
1

Banzīcas PasaulēJAUNĀ JERUZALEME

Pasaules informatīvais biļetensPasaules informatīvais biļetens

VIENĪGĀ IZEJA

(Turpinājums 2.lpp.)

Sēkla, par kuru Dievs 
teica Ābramam, kas svētīs 
visas zemes ciltis, bija mūžī-
gās dzīvības sēkla (1. Mozus 
12:3). Visām sēklām pie-
mīt īslaicīga, pārejoša dzī-
ve, bet ir tikai viena sēkla, 
kurā ir mūžīgā dzīvība, un 
šī ,,sēkla ir DIEVA VĀRDS”, 
kas ir JĒZUS (Lūkas 8:11).1 
JĒZUS ir vienīgā sēkla un 
arī sēklas sējējs, DIEVA 
VĀRDS (Lūkas 8:5-15). Mēs esam 
DIEVA templis un KRISTUS Miesa, 
VIŅA līgava, un mums ir JĒZUS līdz 
ar TĒVU, kas GARĀ dzīvo mūsos, lai 
mēs, ieguvuši GARU, kļūtu par mū-
žīgās dzīvības sēklas sējējiem, kas ir 
KRISTUS jeb VĀRDS” (Jāņa 4:36).2

Bez tam, mēs esam  tie, kas atda-
līti no pasaules, mēs esam baznīca.3 
Vēlreiz – sēkla, JĒZUS, ir DIEVA 
VĀRDS. Mēs – svētie, atdalītie no 
pasaules, baznīca – tas viss nozīmē 
dzīvību, mūžīgu dzīvību, kas ir ne-
mirstības sēkla un vēlreiz DIEVA 
VĀRDS, kas ir DIEVS, kurš kļuva 
par miesu un dzīvoja starp mums, 
IMANUĒLS, kas nozīmē: DIEVS 
ar mums (Mateja 1:23).

Daži vientiesīgi muļķi saka: 
,,Es zinu, es nelasu Bībeli tik 

daudz, cik vajadzētu,” domājot, ka 
šādas muļķības ir pazemības un 
vienkāršības izrādīšana, godīga 
atzīšanās, un ka viņi izkulsies no 
ķezas, bezatbildīgi šīs muļķības 
klāstot. Tomēr viņi sevi nolēmuši 
mūzīgām ciešanām. Jo ,,ticība nāk 
no sludināšanas [dzirdēšanas] un 
sludināšana [dzirdēšana] – no 
KRISTUS pavēles,” kas atkal ir 
sēkla, vienīgais, kam piemīt mū-
žības vērtība (Romiešiem 10:17). 
VĀRDS ir DIEVS (Jāņa 1:1). 
DIEVS ir mūžīgs, tādēļ, ja DIEVS 
dzīvo tevī, pamatojoties uz VIŅA 
VĀRDA spēku, tu nekad nemir-
si, ja paliksi nelokāms līdz pašām 
beigām.4

Viss, ko mēs redzam šajā pa-
saulē, ir atdzimis DIEVA VĀRDA 

spēkā no zemes, lai mēs 
varētu skaidri to redzēt, 
jo īpaši tie mūsu vidū, kas 
pazīst DIEVU vai jelkad 
ir VIŅU pazinuši.

„Jo DIEVA dusmība no 
debesīm parādās pār visu 
cilvēku bezdievību un ne-
taisnību, kas savā netais-
nībā apslāpē patiesību. 
Jo, ko par DIEVU var zi-
nāt, tas viņiem ir atklāts: 

DIEVS pats viņiem to atklājis. Kopš 
pasaules radīšanas gan VIŅA nere-
dzamās īpašības, gan VIŅA mūžī-
gais spēks, gan arī VIŅA dievišķība, 
ir skaidri saredzamas VIŅA dar-
bos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbil-
dināties. Jo, zinādami DIEVU, viņi 
[agrākie Kristieši] nav ne turējuši 
to godā kā DIEVU, ne arī VIŅAM 
pateikušies, bet savā iztēlē nonākuši 
nīcības gūstā un savā sirds neprā-
tā iegrimuši tumsā. Saukdami sevi 
par gudriem, tie kļuvuši par ģeķiem 
un apmainījuši neiznīcīgā DIEVA 
godību pret iznīcīgam cilvēkam un 
putniem, lopiem un rāpuļiem līdzī-
giem tēliem.”

,,Tāpēc DIEVS viņus sirds kārī-
bās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši 

Tonijs Alamo

Mācītājs Tonijs Alamo         Alamo Kristiešu nācija       Izdevums 20500

1 Mt. 4:3-4, Jņ. 1:1, 14, 1 Jņ. 1:1-3, 5:11, Atkl. 19:13   2 Mk. 16:15-16, 1 Kor. 1:21-24, 6:19, 2 Kor. 5:17-21   3 Jņ. 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Kor. 6:14-18, 1 Pēt. 2:9   4 Mt. 4:4, 
10:22, 24:13, Jņ. 5:24, 6:63, 11:26, Apd. 14:22, Rm. 11:22, Kol. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jk. 5:10-11, 1 Jņ. 2:24-25   
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(Turpinājums no 1.lpp.)
sākuši sagandēt savas miesas, tāpēc 
ka viņi dievišķo patiesību apmainī-
juši pret meliem un sākuši dievināt 
un pielūgt radību, atstājot novārtā 
RADĪTĀJU, kas ir augsti teicams 
mūžīgi. Āmen. Tāpēc DIEVS viņus 
nodevis apkaunojošās kaislībās: pat 
viņu sievietes apmainījušas dabisko 
dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. 
Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabis-
ko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu 
iekaisuši savā iekārē, piekopdami 
netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši sa-
ņemdami sodu par savu maldīša-
nos  [pamatoti].”

„Tad nu tāpat, kā viņi nav turē-
juši cieņā viņiem doto DIEVA at-
ziņu, DIEVS sagandējis viņu prā-
tu, ka viņi dara to, kas neklājas. 
Tie piepildījuši savu dzīvi ar vi-
sādiem netikumiem: netaisnību, 
samaitātību [netiklību], iekāri, 
ļaunumu, skaudību, slepkavību, 
ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, 
mēlnesību, kļuvuši par neslavas 
cēlājiem, DIEVA nicinātājiem, 
nekauņām, augstprāšiem, lielīb-
niekiem, ļauna izdomātājiem, 

vecākiem nepaklausīgiem, bez-
prātīgiem, neuzticamiem, ciet-
sirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdami 
DIEVA taisnību [spriedumu] [jo 
vienreiz tie tika glābti], ka tie, kas 
tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, 
viņi tomēr ne vien paši tā dara, 
bet vēl priecājas par tiem, kas tā 
dzīvo” (Romiešiem 1:18-32).5

Pasaule šobrīd ir atgriezusies 
atpakaļ tādā pašā pasaulē kā  No-
asa dienās (1. Mozus 6:5-7, Mate-
ja 24:37-44). Šodien cilvēku prāti 
DIEVA patiesību ir pārvērtuši par 
meliem (Romiešiem 1:21-25).6 
DIEVA patiesība ir tāda, ka VIŅŠ 
ir vienīgā sēkla, VIŅĀ ir mūžīgā 
dzīvība. Tāpat kā Noasa dienās, 
daži šobrīd apgalvo, ka šī patiesība 
par  DIEVU kā mūžīgās dzīvības 
sēklu ir meli, viņi māca mūsu 
bērniem šīs zemiskās, iznīcīgās, 
tik ļoti aizvainojošās perversijas 
visās valsts skolās. Viņiem ne-
pietiek ar to, ka tie precas viens 
ar otru. Viņi grib mācīt mūsu 
bērniem, ka DIEVA patiesība 
ir meli. Viņi ir uzņēmuši sevī 
dēmonus (homoseksualitātes 
garus), stiprus dēmonus, kas 
piespiež viņus pielūgt miesiskas 

lietas, lai tie vairāk kalpotu 
radībai, nevis Radītājam (Ro-
miešiem 1:25). Šī iemesla dēļ 

DIEVS ir viņus atstājis. Viņš no-
deva tos saslimšanām, viņu pašu 
zemiskajām miesas kārībām, ko 
viņi tik ļoti iemīļojuši. Dievs re-
dzēja, kā tie noraidīja VIŅU un 
VIŅA mūžīgo dzīvību, un viņi 
nežēlīgi pret VIŅU cīnījās, tāpēc 
DIEVS par viņiem vairs neliekas 
ne zinis. DIEVS no viņiem attei-
cās un ļāva saņemt to, ko tie vēlas. 
Tās bija neģēlīgas kaislības! VIŅŠ 
ļāva viņiem darīt to, ko viņi bija 
izvēlējušies darīt – sievietes ar sie-
vietēm, vīrieši ar vīriešiem - les-
biānisms un homoseksualitāte.

Tomēr DIEVA sēkla, DIEVA 
mūžīgās dzīvības sēkla, nedzīvos 
dvēselē, kas ir nekrietna, jo tā ir 
nomainījusi DIEVA patiesību 

VIENĪGĀ IZEJA

VĒSTULES  MĀCĪTĀJAM ALAMO
www.alamoministries.com

Nigērija
Godātais Mācītāj Tonij,

Sveicieni Jums Jēzus vārdā. Ar 
prieku vēlos Jums pastāstīt, ka esmu 
jau kļuvis par Dieva kalpu, pateico-
ties Jūsu evaņģēlija literatūrai, ko 
izlasīju, un Jūsu radio programmai 
Radio Āfrika. Es pateicos Jums par 
veidu, kā Jūs caur savu  radio pārrai-
di mums šeit sludinat Dieva Vārdu. 
Un es esmu pavisam nesen pievērsies 
ticībai un vēlos, lai Jūs atsūtītu  man 
vienu Bībeli un informatīvos izdevu-
mus kopā ar „Mesija” grāmatām. Es 
biju pazudis un esmu atkal atgriezies.

Lai Tas Kungs bagātīgi svētī Jūsu 
kalpošanu. Ceru drīz saņemt no 
Jums ziņu.
Ar cieņu
Mone Akinva ar ģimeni
Ondo štats, Nigērija

5 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, 2 Ķēn. 22:1-2, 23:7, Ech. 16:49-50, Rm. 
1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-
5, Jūd 7, Atkl. 22:14-15   6 1 Tim. 4:1-3, 2 Tim. 
4:3-4, 2 Pēt. 2:1-3   

Mācītājs P.V. 
Ratnams izplata 
Mācītāja Alamo 
literatūru ciematos 
Āndhra Pradēšā, 
Indijā
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pret meliem! Šis ļaunais homo-
seksualitātes gars ir stiprs, taču 
JĒZUS, mūžīgās dzīvības sēkla, 
kas ir VIŅĀ, ir daudz stiprāks.7 
DIEVS mums saka, lai mēs pre-
tojamies velnam, tad viņš bēgs no 
mums (Jēkaba 4:7).8 Bet pasaules 
valdība saka, ka, pretojoties ho-
moseksualitātei, mēs pastrādājam 
naida noziegumu.

Pirms JĒZUS uzkāpa atpakaļ De-
besīs, VIŅŠ tika uzveicis nāvi, elli, 
kapu, sātanu un visus ļaunos garus, 

bet ikviens, kurš noliedz mūžīgo dzī-
vību, saņems algu par saviem samai-
tātajiem, nekrietnajiem lēmumiem.9 
Viņi to saņems kā tiešu atlīdzību, tā ir 
Elle un Uguns Ezers, mūžīgas mokas. 
Viņi sev to nodara tieši tāpat kā Noa-
sa dienās (Lūkas 17:26-30).

Tā ir modes lieta - sekot sāta-
nam, kurš ir pievīlis visu pasauli 
(Atklāsmes 12:9).10

Vienīgais, ko mediji un valdī-
ba dara, ir DIEVA VĀRDA paslu-
dināšana par naida noziegumu, 

taču tā ir vienīgā dzīvība un veids, 
kā izbēgt no mūžīgām ciešanām 
un mokām Ellē un Uguns Ezerā. 
JĒZUS un VIŅA cilvēki ir vienī-
gie, kam rūp tava dvēsele. Neļauj 
sātana garam sevi pārliecināt par 
pretējo. Ne tādēļ tu esi dzimis. 
Iespējams, sātans ienāca tavā dzī-
vē, kad biji ļoti jauns, bet JĒZUS 
izdzen no cilvēkiem dēmonus.11 
VIŅŠ ir dzīvība, dzīvības pārpil-
nība.12 ,,Es esmu nācis, lai tiem 
būtu dzīvība un [tās] pārpilnība” 
(Jāņa 10:10).

Ja es tev izstāstītu, kā izvairīties no 
mūžīgas sodības, jūs varētu nodo-
māt, ka tā ir naida sēšana. Dzīve šeit, 
uz Zemes, ir īsa, bet mūžība ir gara.13 

(Turpinājums 4.lpp.)

7 5 Moz. 4:39, 32:39, 1 Sam. 2:6-8, 1 L. 29:11-12, 2 L. 20:6, Ps. 46:1, Jes. 44:6, 45:23, Jer. 10:10, 18:6, Dan. 4:35-
37, Jņ. 10:29, Apd. 17:24-26, Atkl. 1:12-18   8 Mt. 4:1-11, Rm. 12:9, Ef. 4:27, 5:3-17, 1 Tes. 5:21-22   9 1 L. 28:9, 
Īj. 4:7-9, 21:14-20, Dz. 1:22-32, 8:36, 10:25, Jes. 1:15-20, Dan. 12:2-3, Lk. 12:4-9, Jņ. 3:16-21, 36, Rm. 1:18, 1 
Kor. 6:9-10, Jūd 14-15, Atkl. 20:11-15, 21:8, 27   10 Mt. 24:11-12, 24, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:13, 2 Pēt. 2:1-3, Atkl. 
13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23   

Misūri

11 Mt. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Mk. 1:34, 39, 
7:25-30, 9:17-27, 16:9, Lk. 11:14   12 Jņ. 11:25-26, 14:6   
13 2 Sam. 14:14, 1 L. 29:15, Īj. 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 
14:1-2, Ps. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6, 
9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Sak.1:4, 3:19-
21, 6:12, 12:7, Jes. 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Jk. 1:10-11, 
4:14, 1 Pēt. 1:24   

Dārgais Mācītāj Tonij,
Pirms desmit dienām es devos uz 

sava tēva ciematu, ko sauc par Sandi-
pudi, lai apskatītu mūsu veco māju. 
Tur bija kāda ticīga sieviete, viņa bija 
ļoti slima un gulēja uz slimības gultas. 
Ļaudis domāja, ka viņa, iespējams, ir 
jau mirusi, bet es viņu apciemoju un 
lūdzu par viņu. Dievs uzklausīja ma-
nas lūgšanas un pilnībā viņu izdziedi-
nāja. Pēc šī gadījuma visas ielas iedzī-
votāji sāka man izrādīt lielu cieņu, bet 
es ticēju un tiem sacīju: ,,Tas neesmu 
es, to izdarīja Jēzus Kristus. Dosim visu 
slavu un godu Viņam.”

Es tiešām ticu, ka Jūsu vērtīgās 
lūgšanas palīdzēja man kalpošanā 
Viņam. Godināsim un slavēsim Viņu 
caur mūsu rīcību un vārdiem.

Paldies Jums visiem. Lūdzu, lūdziet 
par mani un mūsu kalpošanu vēl vairāk.
Viņa mīlestībā
Jūsu brālis 
Raješs Tatapudi
Āndhra Pradēša, Indija

Indija

Kongo
(Tulkojums no franču valodas)

Pasaules Mācītāj Tonij Alamo,
Lai Jums miers Kristū! Es esmu mācītājs Andre Ilarions, viens no čaklā-

kajiem Jūsu informatīvo izdevumu lasītājiem. Es, patiesībā, uzzināju par Jūsu 
publikācijām 2006. gadā, un tās pilnībā izmainīja manu kalpošanu. Svētais 
Gars atvēra man acis, kad es izlasīju šīs publikācijas. Un tieši šī iemesla dēļ 
baznīcā, kurā esmu mācītājs, mēs šobrīd izmantojam publikāciju „Pāvesta no-
slēpumi” kā līdzekli, lai liecinātu publiskās vietās, un Dievs šobrīd dara brīnu-
mainas lietas. Katru nedēļu mēs piedzīvojam jaunu dvēseļu atgriešanos, kuras 
pēc publikācijas izlasīšanas un atzīšanas ir saņēmušas Svētā Gara svaidījumu, 
atdevušas savas sirdis Jēzum, lai sāktu jaunu dzīvi.

Mēs vēlētos laipni lūgt, lai Jūs mums regulāri nosūtāt daudz vairāk literatū-
ras franču valodā, kas ļautu mums izveidot mācītāja Tonija Alamo literatūras 
izplatīšanas centru.

Mācītāj Tonij Alamo, vispārīgi, Jūsu Dievs ir mūsu Dievs. Jūsu misija ir kļu-
vusi arī par mūsu misiju. Un Jūsu cīņa ir arī mūsu cīņa. Mēs jau iepriekš Jums 
pateicamies un lūdzam Visvareno Dievu, lai Jūs vēl aktīvāk kļūtu par svētības 
avotu mums un ļaudīm visās nācijās.
Andre Hilarions             Kimpese, Kongo Demokrātiskā republika

Dārgais Mācītāj Tonij Alamo,
Esmu tik pateicīgs par Jūsu kalpošanu un patiesības atklāsmi, ko Dievs 

Jums ir devis. Jūs patiesi esat atvēris man acis un stiprinājis manu ticību Die-
vam, atklājis man sātana, pasaules valdības, blēdības, tās darbības pret mums 
– Līgavu – un pārējos, ko viņš izmanto šajā pazudušajā pasaulē.

Lūdzu, atsūtiet man visus materiālus, ko varat piedāvāt. Es vēlos tos VISUS. 
Liels, liels Jums paldies un, lai Dzīvais Dievs Savā žēlastībā un spēkā bagātīgi 
svētī Jūs un Jūsu kalpošanu!

Lūdzu, pievienojiet manu vārdu Jūsu lūgšanu sarakstam.
Kristū
Terijs Birmingams                   Kamerūna, MO
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Tā nekad nebeidzas. Cilvēku dvēse-
les dzīvos mūžīgi Debesīs vai Ellē.14 
Mēs visi esam cilvēki. Mums visiem 
ir dotas tiesības izvēlēties dzīvību 
vai nāvi, labu vai ļaunu, DIEVU vai 
sātanu.15 Kad DIEVA GARS ienāk 
tevī un tu VIŅU paturi caur VIŅA 
pieņemšanu, dzīvojot ar VIŅA 
VĀRDU ikdienā, tev tiks dota ie-
spēja dzīvot VIŅA dzīvības spēkā 
līdz pat savai nāves dienai. Tomēr 
tev jāvelta tam visa sava uzcītība. 
Sātans ar tevi nejoko! Viņš grib, 
lai tu kopā ar viņu nonāktu Ellē un 
Uguns Ezerā.

Arī DIEVS nejoko. VIŅŠ no-
mira par mums pie krusta Golgā-
tā, tad piecēlās no mirušajiem un 
uzkāpa debesīs, lai pierādītu, ka 
VIŅŠ ir DIEVS un VIŅAM pieder 
visa vara mūs glābt un atdzīvināt 
pēdējā dienā.16

(Turpinājums no 3.lpp.)

(Turpinājums 8.lpp.)

Arkanzasa

14 Jes. 66:24, Dan. 12:1-3, Mt. 25:31-46, Mk. 9:42-
48, Jņ. 5:26-29, Rm. 2:1-16, Atkl. 14:9-11   15 5 Moz. 
30:14-20, Joz. 24:14-15, Ech. 18:19-32, 33:11, Jl. 3:14, 
Mt. 16:24-27   16 Mk. 16, Jņ. 11:25-26, Apd. 2:29-33, 
4:10-12, 1 Kor. 15:3-22, 1 Pēt. 1:3-5   

Kenija
Sveiki Mācītāj Tonij Alamo,

Pazemīgi novērtēju Jūsu raizes. Es sajutu lielu svētību, iz-
lasot Jūsu informatīvo izdevumu „Tonija mājaslapā es atradu 
Jēzu”.  Es izlasīju šo rakstu un skaitīju informatīvajam izdevu-
mam pievienoto lūgšanu. Es no sirds nožēloju savus grēkus, 
patiesībā es biju aizkustināta līdz asarām, jo nožēloju visu to 
laiku, ko esmu šajā pasaulē izšķērdējusi, zaimojot Dievu! Es 
jutu, ka grēka nasta mani atstāj. Es jūtos atvieglota un brīva. 
Ak, es palaidu garām tik daudz prieka, iekšēja prieka par grēku 
piedošanu, prieka par dzīvi Kristū. Es pateicos TAM KUNGAM 
par manas dvēseles glābšanu un es lūdzu, lai SVĒTAIS GARS 
mani pavada šajā garīgajā ceļojumā. Šobrīd es esmu iesācē-
ja šajā garīgajā ceļojumā. Lūdzu, vadiet mani pašattīstībā, un 
kauns sātanam un viņa meliem. Vēlreiz izsaku lielu pateicību 
Jūsu kalpošanai, jo tā sniedz visu, kas saistīts ar reliģiju. Lai 
Dievs bagātīgi svētī Jūs un Jūsu kalpošanu.
Sāra Terija         Bungoma, Kenija

VIENĪGĀ IZEJA

Dārgais Mācītāj Tonij,
Šodien es biju kopā ar draugu, kurš ir atdzimis kristietis. Viņš bija 

bērēs. Mirušais bija mācītājs, un uz viņa bērēm bija ieradušies daudz cil-
vēku. Viņa liecība pirms nāves bija tāda, ka visur, kur vien viņš gāja, viņš 
vienmēr veikalā, aptiekā vai vienkārši uz ielas cilvēkiem jautāja: „Vai jūs 
pazīstat Jēzu Kristu kā savu personīgo Glābēju? Vai esat atzinuši Die-
vu?” Viņš tā darīja visur, kur vien viņš gāja, un kādā brīdī daži cilvēki 
sāka aizdomāties, kāpēc viņš to dara.

Bērēs viņa meita piecēlās un teica: „Es gribu jums visiem izstāstīt 
stāstu par savu tēvu. Kad es biju pavisam jauna, apmēram 13 gadus veca, 
es bieži gāju viņam līdzi, un visur, kurp mēs devāmies, viņš vienmēr 
kādam jautāja, vai viņi ir atzinuši Jēzu, vai arī teica: ,,Vai jūs pazīstat Jēzu 
Kristu kā savu personīgo Pestītāju?” Bija reizes, kad man likās, ka viņš 
pārcenšas. Viņš to jautāja visiem un visu laiku.”

,,Kādu dienu mēs iekāpām automašīnā, un es jautāju: ,,Tēt, kāpēc tev vi-
siem jāstāsta par Jēzu?” Mans tētis atbildēja: ,,Meitiņ, es tev izstāstīšu kādu 

stāstu. Kad es biju 17 gadus vecs, es sapnī re-
dzēju vīziju. Tajā es biju nomiris un devos uz 
Debesīm. Tā bija neaprakstāmi skaista vieta. 
Un tad es nonācu līdz debess malai un es pa-
skatījos lejup Ellē. Es redzēju  rokas, kas bija 
izstieptas pret mani, un to īpašnieki kliedza 
uz mani: ,,Kāpēc tu mums nepateici! Kāpēc 
tu mums nepateici! Kāpēc tu mums nepatei-
ci!” Turklāt tie bija cilvēki, kurus es pazinu. 
Sapnis beidzās un es atgriezos atpakaļ uz ze-
mes. Un tāpēc es visiem jautāju.” 

Mans draugs teica, ka tas viņam atgādi-
nāja par mums, par mācītāja Alamo litera-
tūru, jo visur, kur mēs ejam, mēs izplatām 
šo literatūru. Viņš teica, ka mācītājs Tonijs 
jau gadiem ilgi brīdina cilvēkus.
Slavē To Kungu 
Brālis Tomijs

Mīlestība nav sekss. Mīlestība 
ir DIEVA baušļu ievērošana (1. 
Jāņa 5:3).17 Ja tu to darīsi, tu dzī-
vosi. JĒZUS teica – tas, kurš saka, 
ka pazīst MANI (mīl MANI), bet 
netur MANUS baušļus, ir melis, 
un patiesības nav viņā (1. Jāņa 
2:4). „Tad nu tāpat, kā viņi nav tu-
rējuši cieņā viņiem doto DIEVA 
atziņu, DIEVS sagandējis [viņu] 

prātu[s]” (un viņu sagandēto 
dzīvesveidu), lai tie darītu to, ko 
sātans liek, un viņa ļaunais gars 
liek tiem priecāties par šādu dzīvi 
(Romiešiem 1:28-32).

Lai muļķi kļūst par ķēniņiem 
un valda pār pasauli ar zeltu, per-
versijām, politiku un citām lie-
tām, bet ļaujiet, lai mana sirds at-

17 2 Moz. 20:6, 5 Moz. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, Joz. 22:5, Jņ. 14:15, 21, 15:10, 2 Jņ. 6 
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Nigērija

Ņujorka

Tulkotāja, kas nodrošina tulkojumus 
Svahili valodā, ir trīs bērnu māte, kuras vīrs 
ir mācītājs. Viņa teica, ka, godīgi sakot, kad 
viņa tulkoja dažāda veida literatūru par pā-
vestu, viņai šķita, ka dažas apsūdzības, kas 
tiek vērstas pret pāvestu un katoļu baznīcu, 
bija „aiz matiem pievilktas” un pārspīlētas. 
Viņa teica, ka zinājusi par to, ka katolicisms ir 
viltus doktrīna, tāpēc vēstījumu patiesumam 
nepiešķīra nozīmi, un viņai pietika ar to, ka 
šie vēstījumi lika cilvēkiem novērsties no ka-
toļticības. Bet viņa pati tiem tomēr neticēja.

Zviedrijas tulkotājs tika uzaudzināts kā 
protestants, bet jau daudzus gadus viņam 
nav nekāda sakara ar baznīcu, reliģiju vai 
Dievu. Viņš ir politiskais aktīvists, kas cī-
nās pret dažādām netaisnībām Zviedrijas 
valdībā. Viņš raksta politiskos blogus un 
vada konferences, un papildus tulko dažā-
du literatūru. Viņš ir ļoti pārliecināts par 
saviem uzskatiem, bet, izlasot fragmentu 
no grāmatas ,,Mesija”, viņš sāka raudāt 
brīdī, kad izlasīja: „Pūlis kliedza: Sit Viņu 
krustā! Sit Viņu krustā!”

Viņš mums teica: ,,Es esmu studējis da-
žādas sazvērestības teorijas, bet es nekad 
neesmu redzējis nevienu šādi sasaistām 
visu ar Vatikānu, kā šeit. Tas ir apbrīnoja-
mi. Man tiešām patīk to darīt. Jūs visi sākat 
ietekmēt mani. Es rakstīju savā blogā un 
pamanīju, ka citēju Atklāsmes grāmatu.”

Serbijas tulkotājs, kurš ir ieguvis ba-
kalaura grādu vēsturē, teica, ka ir ļoti 
aizraujoši izplatīt šo literatūru. Viņš 
teica, ka Serbijas vēsture ir pārpilna ar 
reliģiskām vajāšanām un daudzām slep-
kavībām. Mācītājs Alamo cieš no šīs 
reliģiskās vajāšanas, bet turpina pārlie-
cināt. Viņš teica, ka tas ir uzmundrinoši.

Mēs strādājam pie Ilakono tulkoju-
miem (valoda, kurā runā Filipīnnu zie-
meļu daļā), un viens no tulkotājiem ir 
jauns vīrietis, kurš uzauga pentekostāļu 
kopienā, ir beidzis garīgo semināru un 
māca bērnus Bībeles skolā. Viņu baznī-
cai ir 50 citas draudzes, kas izkaisītas pa 
ziemeļu Filipīnām, un katrā ir savs mā-
cītājs. Pašlaik viņš strādā Amerikas Bī-
beles biedrībā, tulkojot Bībeles piezīmes 
katrai Bībeles grāmatai.

Viņš mums teica, ka tad, kad viņš ie-
raudzīja autortiesības uz  publikācijām 
,,Pāvesta noslēpumi”, ,,Pāvests-bēglis”, 
,,Jēzus teica, ka sātanam būs baznīca un 
valdība” un ,,Padauzu karaliene”, viņš 
pamanīja, ka šīs publikācijas rakstītas 
80. un 90. gados. Viņš teica, ka tas ir 
pārsteidzoši, ka mācītājs Alamo rakstī-
jis par šiem faktiem tik sen un tajā laikā 
neviens nespēja tajos saskatīt patiesību, 
bet tagad tie ir gandrīz acīmredzami. 
Mācītājs Alamo zināja šīs lietas, pirms 
citi par tām uzzināja. Viņš tās publicēja 
un visus brīdināja.

Viņš teica, ka Filipīnas ir tik katoliskas, 
ka nav iespējams ne ar vienu runāt par Die-

No mūsu tulkošanas departamenta
vu. Bet, izlasot vēstules, kurās cilvēki lūdz 
literatūru, lai varētu to izplatīt un liecināt, 
viņš lūdza simtu no katras ar viņa palīdzī-
bu tulkotās literatūras izplatīšanai. Viņš 
pasūtīja arī žūksni ,,Mesija” grāmatu. Viņš 
teica: ,,Es tulkoju Bībeles biedrībai, bet šis 
darbs ir dvēseļu glābšana.” Viņš teica, ka ir 
tik lepns, ka var piedalīties, un viņš izman-
to šo literatūru arī savās stundās. Viņš tei-
ca: ,,Es esmu studējis garīgajā seminārā, un 
tas viss manī paliek, bet šī literatūra ir reāla 
un par nopietnu tēmu. Es redzu notiekošā 
nopietnību arī savā dzīvē. Es redzu, ka šī li-
teratūra atspoguļo to, kas notiek patlaban.”

Viņa teica, ka vienu vakaru viņas vīrs 
lasīja šo literatūru un jautāja: ,,Kāpēc tu to 
visu pasūti?” Viņa atbildēja: ,,Lai es varē-
tu to iedot cilvēkiem, kurus satikšu, vedot 
bērnus uz parku.” Viņš nekavējoties teica: 
,,Nekādā gadījumā! Tu to visu saglabāsi! 
Tu nevari tik vienkārši to visu atdot. Te ir 
patiesība! Mums tas viss jāizstudē.” Viņš 
piebilda: ,,Es mācījos Bībeles koledžā, un 
šīs lietas tur tiek mācītas un dokumentētas, 
un viss šeit rakstītais ir patiesība.”

Viņa teica, ka viņa paskatījās uz viņu 
un nodomājusi savā sirdī: „Tu beidzi Bī-
beles skolu jau pirms vairākiem gadiem 
un zināji, ka šeit rakstītais ir patiesība. Ko 
tu vai tava skola darīja, lai brīdinātu pa-
sauli? Ne tu, ne kāds cits neko šajā lietā 
neesat darījuši. Šis cilvēks (mācītājs Ala-
mo) ir Dieva aicināts par to runāt, jo ne 
tu, ne kāds cits to nav darījis un nedarīs.” 
Viņa teica: „Tagad es tam ticu un izjūtu 
riebumu pret tiem, kas nav runājuši pa-
tiesību, bet turēja to apslēptu.”

Cienījamie Alamo kalpošanas biedri,
Sveicinu Jūs mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus vārdā. Tonija Alamo 

Kalpošanas pasaules informatīvie izdevumi ievērojami izmaina cilvēku dzī-
ves Igodan Lisas pilsētā, Nigērijā. Pār šo izdevumu ir tik liels svaidījums. Tas ir 
palīdzējis manā garīgajā dzīvē, paaugstinot manu zināšanu līmeni par Dieva 
darbībām. Kāds no Jūsu literatūras izplatītājiem  man iedeva publikāciju ,,Ze-
mestrīce”. Es arī izmantoju iespēju, lai to izplatītu citiem cilvēkiem, un ikviens, 
kuram es šo publikāciju iedevu, pieņēma Jēzu kā savu personīgo Kungu. Gods 
un slava Dievam.

Lūdzu, atsūtiet mums vairāk savu izdevumu, lai tie mums palīdzētu glābt 
dvēseles. Lai Dievs svētī Jūsu darbu. Paldies.
Ar Jums Kristū
Jasaau Imamu                            Ondo štats, Nigērija

Dārgais Mācītāj Tonij Alamo,
Es saņēmu Jūsu informatīvo izdevumu Ņujorkas metro. Tas nonāca 

manās rokās tieši tajā brīdī, kad man tas visvairāk bija nepieciešams. In-
formācija, kas izlasāma Jūsu publikācijās, ir ļoti svarīga.

Gribu jums palūgt arī Jūsu grāmatu „Mesija”, 100 informatīvos izdevu-
mus, kā arī kompaktdisku ierakstus.
Paldies
Ēriks F.                      Rainbeka, Ņujorka
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2014. gada 27. oktobris
Esmu mācītājs, mani sauc Izaks 

Roberto. Esmu no Londrinas, Paranas 
štata Brazīlijā, un es vēlētos dalīties 
savā liecībā, izmanto-
jot šo e-pastu.  Kalpoju 
kā mācītājs Londrinā 
jau 15 gadus. Pirms 
trim gadiem manu ģi-
meni skāra traģisks, 
bet liels notikums.

2011. gada 24. Jū-
lijā, mūsu meita Beat-
rise Gabriela (septiņu 
gadu vecumā) cieta 
nopietnā satiksmes 
negadījumā. Brīdī, kad viņa šķērsoja 
gājēju pāreju, viņu notrieca takso-
metrs. Trieciens bija tik spēcīgs, ka, 
saskaņā ar izmeklētāju teikto, viņa 
tika aizmesta aptuveni 21 pēdas (6,4 
metru) attālumā. Es pieskrēju pie vi-
ņas. Viņa neelpoja, un es atceros, kā 
iekliedzos: „Izsauciet kāds palīdzību!”

Kad es vēlreiz paskatījos uz viņu, 
es pamanīju motocikla riepu un sa-
dzirdēju balsi, kas teica: ,,Es palīdzē-
šu. Es esmu ugunsdzēsējs.” Tajā brīdī 
es sapratu, ka tā ir pirmā atbilde no 
Dieva. Viņš apgrieza Beatrisi uz mu-
guras un elpināja viņu, līdz viņa at-
klepoja asinis. Palīdzība ieradās, un, 
kamēr viņu aprūpēja ātrās palīdzības 
automašīnā, es sāku lūgties. Velns 
mani izaicināja un parādī-
ja manā prātā tēlu – zēnu, 
ko es pazinu, kuru notrieca 
automašīna un kurš tādēļ 
bija zaudējis koordināciju 
un spēju runāt. Tagad viņš ir 
ģimenes aprūpē un atrodas 
ratiņkrēslā. Tajā brīdī velns 
rādīja man viņa tēlu un teica: 
„Tāpat būs ar tavu meitu.”

Viņu aizveda uz slimnīcu 
un viņai tika noteikta šāda 
diagnoze: lauzta kreisā kāja, 
lauzt kreisā pleca locītavas 

kauls, lauzts labais un kreisais atslē-
gas kauls, plīsusi liesa, plaušu defor-
mācija un 3. līmeņa galvas trauma (4. 

līmenis ir nāvējošs).
Kad mēs ieradāmies 

intensīvās terapijas 
nodaļā, mēs redzējām 
mūsu meitu, pievie-
notu pie vairākām ie-
rīcēm, elpošanas apa-
ratūras un atrodamies 
komā.

Trīs dienas pēc ne-
gadījuma, 27. jūlijā, 
neiroķirurgs, kurš ap-

rūpēja viņu, piezvanīja mums un 
teica: „Man nav labu ziņu. Viņas stā-
voklis ir pasliktinājies. Beatrise nere-
aģē uz medikamentiem, un viņai ir 
intrakraniālā hipertensija. Smadze-
ņu augšdaļā ir pietūkums. Sakarā ar 
to, asinis caur smadzenēm necirkulē 
un tuvākajās stundās Beatrises sma-
dzenes mirs.” Ārsts teica: „Man ir vie-
na pēdējā alternatīva. Ir jāveic ope-
rācija, jāatver daļa galvaskausa katrā 
pusē, lai mazinātu spiedienu uz Be-
atrises smadzenēm, lai tām būtu vie-
ta, kur paplašināties. Tomēr nav ga-
rantijas, ka viņas stāvoklis mainīsies 
vai ka viņa izturēs operāciju.”

Mēs piekritām operācijai, jo zinā-
jām, ka pēdējais vārds pieder Die-

vam. Kamēr ārsti gatavojās operāci-
jai, mums pieteica, lai paliekam pie 
Beatrises, lai varētu atvadīties. Mana 
sieva sāka lūgties, kamēr es zvanīju 
citiem aizlūdzējiem un izskaidroju 
situāciju. Brīdī, kad mana sieva savās 
lūgšanās bija noliekusies pār Beatri-
ses ķermeni, pie viņas pienāca kāds 
cilvēks un teica: „Māt, es ieteiktu 
jums lūgties, lai Dievs viņu ņem pie 
Sevis, jo, ja viņa izdzīvos, viņa vien-
kārši veģetēs gultā.” Pēc vairākām 
stundām, nezinot par notikušo, es 
saņēmu īsziņu no savas svaines, kura 
teica, ka viņa pēcpusdienu pavadīju-
si lūgšanās un redzējusi vīziju. Viņa 
redzēja, ka ļauns gars pienāk pie ma-
nas sievas un saka tieši šos vārdus. 

Operācija ilga gandrīz piecas 
stundas. Kad Beatrisi aizveda uz in-
tensīvās terāpijas nodaļu, viņas gal-
va bija pilnībā nosaitēta un seja bija 
izkropļota. Tagad es varēju vienīgi 
gaidīt. Mēs lūdzām, lai Dievs viņu 
dziedina, bet sliktās ziņas joprojām 
turpināja pienākt – pneimonija, slim-
nīcā iegūta infekcija.

Vienu dienu pirms Beatrises dzim-
šanas dienas (8. augusta) ārsts teica, 
ka viņš varētu pārtraukt sedatīvo 
miega līdzekļu ievadīšanu, lai redzē-
tu, vai viņa pamodīsies no komas. Es 
jautāju: „Kā jums šķiet, pēc cik ilga 

laika viņa atmodīsies?” „Ne-
viens to droši nevar zināt,” 
viņš teica, „Viņa var pamos-
ties šodien, rīt, pēc nedēļas, 
pēc mēneša, nākamgad, bet 
viņa var arī vairs nekad ne-
pamosties.”

Dažas dienas vēlāk māks-
līgās elpošanas aparāts tika 
noņemts. Mēs līksmojām, 
jo viņa sāka mosties. Tomēr 
naktī Beatrise ieelpoja šķid-
rumu un viņas elpošana 
pasliktinājās. Kad mēs iera-

Liecība par dziedināšanu
(Tulkojums no portugāļu valodas)
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dāmies slimnīcā, mēs redzējām, ka 
viņa elpo ar grūtībām. Mediķi darīja 
visu iespējamo, lai viņa justos labāk. 
Mēs devāmies pusdienās, bet tad, 
kad mēs atgriezāmies un lūdzām, 
lai mums ļauj pie viņas ieiet, mūs 
apturēja. Es ieskatījos caur durvīm, 
gandrīz visa mediķu komanda bija 
pie viņas gultas, raudot. Mums bija 
jāgaida vairākas minūtes. Brīdī, kad 
mums ļāva ieiet, mēs redzējām, ka 
Beatrisei atkal bija pievienota elpo-
šanas caurule. Viens no ārstiem tei-
ca: „Mēs varētu veikt traheotomiju 
un Beatrise varētu ieelpot skābekli 
caur caurulīti. Viņa vairs nespēs elpot 
pati.” Atkal sliktas ziņas – vēl viens ie-
mesls, lai lūgtos. Pēc pāris dienām 
Beatrise pamodās no komas un tika 
vesta uz palātu.

Mēs turpinājām izmisīgi saukt 
Dievu, visu šo laiku gavējām. Kad Be-
atrisi pārveda uz palātu, mēs pārvei-
dojām šo istabu par lūgšanu centru, 
24 stundas diennaktī. Mēs slavējām 
Dievu ar dziesmām. Mēs lūdzām kat-
ru stundu. Cilvēki, kas gāja garām, 
redzēja Beatrisi guļam gultā ar ieģip-
sētu kāju, pievienotu elpošanas un 
barošanas iekārtām. Viņi jautāja: „Kā 
šajā vietā var būt tāds miers?” Hospi-
talizācija pavisam ilga 53 dienas.

Kad Beatrise tika izrakstīta, viņa 
pārradās mājās un neizrādīja nekādas 
atlabšanas pazīmes. Mums mājās bija 
slimnīcas gulta, dušas krēsls, un ratiņ-
krēsls. Mana sieva runāju ar fiziotera-
peitu un viņam jautāja: „Dakter, kā jūs 
domājat, cik ilgs laiks paies, līdz Beat-
rise varēs staigāt?” Ārsts atbildēja: „Es 
šajā jomā strādāju jau daudzus gadus 
un es nekad neesmu atradis nevienu 
medicīnas literatūras rakstu vai dzir-
dējis stāstu, kur kāds būtu izdzīvojis 
līdzīgā gadījumā, kādā cieta Beatrise. 
Varbūt kādu dienu viņa varēs staigāt 
ar kruķiem vai staiguli, bet staigāt 
normāli – kā agrāk – manuprāt, viņa 
to nekad nevarēs.” Un tomēr, mēs bi-
jām iekšēji pārliecināti, ka viņu tāds 

liktenis nepiemeklēs. Stipri savā pār-
liecībā, mēs turpinājām  meklēt Die-
vu, dažkārt ticībā, dažreiz raudot, bet 
vienmēr uzticoties. Kādu dienu mēs 
viņu aizvedām uz kopienas klīniku, 
jo mums bija vajadzīgs nosūtījums, 
un es teicu ārstam, ka tas ir steidzami. 
Ārsts palūdza mums atvest Beatrisi 
un, kad es viņu uz rokām ienesu biro-
jā, ārsts jautāja: ,,Kungs, kāpēc jūs tik 
ļoti steidzaties? Kas gan varētu mainī-
ties saistībā ar šī bērna stāvokli?”

Beatrisei bija jāveic operācija, lai 
implantētu protēzi vietā, kurā tika 
noņemta viņas galvaskausa daļa. 
Mēs saņēmām tāmi – 147,500.00 
(Brazīlijas reālos) (gandrīz 60,000.00 
USD). Mums nebija šādu līdzekļu, 
tāpēc šis bija vēl viens iemesls lūg-
šanām. Saņēmuši norādījumus no 
Dieva caur draugu, mēs uzsākām 
kampaņu, lai savāktu šo naudu. Kādā 
ceturtdienā es saņēmu zvanu. Zvanī-
tāja bija sieviete, kas sāka uzdot jau-
tājumus par Beatrisi. Viņa jautāja, cik 
daudz mums vēl ir nepieciešams, un 
es teicu (BRR) 57,000.00 (23,000.00 
USD). Viņa teica, ka viņa mēģinās 
kaut ko darīt, lai mums palīdzētu. 
Nākošajā pirmdienā, kad es devos 
uz banku, lai saņemtu sava konta bi-
lanci, es uzzināju, ka šī persona bija 
iemaksājusi visu summu, kas mums 
bija nepieciešama. 40 dienu laikā 
mums izdevās savākt nepieciešamo 
summu līdz pēdējam centam. Slava 
Dievam!

Operācija notika 2011. gada 23. 
decembrī. Ap to laiku Beatrise jau 
bija spējīga atrasties sēdus stāvoklī 
ar dažu spilvenu palīdzību un viņa 
varēja sēdēt arī ratiņkrēslā.

27. decembrī pirms došanās uz 
baznīcu es devos atvadīties no Beat-
rises. Es saņēmu viņas rokas un teicu, 
ka man jādodas uz baznīcu. Tad es 
sajutu, ka viņa paspiež manu roku. 
Es turēju viņu cieši un pēkšņi viņa 
piecēlās. Man bija bail un es soli at-
kāpos, un tajā pašā laikā viņa spēra 

vēl vienu soli uz priekšu un turpināja 
staigāt. Dievs ir uzticams!

Tā pagāja dienas, un Beatrise tur-
pināja atgūt savas spējas. Viņa sāka 
runāt un rakstīt. 2012. gada maijā 
viņa atgriezās skolā.

Šodien, trīs gadus vēlāk, viņa ir 
dzīva liecība par pārdabisku brī-
numu, pierādījums tam, ka Dievs 
ir uzticams un Viņa Vārds darbojas 
par labu visiem tiem, kas Viņam tic. 
Vārds, kuru varu teikt jūsu dzīvē vi-
sos laikos, ir – TAS VISU SPĒJ, KAS TIC 
(Marka 9:23).

Pirms dažām dienām, mana sie-
va bija pie fizioterapeites, un ārste 
parādīja Beatrisi kādam no saviem 
studentiem un sacīja: „Tas ir brī-
nums, jo bez Dieva darbības viņas 
šeit nebūtu. Medicīna viņas labā 
nespēja darīt neko.”

Medicīna nevarēja izdarīt neko, 
bet DIEVS VAR! ARĪ JŪSU DZĪVĒ VIŅŠ 
VAR DARĪT DAUDZ KO!

Mācītājs Izaks Roberto

Ar šo liecību mēs dalījāmies ar visu 
baznīcu Londrinā, un tā ir piemērs par 
Dieva spēku, kas pārbauda mūsu ticī-
bu. Skatieties YouTube kanālā liecību, 
kas ierakstīta baznīcā: 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=YHqbBk0A4nA.  

Kuba
(Tulkojums no spāņu valodas)

Sveicieni no Kubas,
Lai Dieva miers ir ikvienam. 

Paldies Dievam, šodien mēs tikām 
svētīti ar vēl diviem sūtījumiem.

Lūdzam nodot mūsu patei-
cību visiem Dieva kalpiem, pār 
kuriem nākusi svētība sludināt 
Dieva Vārdu visai pasaulei caur 
šo kalpošanu. Īpašs paldies vi-
siem no manis.
Lai Dievs Jūs svētī
Mācītājs Marrero           
Havanna, Kuba
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nes mīlestību, kas nekad novecos. 
Saņem mūžīgās dzīvības sēklu. 
Sāc ar šo lūgšanu:

Mans KUNGS un mans DIEVS, 
apžēlojies par manu dvēseli, kas grē-
kojusi.18 Es ticu, ka JĒZUS KRISTUS 
ir dzīvā  DIEVA DĒLS.19 Es ticu, ka 
VIŅŠ nomira pie krusta un izlēja SA-
VAS dārgās asinis, lai piedotu visus 
manus grēkus.20 Es ticu, ka DIEVS 
piecēla JĒZU no mirušajiem ar SVĒ-
TĀ GARA spēku,21 un ka VIŅŠ sēž 
pie DIEVA labās rokas šajā brīdī un 
uzklausa manu grēksūdzi un šo lūg-
šanu.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 Gol-
gātā.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 patei-
cos TEV, KUNGS JĒZU, par manas 
dvēseles glābšanu un es TEV izrādī-
šu savu pateicību, pildot TAVAS pa-
vēles, un vairāk negrēkošu.28

Pēc pestīšanas, JĒZUS esot licis 
kristīties, pilnībā iegremdējoties ūde-
nī, TĒVA un DĒLA, un SVĒTĀ GARA 
vārdā.29 Rūpīgi izstudē KJV Bībeli.30

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 plašā-
ku 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 sa-
kāt: kā tad mēs TEVI krāpjam? - ar des-
mito tiesu un labprātī- giem upuriem. 
Tādēļ jau jūs esat nolādēti, jo jūs visi, 
cits pār citu, MANI krāpjat [visa pasau-
le]. Bet atnesiet katrs savu desmito tie-
su pilnā apjomā [“desmitā tiesa” ir 10% 
no jūsu bruto ienākumiem] uz MANU 
klēti tā, lai arī MANĀ mājā [izglābtās 
dvēseles] būtu barība [garīgā barība], 
un pārbaudiet tad MANI šai ziņā, saka 
TAS KUNGS CEBAOTS vai arī Es ne-
atvēršu debess logus un nelikšu svētībai 
pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums! Un Es 
padzīšu rijīgo postītāja kukaini no jūsu 
labības laukiem, lai viņš tos neizposta 
un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebū-
tu neauglīgs, saka TAS KUNGS CEBA-
OTS. 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 3.lpp.)

VIENĪGĀ IZEJA

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu plašāku informāciju vai literatūru par jautājumiem, kuri Jūs interesē.
Tony Alamo, World Teacher, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Divdesmit četru stundu lūgšanu un informācijas līnija: +1 (661) 252-5686  •  Fakss +1 (661) 252-4362

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

šīs kalpošanas,visiem tiem , kuri patiesi vēlas kalpot Kungam ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu un spēku.
Dievkalpojumi notiek Ņujorkā, katru otrdienu plkst 20:00, un citviet ik vakaru.

Lūdzu, zvaniet +1 (908) 937-5723, lai iegūtu informāciju. PĒC KATRA DIEVKALPOJUMA TIEK PASNIEGTS ĒDIENS.
Palūdziet Mācītāja Alamo grāmatu “Mesija”, kurā atklāts KRISTUS no Vecās Derības vairāk nekā 333 pravietojumos.

Kļūstiet par strādnieku dvēseļu  laukā, izplatot Mācītāja Alamo literatūru. 
Visa mūsu literatūra un audio ziņojumi ir bez maksas, tai skaitā piegāde.

Ja kāds mēģina no jums par tiem prasīt naudu, lūdzu, zvaniet +1 (661) 252-5686. ( mēs uzņemsimies zvana izmaksas)

ŠĪ LITERATŪRA SATUR PATIESO PESTĪŠANAS PLĀNU (Apustuļu darbi 04:12).
NEAIZMETIET TO, NODODIET TO TĀLĀK CITIEM.

Ticīgos, kas atrodas citās valstīs, mēs aicinām tulkot šo literatūru savā dzimtajā valodā. Ja jūs pārdrukājiet,   
lūdzu norādiet šīs autortiesības un reģistrāciju:

© Autortiesības  2014. gada novembris Visas tiesības aizsargātas Pasaules mācītājs Tonijs Alamo ® Reģistrēts 2014. gada novembrī 
LATVIAN—VOLUME 20500—THE ONLY WAY OUT


