nogalināti rituālos. Viņš apliecināja, ka tiesu
medicīnas eksperti ir apstiprinājuši, ka mazuļu nocirstās
galvas un ķermeņa daļas masu kapā atgādināja neparastas
rituālu slepkavību pazīmes vai bērnu upurēšanas darbības.
Arī BBC dokumentālā filma stāsta par piecdesmit gadu
vecu skandālu par bērnu tirdzniecību, kuru veikušas katoļu
baznīcas Spānijā. Vairāk nekā 300 000 bērni tika nolaupīti
to vecākiem līdz 1990. gada beigām. Mātēm tika stāstīts,
ka viņu bērni ir miruši un tika apglabāti masu kapos. Katoļu
baznīca esot saņēmusi 20 miljardus dolāru par adopcijām.
Kāds cits liecinieks liecināja, ka esot bijis klāt laikā, kad
pāvests Francisks tikās ar militāro Huntu Argentīnas netīrajā karā 1970. gadā. Saskaņā ar šo liecību, pāvests Francisks
palīdzējis 30 000 bezvēsts zudušu, politiski ieslodzīto bērnu tirdzniecībā starptautiskā bērnu tirdzniecības karteļa
ietvaros, kuru vada birojs Vatikānā.
ABC News īpašais raidījums norādīja, ka ļaunums mīt
Vatikānā. „Dokumenti no Vatikāna slepenajiem arhīviem,
kas iesniegti tiesā, skaidri norāda, ka gadsimtiem ilgi
jezuītiem bija apzināts plāns rituāli noslepkavot nolaupītus
jaundzimušos un pēc tam dzert viņu asinis,” kā ICLCJ Tiesas
virsprokurors pastāstīja pieciem starptautiskajiem tiesnešiem un 27 žūrijas locekļiem. „Plāns dzima no kāda dīvaina
uzskata iegūt garīgo enerģiju no nevainīgo dzīvības spēka,

Vakar apsūdzētie, Pāvests Francisks Bergoglio, Katoļu
Jezuītu ģenerālis, Adolfo Pačons, un Kenterberijas arhibīskaps, Džastins Velbijs, tika atzīti par vainīgiem bērnu
izvarošanā, spīdzināšanā, slepkavībās un tirdzniecībā.
Pieci tiesneši no Starptautiskās Pamattiesību Tiesas Briselē
nolēma, ka šie noziegumi tika izdarīti jau kopš 2010. gada.
Kopš šā gada marta jau vairāk nekā 48 aculiecinieki ir liecinājuši ICLCJ (Vispārējo starptautisko tiesību tiesā) tiesas
priekšā par apsūdzēto, kas ir Devītā Apļa Sātaniskā Bērnu
Upurēšanas Kulta locekļi, darbībām.
Devītā Apļa Sātaniskais Kults esot veicis bērnu upurēšanu Romas Katoļu katedrālēs Monreālā, Ņujorkā, Romā,
Skotijā, Londonā, Karnarvonas Pilī Velsā, kādā slepenā
Francijas pilī, Holandē un Kanādas Katoļu un Anglikāņu
Indijas skolās Kamlūpā, Britu Kolumbijā, un Brentfordā, kā
arī Ontario, Kanādā. Devītā Apļa Sātaniskais Bērnu Upurēšanas Kults esot izmantojis privātas meža audzes ASV,
Kanādā, Francijā un Holandē savām „Cilvēku Medību Ballītēm” globālās elites pārstāvjiem, tai skaitā Eiropas karalisko ģimeņu locekļiem. Jauniešus (tīņus) esot nolaupījusi
mafija, tad tie izģērbti, izvaroti, medīti un nogalināti. Kā
paziņoja galvenais prokurors: „Katoļu Baznīca ir pasaules
lielākā kapitālsabiedrība, un, šķiet, ka tā ir slepeni vienojusies ar mafiju, valdībām, policiju un tiesām visā pasaulē.”
Divas pusaudžu sievietes liecināja ICLCJ Tiesā, ka pāvests Francisks tās izvaroja, viņām liekot piedalīties bērnu
upurēšanas rituālos. Vēl astoņi citi aculiecinieki apliecināja,
ka esot liecinieki bērnu izvarošanai un upurēšanai. Uzska-
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tādējādi nodrošinot politisko stabilitāti pāvesta valdīšanai
Romā. Šie akti ir ne tikai genocifiāli, bet arī sistēmiski un
institucionalizēti, pēc to būtības. Kopš vismaz 1773. gada,
šķiet, ka tos ir veikuši Romas katoļu baznīca, jezuīti un
ikviens pāvests.”
Tika organizēta pastāvīga izmeklēšana, lai noteiktu un
sauktu pie atbildības visus, kas iesaistīti iespējamos noziegumos, kuri atklāti ICLCJ tiesā. 2014. gada 1. septembrī
bija plānots uzsākt izmeklēšanas tiesvedību ar nosaukumu
„Pastāvīgā komisija par bērnu tirdzniecību un upurēšanu
rituālos.” Uzskatāms, ka tiesvedība turpināsies.
48 aculiecinieki identificēja savus pāridarītājus kā
katoļu Pāvestu Francisku Bergoglio, Jāni Pāvilu II un Jozefu
Racingeru; Anglikāņu, Kanādas Apvientās baznīcas un Katoļu baznīcas amatpersonas, tostarp kardinālu un Romas
Katoļu Jezuītu augstāko ģenerāli, Adolfo Pačonu; Lielbritānijas Karalieni Elizabeti un princi Filipu, Kenterberijas
Anglikāņu arhibīskapu, Džastinu Velbiju, un Augstās tiesas
tiesnesi, Fulfordu; Nīderlandē: Nīderlandes un Beļģijas
kardinālus un karaļnama pārstāvjus, ieskaitot Nīderlandes
kroņprinci Alfrinku Bernhardu, Karali Hendriku, konsortu
Holandes karalienei Vilhelmīnai, Karalienei Beatriksei,
viņas tēvu un priekšsēdētāja vietnieku, Roju, princi Johanu
Friso un viņa sievu Mabelu Vise Smitu, bijušos ministrus,
Nīderlandes armijas spēku ģenerāli un sekretāru, Radu van
Staitu; Kanādas, Austrālijas, Lielbritānijas un ASV militārās
un valdības amatpersonas, tostarp ASV CIP, kā arī ievērojamus valdības ministrus, tiesnešus, politiķus un uzņēmējus
no ASV, Beļģijas, Holandes, Kanādas, Austrālijas, Francijas,
Īrijas un Apvienotās Karalistes.
Aresta orderi Cilvēki pret Bergoglio un pārējiem tika
izsniegti 2014. gada 19. jūlijā. Tiesas ieraksti pašlaik paliks
slēgti saskaņā ar ITCCS vakardienas paziņojumu presei.
Pirmajā ICLCJ Tiesas sēdē tika paziņots par 50 000 tūkstošiem Kanādā dzimušo bērnu bezvēsts pazušanu. Sēde beidzās 2013. gada februārī, kurā ar spriedumu pasludināja
par vainīgim 40 globālās elites pārstāvjus, tostarp Karalieni
Elizabeti.
Karaliene Elizabete un princis Filips tika notiesāti par
desmit bērnu pazušanu no Kamlūpas skolas Britu Kolum-

bijā 1964. gada 10. oktobrī. Vecāki kopš tā laikā nav redzējuši savus bērnus. Tiesvedības rezultātā no amata atkāpās
arī pāvests Racingers. Pierādījumus šiem gadījumiem var
meklēt Kevina Aneta grāmatā „Hidden No Longer” (izdevums nav pieejams latviešu valodā).
ICLCJ Starptautiskā tiesa sastāv no vairāk nekā 450
Pamattiesību Likuma Miera Pārstāvjiem 13 valstīs, kas
darbojas 51 vietējā grupā. Ieinteresētajām pamattiesību
darba grupām bija iespējams organizēt nepieciešamos
līdzekļus. Ja vēlaties sazināties ar ITCCS, ICLCJ Tiesu Briselē, tās vietējām filiālēm vai veikt brīvprātīgo darbu, sūtiet
e-pastu vai zvaniet: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-323-5774 (ASV) vai 250-5914573 (Kanāda).
Par autoru
Džūdija Bingtona, MSW, LCSW, autore „Twenty Two
Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny Hill and Her
Twenty Two Multiple Personalities” (www.22faces.com)
ir pensionēta terapeite, publiska runātāja, aktīviste un
izmeklēšanas žurnāliste, kuras raksti par starptautiskās
bērnu izmantošanas grupām ir citēti simtos emuāru un
tīmekļa vietnēs. Bijusī uzraudzītāja, Alberta Garīgās veselības un direktore Provo ģimenes konsultāciju centrā ir
izpilddirektore Ļaunprātīgi izmantoto bērnu atveseļošanas
un pārstāvju birojam (www.ChildAbuseRecovery.com).
Ja jums ir ziņas vai jauna informācija par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, lūdzu, rakstiet Džūdijai info@22faces.
com. Jūs esat aicināti parakstīt mūsu petīciju, lai Kongress
izmeklētu CIP prāta kontroli pār bērniem, klikšķinot šeit:
http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children

Kotdivuāra
(Tulkojums no franču valodas)
Sveicināts, dārgo mācītāj Alamo!
Es esmu mācītājs Goma Gba Levi. Kotdivuārā mēs
esam aizvēruši durvis uz Debesu valstību diezgan daudzām ģimenēm, pamatojoties uz to, ka poligāmisti netiks
ielaisti Dieva valstībā.
Pēc iepazīšanās ar Jūsu publikāciju par poligāmiju un
salīdzinot to ar Bībelē rakstīto, es pārnāku Jūsu pusē. Es
tagad atvēršu šīs durvis plaši vaļā. Lai žēlsirdīgais Dievs
mums sniedz piedošanu.
Vēl es lūdzu konkrētu publikāciju par šo tēmu, kā arī
rakstu “Marijas citi bērni”. Es vēlētos saņemt desmit grāmatas „Mesija”, ko izdalīt citiem sludinātājiem, kurus es
apmācu.
Jūsu brālis Kristū
Mācītājs Levi			
Abidžana, Kotdivuāra

Malawi

God. mācītāj Alamo,
Paldies, ka nosūtījāt mums jaunākās ziņas par to, ar ko
Romas katoļu baznīca nodarbojas. Ļaujiet man izmantot
iespēju, lai pateiktu, ka lielākā daļa no mūsu draudzes locekļiem ir no Romas katoļu baznīcas, kas mums pievienojušies pēc Jūsu vēstījumu izlasīšanas. Lūdzu, turpiniet
informēt pasauli par realitāti.
Inosents Mtambo		
Čitipa, Malāvija
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dvēseles glābšanu un
es TEV izrādīšu savu
pateicību, pildot TAVAS pavēles, un vairāk negrēkošu.28
Pēc pestīšanas, JĒZUS esot licis
kristīties, pilnībā iegremdējoties ūdenī, TĒVA un DĒLA, un SVĒTĀ GARA
vārdā.29 Rūpīgi izstudē KJV Bībeli.30
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

TRĪS NEVEIKSMĪGI MĒĢINĀJUMI
GĀZT NO TROŅA DIEVU
(Turpinājums no 4.lpp.)

(Apustuļu darbi 16:31). Pieņem KRISTU, DIEVA VĀRDU, sakot šo lūgšanu:
Mans KUNGS un mans DIEVS, apžēlojies par manu dvēseli, kas grēkojusi.18 Es ticu, ka JĒZUS KRISTUS ir dzīvā
DIEVA DĒLS.19 Es ticu, ka VIŅŠ nomira pie krusta un izlēja SAVAS dārgās
asinis, lai piedotu visus manus grēkus.20
Es ticu, ka DIEVS piecēla JĒZU no mirušajiem ar SVĒTĀ GARA spēku,21 un
ka VIŅŠ sēž pie DIEVA labās rokas šajā
brīdī un uzklausa manu grēksūdzi un
šo lūgšanu.22 Es atveru savas sirds durvis un es aicinu JŪS savā sirdī, KUNGS
JĒZU.23 Aizskalo visus manus netīros
grēkus prom dārgajās asinīs, kuras TU
izlēji manā vietā uz krusta Golgātā.24
TU neatraidīsi mani, KUNGS JĒZU; TU
piedosi manus grēkus un glābsi manu
dvēseli. Es zinu, jo tas ir TAVS VĀRDS,
kā vēsta Bībele.25 TAVS VĀRDS vēsta, ka
TU nevienu neatraidi, tostarp mani.26
Tāpēc es zinu, ka TU esi dzirdējis mani,
un es zinu, ka TU esi man atbildējis, un
es zinu, ka es esmu glābts.27 Un es pateicos TEV, KUNGS JĒZU, par manas

par Mācītāja Tonija Alamo Evaņģēlijas
literatūras izplatītāju. Mēs tev nosūtīsim literatūru bez maksas. Zvani vai
sūti mums e-pastu vai pastu, lai iegūtu
plašāku informāciju. Dalies ar šo ziņu.
Ja tu vēlies, lai pasaule tiktu glābta,
kā pavēl JĒZUS, tad nenolaupi DIEVAM
desmito tiesu un ziedojumus. DIEVS jautāja: „Vai ir pareizi, ja cilvēks krāpj DIEVU, kā jūs MANI krāpjat? Jūs tad sakāt:
kā tad mēs TEVI krāpjam? - ar desmito
tiesu un labprātī giem upuriem. Tādēļ jau
jūs esat nolādēti, jo jūs visi, cits pār citu,
MANI krāpjat [visa pasaule]. Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā apjomā [„desmitā tiesa” ir 10% no jūsu bruto
ienākumiem] uz MANU klēti tā, lai arī
MANĀ mājā [izglābtās dvēseles] būtu
barība [garīgā barība], un pārbaudiet tad
MANI šai ziņā, saka TAS KUNGS CEBAOTS vai arī Es neatvēršu debess logus un
nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt
pār jums! Un Es padzīšu rijīgo postītāja
kukaini no jūsu labības laukiem, lai viņš
tos neizposta un lai koks jūsu vīna dārzā
jums nebūtu neauglīgs, saka TAS KUNGS
CEBAOTS. Un visas tautas jūs daudzinās
par svētlaimīgu un jums būs kļūt par
bagātu un cieņas pilnu zemi, saka TAS
KUNGS CEBAOTS” (Maleahijs 3:8-12).

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

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu plašāku informāciju vai literatūru par jautājumiem, kuri Jūs interesē.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Divdesmit četru stundu lūgšanu un informācijas līnija: +1 (661) 252-5686 • Fakss +1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tonija Alamo Kristiešu Ministrijas Pasaulē nodrošina ar dzīvesvietu un visām nepieciešamajām lietām ASV tur, kur
atrodas šīs Ministrijas,visiem tiem , kuri patiesi vēlas kalpot Kungam ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu un spēku.
Dievkalpojumi notiek Ņujorkā, katru otrdienu plkst 20:00, un citviet ik vakaru.
Lūdzu, zvaniet (908) 937-5723, lai iegūtu informāciju. PĒC KATRA DIEVKALPOJUMA TIEK PASNIEGTS ĒDIENS.
Palūdziet Mācītāja Alamo grāmatu „Mesija”, kurā atklāts KRISTUS no Vecās Derības vairāk nekā 333 pravietojumos.
Kļūstiet par strādnieku dvēseļu laukā, izplatot Mācītāja Alamo literatūru.
Visa mūsu literatūra un audio ziņojumIir bez maksas, tai skaitā piegāde.
Ja kāds mēģina no jums par tiem prasīt naudu, lūdzu, zvaniet +1 (661) 252-5686. (mēs uzņemsimies zvana izmaksas)
ŠĪ LITERATŪRA SATUR PATIESO PESTĪŠANAS PLĀNU (Apustuļu darbi 04:12).
NEAIZMETIET TO, NODODIET TO TĀLĀK CITIEM.
Ticīgos, kas atrodas citās valstīs, mēs aicinām tulkot šo literatūru savā dzimtajā valodā. Ja jūs pārdrukājiet,
lūdzu norādiet šīs autortiesības un reģistrāciju:
© Autortiesības, 2015. 2014. gada augusts Visas tiesības aizsargātas Pasaules Mācītājs Tonijs Alamo ® Reģistrēts 2015. 2014. augustā
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