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Banzīcas PasaulēJAUNĀ JERUZALEME

Pasaules informatīvais biļetens

PASAULES PADOMI
Mācītājs Tonijs Alamo       Alamo Kristiešu nācija Izdevums 21800

(Turpinājums 2. lpp. )

Piemērs minētajam atrodams 
Pāvila vēstulē romiešiem 13:1, kurā 
teikts: „Ikviens lai ir paklausīgs 
augstākām varām [tas nenozīmē 
ievēlētas amatpersonas, kā bezdie-
vīgās valdības Bībeles cenšas jums 
iestāstīt]. Jo nav citas varas, kā vien 
no DIEVA.” „Un JĒZUS piegāja pie 
tiem un uzrunāja tos, sacīdams: 
„MAN ir dota visa vara Debesīs un 
virs zemes” (Mateja 28:18).

Pāvila vēstulē romiešiem 13:1 arī 
teikts: „Varām, kas ir no DIEVA, un 
tās, kas ir DIEVA ieceltas.” Vai ticat, 
ka DIEVS atbalsta homoseksualitāti 
vai lezbiānismu, ko VIŅŠ nosoda?4 
Vai ticat, ka DIEVS pieļauj abortus—
slepkavības—kuras VIŅŠ arī nosoda?5 
Vai ticat, ka DIEVS pieļauj ārlaulības 
sakarus, laulības pārkāpumus, meļus, 
zagļus vai jebkuru grēku?6 Nē, VIŅŠ 
nepieļauj šādu ļaunumu! Vai uzskatāt, 
ka nokļūsiet Debesīs, ja pakļausieties 
šādam ļaunumam? Jūs nenokļūsiet 
vis! Ja ticat tādiem meliem, jūs klausāt 
bezdievīgo padomam, nevis DIEVA 
sūtņu padomam. DIEVA padoms ir 
DIEVA VĀRDS.7

„Tātad tas, kas pretojas varai [kas 
ir DIEVA ieceltie Evaņģēlija sūtņi], 
saceļas pret DIEVA iestādījumu. Bet 

Ļaujiet man jums ko paskaidrot. 
Kad DIEVS teica, ka Sātans ir piekrā-
pis visu pasauli, kā minēts Atklāsmes 
grāmatā 12:9, VIŅŠ runā par visiem 
neglābtajiem cilvēkiem pasaulē, ne-
vis tiem mūsu vidū, kas ir no jauna 
dzimušie kristieši, jo mēs, atdzimušie 
kristieši, esam pasaulē, bet neesam 
no pasaules (Jāņa 17:14-18).1 Vārds 
„kristietis” mūsdienās tiek vaļīgi pie-
lietots. Katoļi nav kristieši, bet gan 
pasaulē lielākā kulta locekļi.2

Tie, kas ir no pasaules, ieklausās 
pasaules padomdevējos.3 Viņi ir 
vājprāta instruktori—vājprātīgie. 
Psalmos 1:1 teikts: „Svētīgs tas cilvēks 
[ļaudis], kas neseko bezdievīgo 
padomam, nedz staigā grēcinieku 
ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā.” 
Tagad visa pasaule ieklausās 
bezdievīgo padomā. Bezdievīgs 
nozīmē pretējo DIEVAM un ietver 
sevī tādas lietas kā pasaules politiku 
un pat cietuma politiku. Tās abas ir 
bezdievīgas. Tie cilvēki, kas ir politiķi, 
ir tikai ievēlēti ierēdņi, kurus ievēlējis 
ir nevis DIEVS, bet gan bezdievīgi 
cilvēki jeb pūlis. Šie bezdievīgie cilvēki 
pat raksta grāmatas, kuras tie dēvē 
par Bībelēm. Tomēr tās ir pretrunā ar 
Bībeli un tāpēc tās lasīt ir ļoti bīstami.  

tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā 
sodu. Jo valdītāji [DIEVA sūtņi] nav 
bīstami labam darbam, bet ļaunam” 
(Pāvila vēstule romiešiem, 13:2-3). 
Pūlis ir šis ļaunums. Ievēlēti ierēdņi 
uzskata, ka viņiem nav, ko bīties, stā-
joties DIEVA priekšā. Viņi uzskata, 

1 Jņ 1:6-13, 3:3-8, 15:18-20, 17:6-16, Rom 8:7-14, 12:1-2, 1kor 2:12, Jk 4:4, 1Jņ 2:15-17   2 2Moz 20:3-5, Jes 44:8-20, Mt 12:46-50, 23:9, Lk 11:27-28, 1Tim 2:5, Atkl 13:1-8, 
nod. 17, 18   3 Īj 21:14-16, Ps 2:1-5, 106:43, 107:11, Sal. p. 1:25, 30, Jes 30:1, Hoz 4:12, Jņ 8:47, 1kor 2:12-14, 2kor 4:3-4, 2tes 2:10-12, 2Tim 3:13, 4:3-4, 1Jņ 4:4-6   4 1Moz 
19:1-13, 24-25, 3Moz 18:22, 20:13, 5Moz 22:5, 23:17-18, 1Ķēn 14:24, 15:11-12, Rom 1:18-32, 1kor 6:9-10, 1Tim 1:9-10, Jūd 7   5 1Moz 9:6, 2Moz 20:13, 21:12, 3Moz 24:17, 
4Moz 35:16-21, 30-33, Mt 19:18, Rom 13:9, Gal 5:19-21, Jk 2:11, Atkl 22:14-15   6 2Moz 20:14-16, 3Moz. 18:4, 20, 19:11-13, 20:10, 5Moz 5:18-21, Sal. p. 6:32, Mal 3:5, Mt 
5:27-28, 15:19-20, 19:18, Mk 7:21-23, Lk 18:20, Jņ 8:44, Rom 13:9, 1kor 5:9-13, 6:9-10, 13-18, 7:2, 9, 10:7-8, 2kor 12:21, Ef 5:3, Kol 3:5-6, 1tes 4:3-5, 1Tim 1:9-10, Jk 2:11-12, 
Jūd 7, Atkl 2:14, 20-22, 9:20-21, 21:8, 27, 22:15   7 5Moz 4:1-40, 6:4-9, 8:3, 11:18, Joz 1:8, Ps 19:7-11, 119:1-11, Sal. p. 6:20-23, Mt 7:24-27, Jņ 5:24, 6:63, 8:31-32, Rom 15:4, 
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Tonijs Alamo

Tonija Alamo vectēvs no Stokholmas, 
Zviedrijas, un vecāmāte no 

Helsinkiem, Somijas

Mācītāji Tonijs un Sjūzena Alamo
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(Turpinājums no 1.lpp.)
ka ir tīri, balti un nesamaitāti, bet viņi 
ir tikpat aptraipīti un derdzīgi kā pā-
rējais pūlis.8 Pūlis jeb pasaules ļaudis 
uzskata, ka sievietes ir dievi, ka viņām 
ir tiesības noslepkavot savus mazuļus. 
Pūlis tāpat ir nobalsojis par viendzi-
muma laulību ieviešanu, homoseksu-
alitātes, lezbiānisma, laulības pārkāp-
šanas, ārlaulības sakaru, pornogrā-
fijas un visu citu grēku atbalstīšanu.
Tāds ir bezdievīgo padoms.

Jau atkal, Psalmos 1:1 teikts: „Svē-
tīgs tas cilvēks [ļaudis], kas neseko 
bezdievīgo padomam, nedz staigā 
grēcinieku ceļus”.  KRISTUS nāca pa-
saulē, lai glābtu grēciniekus (Pāvila 
1. vēstule Timotejam 1:15), nevis lai 
dotu iespēju nekrietniem ļaudīm mē-
ģināt apturēt DIEVA sūtņus no lieci-
nāšanas tiem vai censties paskaidrot 
DIEVA sūtņiem, kā pareizāk liecināt 
grēciniekiem. Bezdievīgie nav mani 
padomdevēji, un tie nedrīkst būt arī 
jūsu padomdevēji, jo: „Svētīgs tas cil-
vēks [vai ļaudis], kas NESEKO bez-
dievīgo padomam, nedz staigā 
grēcinieku ceļus”. Kā rakstīts 
Atklāsmes grāmatā, tie, kas ir 
no pasaules un ir nolemti tāpēc, 
ka pielūdz Sātanu, dara visu ie-
spējamo, lai apturētu kristiešus, 
KRISTUS Miesu, no dvēseļu 
iegūšanas TAM KUNGAM, no 
ļaužu vešanas uz Debesīm.

Laikraksts Teksarkanā ir pie-
kodinājis visiem reģiona iedzī-
votājiem zvanīt uz 911 – zvanīt 
policijai – ja viņi ievēro, ka kāds 
no mūsu kalpošanas biedriem 
izplata kristiešu literatūru.9 Tek-
sarkanas laikraksts dara visu 
iespējamo, lai neļautu šī reģio-
na grēciniekiem sadzirdēt pa-
tiesību. Nacionālie plašsaziņas 
līdzekļi dara to pašu. Pasaules 

valdība pat atņem mūsu bērnus par 
to, ka mēs izplatām kristiešu litera-
tūru. Tagad tie, kas noliedz DIEVA 
padomu, mums paziņo, ka viņi pār-
ņems mūsu baznīcas vadību. Citiem 
vārdiem sakot, viņiem šķiet, ka val-
dība vadīs mūsu baznīcu. Nekā nebi-
ja! Mēs nesekosim bezdievīgo pado-
mam, nedz arī staigāsim grēcinieku 
ceļus, nedz arī sēdēsim paļātāju pulkā 
(to vidū, kuros DIEVA VĀRDS izrai-
sa sašutumu). Mūsu mierinājums ir 
DIEVA Baušļi, un VIŅA Baušļus es 
apceru dienu un nakti (Psalmi 1:2).

Mūsu pirmā baznīca atvērās kādā 
narkomānu midzenī Holivudā, Ka-
lifornijā. Mēs aizvedām narkotiku 
tirgoni (ar vissliktāko slavu visā Holi-
vudā) pie TĀ KUNGA. Viņš nekavē-
joties tapa piepildīts ar dedzību. Viņš 
uzaicināja mūs (Sjū un mani) doties 
uz minēto narkomānu midzeni un 
sludināt Evaņģēliju. Mēs devāmies 
turp svētdien, pēc mūsu dievkalpoju-
ma Losandželosas centrā, Māsas Dže-
rijas Evaņģēlija Misijā.

Mēs devāmies uz kādu lielu 
māju Karlosas avēnijā, kur atradās 
narkomānu midzenis. Tā bija pilna ar 
cilvēkiem (narkomāniem). Es sniedzu 

savu liecību, un Sjūzija tiem sludināja 
par elles uguni un sēru. Viņa arī centās 
paskaidrot, lai tie pārdomātu, kāpēc 
viņi iznīcina savus prātus, ķermeņus 
un dvēseles. Viņi visi tika glābti un šī 
vieta kļuva par mūsu pirmo baznīcu. 
Kopš tā laika ir noticis ārkārtīgi 
daudz. Kopš 1964. gada mēs esam 
atvēruši baznīcas visā pasaulē. Mēs tās 
esam nodibinājuši ar  DIEVA, nevis 
bezdievīgo padomu.

Nezvērs, kuru radīja viltus pravie-
tis – katoļu kults ‒ nodibināja Apvie-
notās Nācijas.10 Mēs, kas nesekojam 
bezdievīgo padomam, būsim kā koki, 
stādīti pie ūdens upēm, kas savus 
augļus (dvēseles) nes pareizā laikā un 
kam lapas nesavīst. Viss, ko mēs da-
rām, mums labi izdosies (Psalmi 1:3). 

Psalmos 1:4-5 teikts: „Ne tādi ir 
bezdievīgie: tie ir kā pelavas, ko vējš 
aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie ne-
pastāvēs tiesā, nedz arī taisno drau-
dzē [nenožēlojošie] grēcinieki”.

Pāvila vēstulē romiešiem 13:4-5 
teikts: „Jo patiesi sūtņi, padomdevēji, 
ir DIEVA sūtņi, kas jums sniegs labu.” 
„Bet, ja tu dari ļaunu [kas ir ieklausīša-

10 Atkl 13:1-14, 16:13-14, nod. 17, 18:1-3, 24, 19:19-20   

Kenija
Sveicināti, mācītāj Tonij,

Es izdalu jūsu Evaņģēlija lite-
ratūru svahili valodā sava ciemata 
iedzīvotāju lokā, misijas dzīts iegūt 
dvēseles Dieva valstībai. Lai Dievs 
Jūs svētī.
Jūsu Kristū,
G. S.           Bungoma, Kenija

8 Mt 23:23-28   9 Texarkana Gazette, izd. 132, 
Nr. 313, 2008. g. 8. novembris, lpp. 1A-2A
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nās bezdievīgo padomā, pūlī, kas pa-
līdz ANO tā stiprināšanā], tad bīsties; 
ne velti tas [DIEVA sūtnis] nes zobenu 
[DIEVA VĀRDU, kas ir zobens11], jo 
tas ir DIEVA sūtnis, atriebējs un soda 
nesējs tam, kas dara ļaunu. Tādēļ ne-
pieciešami tam paklausīt ne vien soda 
dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ.”

JĒZUS teica: „Atcerieties MANUS 
VĀRDUS, ko ES jums sacīju: kalps 
nav lielāks par savu kungu. Ja viņi 
MANI vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja 
viņi MANUS vārdus ir turējuši, viņi 
turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums 

darīs MANA VĀRDA dēļ, tāpēc ka 
viņi nepazīst VIŅU, kas MANI sū-
tījis. Ja ES nebūtu nācis un viņiem 
to teicis, viņiem nebūtu grēka. Bet 
tagad viņiem nav ar ko aizbildināt 
savu grēku. Kas MANI ienīst, ienīst 
arī MANU TĒVU. Ja ES viņu starpā 
nebūtu darījis darbus, kādus neviens 
cits nav darījis, tiem nebūtu grēka; bet 
tagad viņi tos ir redzējuši un tomēr 
ienīst gan MANI, gan MANU TĒVU. 
Bet jāpiepildās vārdiem, kas rakstīti 
viņu bauslībā: tie MANI velti ienīdu-
ši” (Jesajas 53:3, Jāņa 15:20-25).

Mēs dzīvojam laikā, kad divi 
DIEVA liecinieki pavērsies visu (Turpinājums 4. lpp. )

skatam televīzijā. Šie divi liecinieki 
sludinās DIEVA padomu, ko no-
raida visa pasaules populācija. Ne-
zvērs, pasaules valdība, celsies un 
tos nogalēs, jo tie pastāvīgi mocīs 
zemes ļaudis ar DIEVA VĀRDU 
(Atklāsmes grāmata 11:3-12). Pa-
saules ļaudis būs tik priecīgi redzēt 
viņu nedzīvos ķermeņus guļam Je-
ruzalemes ielās trīsarpus dienas, 
ka viņi sūtīs viens otram dāvanas, 
lai svinētu to nāvi. Tad dzīvības 
Gars ieies šo divu mirušo liecinieku 
ķermeņos. Tie nostāsies uz kājām 
un brauks Debesīs uz paradīzi, lai 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

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

Indija
No mūsu tulkošanas departamentaGodātais un mīlētais Kristū,

Pateicamies Jums par Jūsu nosū-
tīto literatūru un Bībeli. Es izstudēju 
šīs vēstis un guvu vairāk zināšanu par 
Kristu un citu piesaistīšanu Kristum, 
lai tie taptu par mācekļiem. Esmu ār-
kārtīgi pateicīgs Dievam par brīnišķo 
darbu, ko Jūs veicat. Šie izdevumi ļoti 
palīdz mūsu kalpošanā. Ikvienam ir 
jālasa un jāpapildina zināšanas par To 
Kungu, jāpieņem Jēzus un jātop glāb-
tam, lasot jūsu izdevumus. Lūdzam 
lūgt par mums, tāpat kā mēs lūdzam 
par jums. 
Dieva kalps,
A. R.                    Āndhra Pradēša, Indija

No mūsu čičeva valodas tulkotājas
Es pateicos Dievam par darbiem, 

ko Jūs man dodat. Tie ir svētība, 
ierocis manā dzīvē. Es turpinu mā-
cīties par patieso Dieva Evaņģēliju 
katru reizi, kad tulkoju Jūsu biļete-
nus. Es pateicos Dievam par mācī-
tāja Tonija Alamo dzīvību. Lai de-
besu eņģeļi turpina viņu sargāt un 
aizstāvēt. 
Lai Dievs stāv klāt!!!
Dorisa    Johannesburga, Dienvidāfrika

No mūsu zulusu valodas tulkotājas
Mēs esam tikuši ļoti svētīti, lasot 

Mācītāja Alamo vēstis. Mans vīrs, 
kurš ir iesaistīts universitātes jau-
natnes kalpošanā, labprāt pārlasa šos 
materiālus un tic, ka Dievs ar tiem 
svētīs vairāk cilvēku.
Lai Dievs Jūs svētī,
Sindi        Rietumkāpa, Dienvidāfrika

No mūsu svahili valodas tulkotāja
Mācītāja Tonija izdevumi ir atvēru-

ši manas acis tik lielā mērā, ka tagad, 
dzirdot sludinātājus radio, es zinu pa-

No mūsu armēņu valodas tulkotāja 
Ja paiet diena bez iespējas strādāt 

ar Mācītāja Alamo izdevumiem, es to 
jūtu. Mana dvēsele kļuvusi atkarīga 
no mācītāja Tonija literatūras. Esmu 
patiesi svētīts, ka varu ar to strādāt. 
Es stāstu visiem saviem draugiem un 
kolēģiem par to, ko iemācos.

tiesību un viņus apklusinu. Kad veicu 
korektūru Tonija izdevumiem, es tos 
lasu ļoti uzmanīgi un jūtos absolūti 
pacilāts.  Mācītājs Tonijs uzlabo tik 
daudzas dzīves.
Paldies.

11 Ef 6:17, Ebr 4:12, Atkl 1:13-18, 2:12-16, 19:11-16, 21

Meksika
(Tulkots no spāņu valodas)

Godātais Mācītāj Alamo,
Sūtu Jums sirsnīgus sveicienus, no visas sirds cerot, ka Jums klājas labi 

un esat svētības ieskauts. Es saņēmu Jūsu biļetenus un izprotu visu, ko 
rakstāt. Es saprotu, ka Jūsu garīdzniecība ir izplatījusies dažādās pasaules 
vietās. Es vēlētos kādu dienu kļūt par tās daļu. Man tas nozīmētu neizsakā-
mi daudz, ja Jūs turpinātu man sūtīt šo ļoti vērtīgo informāciju; tā noskaid-
ro manu prātu un palīdz man ik dienu turpināt darboties. Paldies par visām 
Jūsu pūlēm. 
Ar pietāti,
I. P.                                                              Durango, Meksika

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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(Turpinājums no 3.lpp.)
dzīvotu ar KRISTU mūžīgi mūžos 
(Atklāsmes grāmata 11:11-12).

Mans KUNGS un mans DIEVS, ap-
žēlojies par manu dvēseli, kas grēkoju-
si.12 Es ticu, ka JĒZUS KRISTUS ir dzī-
vā  DIEVA DĒLS.13 Es ticu, ka VIŅŠ no-
mira pie krusta un izlēja SAVAS dārgās 
asinis, lai piedotu visus manus grēkus.14 
Es ticu, ka DIEVS piecēla JĒZU no mi-
rušajiem ar SVĒTĀ GARA spēku,15 un 
ka VIŅŠ sēž pie DIEVA labās rokas šajā 
brīdī un uzklausa manu grēksūdzi un 
šo lūgšanu.16 Es atveru savas sirds dur-
vis un es aicinu JŪS savā sirdī, KUNGS 
JĒZU.17 Aizskalo visus manus netīros 
grēkus prom dārgajās asinīs, kuras 
TU izlēji manā vietā uz krusta Gol-
gātā.18 TU neatraidīsi mani, KUNGS 
JĒZU; TU piedosi manus grēkus un 
glābsi manu dvēseli. Es zinu, jo tas ir 
TAVS VĀRDS, kā vēsta Bībele.19 TAVS 
VĀRDS vēsta, ka TU nevienu neatraidi, 
tostarp  mani.20 Tāpēc es zinu, ka TU 
esi dzirdējis mani, un es zinu, ka TU esi 
man atbildējis, un es zinu, ka es esmu 
glābts.21 Un es pateicos TEV, KUNGS 

JĒZU, par manas dvēseles glābšanu un 
es TEV izrādīšu savu pateicību, pildot 
TAVAS pavēles, un vairāk negrēkošu.22

Pēc pestīšanas, JĒZUS esot licis 
kristīties, pilnībā iegremdējoties ūde-
nī, TĒVA un DĒLA, un SVĒTĀ GARA 
vārdā.23 Tad lasiet Karaļa Džeimsa Bī-
beles Versiju un savam, kā arī citu la-
bumam, dariet, kas tajā sacīts.24

Visas jaunās Bībeles versijas nav tulko-
tas no oriģinālajiem rakstiem, piemēram, 
NIV, NKJV. Oriģinālajos rakstos, Romie-
šiem 13: 1-4, teikts: „Ikviens lai ir paklau-
sīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, 
kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva 
ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts va-
rai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet 
tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā 
sodu. Jo valdītāji nav bīstami labam dar-
bam, 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 kalpo-
ne, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara 
ļaunu. [TAČU NE VISAS SEKULĀRĀS 
VALDĪBAS UN VALDĪBU AĢENTŪ-
RAS!!!! Bībeles, kas tā saka ir no Sātana.]”

KUNGS vēlas, lai tu pasludinātu 
citiem par savu pestīšanu. Tu vari kļūt 

par Mācītāja Tonija Alamo Evaņģēlijas 
literatūras izplatītāju. Mēs tev nosūtī-
sim literatūru bez maksas. Zvani vai 
sūti mums e-pastu vai pastu, lai iegūtu 
plašāku informāciju. Dalies ar šo ziņu.

Ja tu vēlies, lai pasaule tiktu glābta, 
kā pavēl JĒZUS, tad nenolaupi DIEVAM  
desmito tiesu un ziedojumus. DIEVS 
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 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 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 pil-
nu zemi, saka TAS KUNGS CEBAOTS” 
(Maleahijs 3:8-12).

PASAULES 
PADOMI

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).

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. gada jūlijs Visas tiesības paturētas Pasaules mācītājs Tonijs Alamo (Tony Alamo) ® Reģistrēts 2015. gada jūlijā
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