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„Tev nebūs iekārot sava tuvāka
sievu: Tev nebūs iekārot sava tuvāka
namu, nedz viņa tīrumu… nedz viņa
vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz kaut ko, kas
pieder tavam tuvākam” (Piektā Mozus
grāmata 5:21, tulkojums no ivrita). Šis
ir desmitais no Desmit Baušļiem, morāles likumiem, par kuriem JĒZUS
teica – ES nenāku tos iznīcināt. VIŅŠ
teica, ka Debesis un zeme zudīs, bet
šie morāles likumi – ne drusciņas.
„Tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu
zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības,
iekāms viss notiek” (Mateja 5:18).
Vēlēties iegūt vairāk, nekā jums
pašlaik ir, nav nosodāmi, bet ir nepareizi vēlēties to iemantot uz sava
kaimiņa rēķina (vai baznīcas rēķina). Jūdu rabīni apgalvo, ka Mišnā
rakstītie Toras likumi (pirmās piecas Bībeles grāmatas) gandrīz nekad
nemēģina regulēt domas, bet tikai
darbus. Tomēr šeit viņi kļūdās. Viņu
sacītais ir ķecerība.
Ļaujiet man caur DIEVA VĀRDU
izskaidrot to PATIESĪBU, ko SVĒTAIS GARS atklāja caur Apustuli
Pāvilu 2. vēstulē korintiešiem, 10.nodaļā, no 1.-6. pantam: „Bet es, Pāvils,
jūs pamācu ar KRISTUS lēnprātību un laipnību, es, kas klāt būdams
jūsu [un visu rabīnu] starpā gan esot

Mācītājs Tonijs Alamo kopā ar savu
jau mūžībā aizgājušo sievu Sjūzenun
Foto—1972. gads

pazemīgs, bet no tālienes pret jums
[un visiem rabīniem] rādot drosmi.
Es jūs lūdzu: ka man, pie jums nākot, nevajadzētu būt bargam ar tādu
drosmi, ar kādu es gribu uzstāties
pret dažiem, kas domā, ka mēs dzīvojot pasaulīgi. Lai gan mēs dzīvojam
pasaulē, tomēr necīnāmies pasaulīgi.
(Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet
spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai.) Mēs apgāžam prātojumus
un visas augstprātīgās iedomas, kas
paceļas pret DIEVA atziņu, un UZVARAM VISUS PRĀTUS, LAI TIE
IR KRISTUM PAKLAUSĪGI [šeit

1 2Moz 20:14, 5Moz 5:18 2 2Moz 20:13, 5Moz 5:17
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Rakstos skaidri norādīts, ka DIEVS
mums liek ne tikai regulēt pašu domas, bet likt tām pazust, likt visām
mūsu domām būt padevīgām KRISTUM], un esam gatavi nosodīt visu
nepaklausību, kad jūsu paklausība
būs tapusi pilnīga.”
DIEVS liek mums pakļaut ikvienu domu, lai tā būtu padevīga KRISTUM, jo būt alkatīgam nozīmē būt
ļauno garu ietekmē tik lielā mērā, ka
padošanās tiem nenovēršami noved
pie amorālas rīcības. Bībelē atainoti
divi vīri – karaļi –, kam, domājams,
piederēja vairāk nekā jebkuram citam, kā cilvēki, kas krituši iekāres
grēkā. Dāvids iekāroja Batsebu, Ūrijas sievu (Otrā Samuēla grāmata,
11.nodaļa). Tā rezultātā viņš drīz
pārkāpa vēl divus no desmit baušļiem: viņš pārkāpa laulības svētumu
ar viņu (septītais bauslis1), un, kad
viņa kļuva grūta, viņš nogalināja viņas vīru, lai izvairītos no iespējamā
skandāla (sestais bauslis2).
Vairāk nekā gadsimtu vēlāk, karalis Ahabs iekāroja vīna dārzu, kas
piederēja kādam vīram, vārdā Nabots (Pirmā Ķēniņu grāmata, 21.nodaļa). Kad Nabots atteicās pārdot
Ahabam zemi, karalis kļuva dziļi
nomākts.
(Turpinājums 2. lpp. )
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(Turpinājums no 1.lpp.)
Viņa sieva, Karaliene Izebele, nolēma iegūt viņam šo zemi, lai ko tas
prasītu. Viņa sarunāja viltus lieciniekus, lai tie apliecinātu, ka Nabots ir
veicis nodevību. Viņš tika sodīts ar
nāvi, pēc kuras karalis pārņēma viņa
zemi. Tādējādi tas, kas aizsākās ar iekāri, beidzās ar trīs citu baušļu pārkāpšanu – devītā baušļa, kas nosaka,
ka ir aizliegts celt viltus liecību3, sestā, kas aizliedz slepkavību,4 un astotā, kas aizliedz zagt.5
Cilvēks nevar būt DIEVBIJĪGS,
ja vien viņš vai viņa neiemācās kontrolēt grēcīgus, alkatīgus impulsus.
Vienmēr ir sev jāatgādina, ka ir aizliegts iekārot to, kas pieder citam.
Ikviens, kurš ir spējīgs apturēt savas ģimenes locekļus no grēka izdarīšanas, bet to neizdara, ir atbildīgs par
savas ģimenes grēkiem. Ja kāds var
apturēt savas pilsētas iedzīvotājus no
grēka izdarīšanas, bet to nedara, viņš
ir vainīgs pie šīs pilsētas iedzīvotāju
izdarītajiem grēkiem. Ja viņš spēj apturēt visu pasauli no grēkošanas, bet
to nedara, atbildība par visas pasaules grēkiem gulstas uz viņa pleciem.
Jēkaba vēstulē 5:20 teikts: „Ziniet, ka
tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa
maldu ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku.”
DIEVS apstiprina augstāk minētās patiesības Ecēhiēla grāmatā 33:233. DIEVS pavēl un draud dižajam
pravietim Ecēhiēlam, sakot: „Cilvēka bērns [Ecēhiēl], runā uz saviem
tautiešiem un saki tiem: ja ES sūtu
zobenu [nosodījumu, iznīcību] pār
kādu zemi un šīs zemes tauta izvēl
no sava vidus vienu vīru un to ieceļ
sev par sargu, ja tad tas redz zobenu nākam un jau ielaužamies zemē,
ja tas pūš tauri [brīdina cilvēkus ar
DIEVA VĀRDU] un brīdina tautu
[jau atkal ar DIEVA VĀRDU] un ja
tad kas dzird taures skaņu [DIEVA
3 2Moz 20:16, 23:1, 5Moz. 5:20 4 2Moz 20:13, 5Moz
5:17 5 2Moz 20:15, 3Moz 19:11, 5Moz 5:19

brīdinājumu], bet to neievēro [neseko DIEVA brīdinājumam], tā ka
apbuņots naidnieks tam uzbrūk un
to nokauj, tad viņa asinis lai krīt uz
viņa paša galvas, jo viņš taču dzirdēja taures skaņu, bet to neievēroja,
tātad viņš pats vainīgs savā nāvē. Ja
viņš būtu ļāvies sevi brīdināt, viņš
būtu izglābis savu dzīvību.
„Bet, ja sargs redz zobenu nākam
un nepūš tauri un nebrīdina tautu,
tā ka zobens nāk un nokauj kādu
no tiem, tad tas mirst gan savu grēku dēļ, bet viņa asinis ES atprasīšu
no sarga rokas. Tevi, cilvēka bērns,
ES esmu izredzējis par sargu Israēla
namam, lai tu, ja tu saņemsi kādu
vārdu no MANAS mutes, tos brīdini MANĀ VĀRDĀ. Ja ES bezdievim
saku: bezdievi, tev jāmirst, - un tu
nebrīdini bezdievi, lai tas atgriežas
no sava ļaunā ceļa, tad bezdievis gan
nomirs savā noziegumā, bet viņa asinis Es atprasīšu no tavas rokas. Bet,
ja tu būsi brīdinājis bezdievi, lai tas
atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan
mirs sava nozieguma dēļ, bet tu būsi
izglābis savu dzīvību.
„Un tu, cilvēka bērns, saki Israēla
namam: jūs sakāt: mūsu pārkāpumi
un grēki smagi guļ uz mums, ar tiem
mēs ejam bojā. Kā tad mēs varētu
dzīvot? Saki tiem: tik tiešām, ka ES
dzīvoju, saka DIEVS TAS KUNGS,
MAN nav prieka par bezdievja nāvi,
bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, jel atgriezieties no saviem
ļauniem ceļiem! Kāpēc tu gribi mirt,
Israēla nams? Tu, cilvēka bērns, saki
saviem tautiešiem: taisno neizglābs
viņa taisnība, kad viņš apgrēkojas. Un
bezdievis neies bojā savas bezdievības dēļ, ja viņš atgriežas no savas bezdievības. Arī taisnais nevar dzīvot no

Ņūdžersija

Liels paldies par dvēseli glābjošo
literatūru, ko saņemu no Jums! Tā ir
atklāsmes pilna un patiesa.
Pauls M.
Sekaukusa, NJ
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savas taisnības, kad viņš apgrēkojas.
„Ja ES taisnajam saku, ka viņš
dzīvos, un viņš, paļaudamies uz savu
taisnību, dara ļaunu, tad neviens nepieminēs vairs visas viņa taisnības,
bet viņš mirs tā ļaunuma dēļ, ko viņš
darījis. Un, ja ES piedraudu bezdievim: tu mirsi, - un tas atgriežas no
saviem grēkiem un rīkojas pēc patiesības un taisnības, tā ka tas atdod viņam ieķīlāto tā īpašniekam, atmaksā
par laupīto un staigā pēc dzīves likumiem, un nedara ļauna, tad tas patiesi dzīvos un nemirs. Viņa grēkus,
ko viņš nodarījis, vairs nepieminēs,
viņš rīkojas pēc patiesības un taisnības, viņš patiesi dzīvos.
„Tavi tautieši man saka: TĀ KUNGA ceļš nav pareizs! - Bet viņu pašu
ceļš nav pareizs. Kad taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu,
tad tam jāmirst. Bet, kad bezdievis
atgriežas no savas bezdievības un
ievēro patiesību un taisnību, tad tas
dzīvos. Un, kaut gan jūs apgalvojat,
ka TĀ KUNGA ceļš neesot pareizs,
ES jūs ikvienu tiesāšu pēc viņa darbiem, tu Israēla nams.
„Un notika mūsu izvešanas divpadsmitā gada desmitā mēneša
piektajā dienā, ka ieradās pie manis
bēglis no Jeruzālemes [Ecēhiēls]

Misūri
Brāli, Tonij Alamo, un Jūsu kalpošana,
Paldies, ka izdodat šos ikmēneša
biļetenus. Es turpinu sludināt Evaņģēliju un izplatīt Jūsu biļetenus. Tie palīdz man kalpot un sniedz tik daudz
iedvesmas! Paldies par izdevumu „Sodoma un Gomora”. Šeit, cietumā, tas ir
nepieciešams, jo visapkārt notiek homoseksuālas izdarības.
Es ticu, ka visu cilvēku laiks uz zemes noriet, taču daži no tiem mums ir
jāglābj. Paldies Jums par sniegto atbalstu. Lai Dievs turpina nodrošināt Tonija Alamo kalpošanu.
Ar cieņu
Maikls Vormaks
Čārlstona, MO

un vēstīja: „Pilsēta ir ieņemta!”
[DIEVS to pieļāva, jo VIŅŠ brīdināja, ka tā notiks]. Bet TĀ KUNGA
roka bija nākusi pār mani jau dienu
priekš bēgļa atnākšanas un atdarījusi man muti. Mana mute palika
atdarīta, un es pēc tam nekad nebiju vairs mēms.
„Tad atkal nāca pār mani TĀ
KUNGA vārds: „Cilvēka bērns, posta un drupu vietu apdzīvotāji Israēla zemē saka: Ābrahāms bija tikai
viens un mantoja šo zemi, mēs esam
daudzi, mums vēl jo vairāk piekrīt šī
zeme par īpašumu. Saki tu tiem: tā
saka DIEVS TAS KUNGS: jūs ēdat
gaļu kopā ar asinīm [šī ļaunā rīcība
ir nelikumīga6] un paceļat savas acis
uz saviem elkiem [arī tā ir ļauna, neganta rīcība7], un izlejat asinis [Tev
nebūs nokaut8]. Un tad jums lai piekristu zeme par īpašumu? [Pilnīgi
noteikti nē!] Jūs paļaujaties arī stipri
uz savu zobenu [jūs nepaļaujaties uz

DIEVU, jūs paļaujaties uz savu zobenu], darāt nelietības [pašus ļaunākos
grēkus], liekat negodā cits cita sievu
[tā ir laulības pārkāpšana, vēl viena
pretīga rīcība9]. Un tad jums lai piekristu zeme par īpašumu? [Pilnīgi
noteikti nē!]
„Saki tiem: tā saka TAS KUNGS:
tik tiešām, ka ES dzīvoju, tie, kas
dzīvo posta vietās, kritīs no zobena; un, kas uzturas vaļējā laukā,
tos ES atdošu zvēriem par barību,
un tie, kas slēpjas kalnos un alās,
mirs ar mēri. Un ES darīšu zemi
par tuksnesi un neauglīgu kailatni
[to DIEVA eņģeļi šobrīd dara visā
pasaulē saskaņā ar DIEVA norādījumiem. Iznīcību gandrīz vienmēr
veic eņģeļi, turklāt vīriešu dzimuma, nekad sieviešu10], tās godība
beigsies. Un Israēla kalna zeme
stāvēs tukša un pamesta [kā arī citi
pasaules kalni], tā ka tur neviens
nestaigās. Tad tie atzīs, ka ES esmu

6 1Moz 9:4, 3Moz 3:17, 7:26-27, 17:10-14, 19:26, 5Moz 12:15-16, 23-27, 15:23, Apd 15:20, 29, 21:25 7 2Moz 20:3-6, nod.
32, 34:12-17, 3Moz 19:4, 26:1, 5Moz 4:23-29, 5:7-10, 6:14-15, 12:29-32, 17:2-7, 1Ķēn 9:6-9, 11:1-11, 21:25-26, 2Ķēn 17:7-23,
21:11-12, 23:24, 2L 15:8, 24:18, Ps 97:7, 106:34-42, Ech 6:8-10, 14:1-11, 18:10-13, 20:6-21, Apd 15:20, 29, 21:25, Rm 1:18-25,
1Kor 5:9-13, 10:7, 14, 19-22, Gal 5:19-21, Ef 5:5-7, 1Jņ 5:21, Atkl 9:20-21, 21:8, 22:15 8 1Moz 9:5-6, 2Moz 20:13, 21:12-15,
3Moz 24:17, 4Moz 35:16-21, 30-33, 5Moz 5:17, 27:24-25, Sak 1:10-16, 6:16-18, Mt 19:18, Mk 10:19, Lk 18:20, Rm 13:9, Gal
5:19-21, 1Tim 1:9-10 Jk 2:11, 1Jņ 3:15, Atkl 9:20-21, 21:8, 22:14-15 9 2Moz 20:14, 3Moz 18:20, 20:10, 5Moz 5:18, Sak 6:29,
32-33, Jer 5:7-9, Ech 18:4-13, Mal 3:5, Mt 5:27-28, 15:19-20, 19:18, Mk 7:21-23, Lk 18:20, Rm 13:9, 1Kor 6:9-10, Ebr 13:4,
Jk. 2:10-12, 4:4 10 1Moz 19:1-25, 2Sam 24:1-17, 2Ķēn 19:35, 1L 21:15-16, 2L 32:19-22, Psa 78:49, Mt 13:38-42, 49-50, Apd
12:23, 2Tes 1:7-9, Atkl 7:1-3, nod. 8, 9:1-4, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, 6-8, nod. 16, 18:1-2, 21, 19:17-18, 20:1-3, 21:9

Indija

Dārgie žēlsirdīgie brāļi,
Sveicam Jūs visus no Jēzus Kristus Misijas Indijā. Lūdzam arī turpmāk aizlūgt par mums. Mēs lūdzam par Jūsu kalpošanu. Lai Dievs pārpārēm svētī
Jūsu kalpošanu. Āmen.
Mēs izplatām Jūsu literatūru, kas ietekmē, apgaismo un maina daudzu dzīvesgājumu. Jau ilgu laiku esam uzņēmušies par savu pienākumu apgaismot
mūsu reģiona cilvēkus ar Evaņģēliju. Tādēļ pazemīgi lūdzam, lai Jūs mums
bez maksas nosūtītu daudz literatūras un Bībeļu angļu un telugu valodās, lai
ar lūgšanu uz lūpām par velti to izdalītu citiem, tādā veidā atgūstot zudušās
un zūdošās dvēseles. Katru dienu mēs apmeklējam ļaudis nomaļos ciematos,
kas Kristu vēl nav iepazinuši. Jūsu literatūra palīdz mums pievērst cilvēkus
Evanģēlijam, jo īpaši jaunatni. Mēs lūdzamies par Jūsu darbiem.
Jūsu brālis Kristū
V.S. Džons Babu				
Āndhra Pradēša, Dienvidindija

TAS KUNGS, kad ES [eņģeļu veidolā] zemi padaru par tuksnesi un
neauglīgu kailatni viņu negantību
dēļ, ko tie darījuši.
„Cilvēka bērns, tavi tautieši runā
par tevi cits ar citu, sastājušies pie
mūriem un nama durvīs, un saka:
nāciet, klausīsimies vārdu, kas nāk
no TĀ KUNGA. Un tie nāk pie tevis
kā tautas sapulcē, un sēž tavā priekšā kā MANI ļaudis, un klausās tavus
vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi
ar savu muti [daži no tiem], bet viņu
sirdis dzenas pēc mantas [tas, ko viņi
iekāro]. Redzi, tu esi tiem kā jauka
dziesma, kā tāds, kam skaista balss,
kas jauki māk spēlēt cītaru. Tādēļ
tie klausās tavus vārdus [kas nāk no
MANIS, DIEVA], bet tos nepilda.
Bet, kad notiks, kam jānotiek, - un
redzi, jau notiek, - tad tie redzēs, ka
pravietis ir bijis viņu vidū.”
Nez vai šajā paaudzē ir kāds, kas
spēj pieņemt aizrādījumus. Kad ļaudis nepieņem VISUVARENĀ DIEVA aizrādījumus, viņu dzīves pārtop
par grimstošiem kuģiem. Kā mācītājs varu apliecināt, ka tad, kad tas
notiek, viņi steidzas pēc palīdzības
pie manis, jo viņu dzīve ir juceklis
viņu pašu nepaklausības dēļ. Viņi
netic, ka DIEVS ir tāds, kā VIŅŠ
saka, ka VIŅŠ ir.
Kad nepaklausīgie top pamesti,
kā DIEVS tiem ir piespriedis, vienīgais, ko es šādos gadījumos varu
ieteikt, ir nožēlot grēkus. Ja viņi
grēkus nenožēlo, es vienkārši no
viņiem aizgriežos. Viņi nezina, ka
tiek nolādēti, un dažiem no viņiem
acīmredzot ir vienalga, ka tādi ir.
Viņiem neviens nevar palīdzēt, pat
ne DIEVS, tāpēc man gar viņiem
nav nekādas daļas. Viņi saņem to,
ko prasījuši un vēlējušies. Lai slavēts TAS KUNGS!
(Turpinājums 4. lpp. )

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

VĒSTULES MĀCĪTĀJAM ALAMO
www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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(Turpinājums no 3.lpp.)
Ja nevēlies tikt nolādēts vai sagrauts, skaiti šo lūgsnu:
Mans KUNGS un mans DIEVS,
apžēlojies par manu dvēseli, kas grēkojusi.11 Es ticu, ka JĒZUS KRISTUS
ir dzīvā DIEVA DĒLS.12 Es ticu, ka
VIŅŠ nomira pie krusta un izlēja SAVAS dārgās asinis, lai piedotu visus
manus grēkus.13 Es ticu, ka DIEVS
piecēla JĒZU no mirušajiem ar SVĒTĀ GARA spēku,14 un ka VIŅŠ sēž
pie DIEVA labās rokas šajā brīdī un
uzklausa manu grēksūdzi un šo lūgšanu.15 Es atveru savas sirds durvis
un es aicinu JŪS savā sirdī, KUNGS
JĒZU.16 Aizskalo visus manus netīros
grēkus prom dārgajās asinīs, kuras
TU izlēji manā vietā uz krusta Golgātā.17 TU neatraidīsi mani, KUNGS
JĒZU; TU piedosi manus grēkus un
glābsi manu dvēseli. Es zinu, jo tas
ir TAVS VĀRDS, kā vēsta Bībele.18
TAVS VĀRDS vēsta, ka TU nevienu
neatraidi, tostarp mani.19 Tāpēc es
zinu, ka TU esi dzirdējis mani, un es
zinu, ka TU esi man atbildējis, un es
zinu, ka es esmu glābts.20 Un es pateicos TEV, KUNGS JĒZU, par ma-

nas dvēseles glābšanu un es TEV iz- par Mācītāja Tonija Alamo Evaņģēlijas
rādīšu savu pateicību, pildot TAVAS literatūras izplatītāju. Mēs tev nosūtīpavēles, un vairāk negrēkošu.21
sim literatūru bez maksas. Zvani vai
sūti mums e-pastu vai pastu, lai iegūtu
Pēc pestīšanas, JĒZUS esot licis plašāku informāciju. Dalies ar šo ziņu.
kristīties, pilnībā iegremdējoties ūdeJa tu vēlies, lai pasaule tiktu glābta,
nī, TĒVA un DĒLA, un SVĒTĀ GARA kā pavēl JĒZUS, tad nenolaupi DIEvārdā.22 Tad lasiet Karaļa Džeimsa Bī- VAM desmito tiesu un ziedojumus.
beles Versiju un savam, kā arī citu la- DIEVS jautāja: „Vai ir pareizi, ja cilvēks
bumam, dariet, kas tajā sacīts.23
krāpj DIEVU, kā jūs MANI krāpjat? Jūs
Visas jaunās Bībeles versijas nav tul- tad sakāt: kā tad mēs TEVI krāpjam? kotas no oriģinālajiem rakstiem, piemē- ar desmito tiesu un labprātī giem upuram, NIV, NKJV. Oriģinālajos rakstos, riem. Tādēļ jau jūs esat nolādēti, jo jūs
Romiešiem 13: 1-4, teikts: „Ikviens lai ir visi, cits pār citu, MANI krāpjat [visa
paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts pasaule]. Bet atnesiet katrs savu desmivaras, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, to tiesu pilnā apjomā [„desmitā tiesa”
ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas ir 10% no jūsu bruto ienākumiem] uz
valsts varai, saceļas pret Dieva iestādīju- MANU klēti tā, lai arī MANĀ mājā
mu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev [izglābtās dvēseles] būtu barība [garīsagādā sodu. Jo valdītāji nav bīstami la- gā barība], un pārbaudiet tad MANI
bam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bī- šai ziņā, saka TAS KUNGS CEBAOTS
ties valsts varas, labi, dari to, kas labs, tad vai arī Es neatvēršu debess logus un netu saņemsi viņas uzslavu: jo tā ir Dieva likšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt
kalpone tevis labā. Bet, ja tu dari ļaunu, pār jums! Un Es padzīšu rijīgo postītātad bīsties; ne velti tā nes zobenu, jo tā ir ja kukaini no jūsu labības laukiem, lai
Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna
tam, kas dara ļaunu. [TAČU NE VISAS dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka TAS
SEKULĀRĀS VALDĪBAS UN VALDĪ- KUNGS CEBAOTS. Un visas tautas
BU AĢENTŪRAS!!!! Bībeles, kas tā saka jūs daudzinās par svētlaimīgu un jums
ir no Sātana.]”
būs kļūt par bagātu un cieņas pilnu
KUNGS vēlas, lai tu pasludinātu zemi, saka TAS KUNGS CEBAOTS”
citiem par savu pestīšanu. Tu vari kļūt (Maleahijs 3:8-12).

11 Ps. 51:5, Rm. 3:10-12, 23 12 Mt. 26:63-64, 27:54, Lk. 1:30-33, Jņ 9:35-37, Rm. 1:3-4 13 Apd. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1Jņ. 1:7, Atkl. 5:9 14 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 15 Lk. 22:69, Apd. 2:25-36, Ebr. 10:12-13 16 1Kor. 3:16, Atkl. 3:20 17 Ef. 2:13-22, Ebr.
9:22, 13:12, 20-21, 1Jņ. 1:7, Atkl. 1:5, 7:14 18 Mt. 26:28, Apd. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 19 Mt. 21:22, Jņ. 6:35, 37-40, Rm 10:13 20 Ebr. 11:6 21 Jņ. 5:14, 8:11, Rm. 6:4,
1Kor. 15:10, Atkl. 7:14, 22:14 22 Mt. 28:18-20, Jņ. 3:5, Apd. 2:38, 19:3-5 23 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 tālrunis: +1 (661) 252-5686 • Fakss +1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • taoffice@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 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).
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Ticīgos, kas atrodas citās valstīs, mēs aicinām tulkot šo literatūru savā dzimtajā valodā. Ja jūs
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