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U z v a r ē t i e___i e n a i d n i e k i .
Konflikta.
±,3mu pieazivojusi,cInIsanos ne pret miesu un asinīm,bet pret valdītie 
uni un varām^pret pasaules valdītājiem šis pasaules tumsībā"iilfez.ot 12 
Tiklab cietumos kara laikā,kā ari vēlāk ceļojut pa pasauli, esmudstn- 
puoi aauaaua cI^vēKus^^ mitiSU £unga skolotājus,kuri būdami tumsibas 
spēku sātāna un aemonu ielenkti,to neapzinās un nezina,la kā ar tiez 
galā tikt.Tādē* sekojot kaaa misionārā aicinajumsm,esmu nolēmusi uzti 
kstīt to,ko esmu iemācījusies , lai tā paxīazētu citiem Dieva bēraias 

kādreiz man jautāja , ko es domājot par misionāru darbu, kādā zi
nāmā valstī.Atbildēju sādi;"Iie atdevus i visu, bet nav oaņēmusi vî m. 
Tie atdevuši dzimteni, laiku, naudu , ērtības un vēl vairāk,bet m.v 
ņēmuši visas tās bagātības, ko snieuz mums Dieva vārds no neizmērojam 
ām Dieva apsodīs anas bagātībām.Daudzi nepazīst atvus dārgus ieročus: 
Jēzas krusta un asiņo spēku,kā ari ikviena kristieša likumīgo tiesību 
uz Jēzus vārdto bri.nisķlgumu#nakstikieee Pen-Duisa- teikusi: "Pagāniem i 
ir zināma ļtuno ^aru esamība ,bet misionāri to neuzskata par mānticlb

j v , raksti mums dod par sātāna vardu*"
Ienaidnieks mums jāp;zīst. lai to uzvarētu.Bet attiecībā uz velnie 

iern pastāv iespēja krist divējos maldo3.M5s varam neticēt viņu eksist 
encei,bet varam arltai ticēt un neveselīgā veidā par tiem interesētie 
es,Abi sie maldu veidi velnam vienādi tīkami un tas ar vienādu 3 ;-.jūs
mu apsveic tiklab materiālistu,kā melnās maģijas piekopēju..

Mums šai ziņā ir drošs aizsargs un ceļrādis,.ulbele,Dieva vārds.~ei 
it atrodam neti^ai vajadzībās ziņao par sātanu un demoniem^bet atroda 
am ari nepieciešamos ieročus un bruņas cīņai , lai caur Jazu kristu 
taptu vairāk ne±cā uzvarētāji.

Lai paturam vērā, ka Dievs no mums sabaida un farib,iai mēs topam 
par iumalbas sp^ēku uzvarētā&iem-netikai lai gūtu personīgu uzvaru un 
atbrīvotu citas avese^es no sātana varām,xai gan ari tas ir *oti 
svarigi.tier. 49*24^ 23»bet ari Viņa 5011a dē±,i-ai atklātos Viņa uzvara 

Viņa ienaicLaiexiem."ī^jSi kol»2 L  1 5 ,1.fez 3 ,1 0 , un 1 , 2 0 - 2 5  ,Uāņa 3 
8 . _ Vispirms aplūkosim ko~Ei.beie mums saka par tumsības spēkiem.oātān 
ns mums parādīta kā persona, kas nostājusies pret Dievu un Viņa darbu 
iiom. 15T2 2 oVifis ir šis pasaule* s valdnieks,dievs kas aptumšo un apstu 
ItTo cilvēka" prātu attiecībā uz Dieva vārda patiesībām.P-Kor,4 .4 . . 
j^fez.2,2,Viņs izrtidxts3 no debesim, jo bija s acēiieš~^rētiJievWēia 
ak tas pa nāca cilvēka grēkā kriš enu paradīzē,Jēzus to nosauca uar 
melu tēvu . par meli un sl<epkavuJāņa B.44.Viņš bieži darbojās ka gai 
pļm^,-e^gļļs^Tk4jr.JZ*3.4 «cenšoties iznicināt īzredzētosI^Pēt. 5t8*i?et 

jērz— ^gzus uzvarēja viņu pie krusta uoigllT5iy~Jaņ? 
vai ar savu augšomeelšamos tin beidzot tas tika notiesāts un īz- 

nicinatsMkl. 20.Ir daž dēmonu veidi un daādos veido3 tie moca cil- 
vēkii3kjJ^12^2?v'27 .15-16.iūk I*. I6Tie izplata ari maldusI.Tirr. 41- 
cenšoties pievTžirirgfedzētos.HatT 24T~2 nornocot , vajājot.Tie paziit—  
Jēzu, atzīst Viņa varu un dreb."k&t. 8 , 1% . Tāpat kā sātanam elle ir vu 
viņa i-ieucrlbas vieta. '

T āp ēc  a p l ū k o s im  d a ž a s  s v ē t o  r a k s t u  v i e t a s  a t t i e c ī b ā  u z  s t ā v o k l i ,  ā 
d a  mums j ā i e ņ e m  p r e t  s ie ra  s p ē k i e m * I r  4.o t i  s v a r ī g i  a p z i n ā t i e s ,  k a  mēs 
p a i i k a m  j v r i s t u " p a r i  p a r  I k  i c a t r u  v i r s n i e c ī b u , v a l d ī b u  un  s p ē k u  un k u ņ a  
z i b u . i v f e z  I ,  2 1 . k e s  v i s i a i c i n ā t i  s t ā v ē t  p r e t ī  v e l n a m . J ē k a b . 4 . 7 , p i l n a  
i> ie v a ~ H J B r u ņ o ju m ā t fe z  o ,  13—1 8 J ē z u s  a s i n s  S p ē k a A i k l i 2 . I I  t i c ī b ā ' a r  l ū  
gsjinam un 6 a v  ē ~aH uT^tTT -T , 2 L ^ 2 l . J § z u s  i z d z i n a  v e m u s  Ma t  12  un  V i ņ s  t  
t o  p č .v ē i  s a v ie a ;  m ā c e k ļ ie m  un s a 6 a i a a  no  v i ņ i e m  t o  pa_su«juūk« 9 , 1 0 . k - t ,  
eļ&g—20 , A Ma r k .  I t ) .  I  {.A pu s t u ļ u  o.arboo mēs r e u z a m ,  j\.a m ācek X ^T ~ iT z i ie to  
j a  s ; v i r  v a r u ,  l a i  i z a z i t u  oem o n u s ,  t ā d e j ā d i  p a g o d i n o t  «iēzus vūrc iu  
A t c e r a m i e s ,  ka  D i e v a  v ā r u s  i r  n e m a i n ī g s  un V i ņ a  p a v ē l e s  š o d i e n  n o z īm ē  
t o  pa. a s u ,  ko  m a c e ^ i e m  p i r m s  2000 g a d i e m . T i e ,  k a s  u z  šim  p -;vē iēm  b ā l s  
tas p a k l a u s ī b a  a r i  p i e r a d i s  D ie v a  v r e n o  s p ē k u . J a  J ē z u s  t e i c a : " M ;  nā  »

ā tie izdzīs velnus"Mark. Ib, 17.Topiet 3tipri savā Kungā un Viņa 
varētajā spēka.Bruņojaties vī3I«T>ieYa ieročiera.lal vārstu yr»Ur
staties velna vlitltSļi.



ae

Jo ne pret miesu un asinīm auso jācināa, oet *.ret valdībām un varā» 
sls tursibas pasauies vaionieziem un pret ļsun&jiem gariem pasaules 
teipā, .iapec «atveriet viaaa Dieva iti^cus tiai jās autu spēcini pnfl 
stāties *auu. 0a aitua un visu u..vaižt-*ji vaiitu pastavāt.'Iā tai -t*r. 
et a&TW 6,uaua apjotftāi ar patiesibn, tērpušies taisnības bru$&s.ttJ 
as ^'.vua ar apņeašj nos <-t xpot miera evaņģēlijs» ,bez visa tā 3 utij 
Iet ticības v iro^u,ar ko jūs vārstiet dzēst visas ļaunā UoUni gu
bu! tas.Ņemiet arī peatlā anus bruņu cepuri un ^aro zobenu,tf3 ir Jg 
eva vārdu un ^aiā iuziet *devu ik ari ai visādi viņu pielūdzot un pfl 
saucot,tai paša nolūkā siet nomodā un p-astiīviet si--vūs aizlūgšanās ■ 
par visiem svētajiem.-.fer .g.lG-2G. _ .

t^^i fH£et fXJp3^aT »āe I tu ju~Blfiaenliar du?Pirms 8c g. vācijā «
-l£> i i '°  r  v iņ ^  i u c i n i j a  n iknu  c iņ u  ar  t izas ibas  spēkiem.Vj

en- no v iņa  uzticam ajiem  d raudzes  lo c ek ļ iem  u o l l l b i n a  D i t t u s ,k ļu v a  ai 
monu ap3-.is ta ,tsd  ie s ā k ā s  c i ņ a ,  kas b e id zā s  a r  uzvaru  p lc  18 mēnešiem, 
kad p ē d ē ja i s  velna  t i isa  i z a d ī t s . S k a ļ ā  b&isi,k&3 b i j a  azirdam a p ā r i  
v i s  a s ē t a i ,  v iņ a  i e s a u c ā s : " J ē z u s . i r  u z v a r ē i l a ! "Pēc to»  fce t l ingem  
p ie e z lv o ja  no D ie v a  l i e l a s  s v S t t b a s . ^ i  mazā ^ i i s ē t u ņ a  k ļuva  pa r  c e n t i  
r u , k u r  a a u a z i  k r i s t i e š i  ie m a n to ju s i  d z ie a in ā s a n s s  uu v e ln a  i z d z īš a n a i  
a p ē J a s . l . a  e r .1 2 .  2 8 . Uz nāves g u l t a s  m o c ī tā j s  š l c  ihards p* z iņ o ja ? * !  *c 

’5oX * ^  J  in^ena io«  T ī r u ,  dauuz s p ē j i vāku p a r  mani un ta d  n o t ik a  
l i e lā k ^  l i e t a s  nekā manā laikŠ.Ta-» n o t i k s  tad., kad S tang  a re  l ī v s  
ie^āica savu darbu  ua a t v ē r s  i e s t ā d i  ar  ncsauku.r.uwZC S ķ i r s t s " / d i e  /orei 
e/kui. dauaz i  a trā tu ;  g a r  I r u  p a i l d z t c u ,  daudzi t i k s  d z i e u i n ū t i  un d aua i 
i  ti&a a t b r ī v o t i  no tum sisas  Swē,u v a ra s  .;ibas manas e : s ;s ik  ^aaus 
b rauca  tu rp  un aaudz man r a s t S s t i j a ,  ko t u r  p i e d z ī v o j u š a s .T i d e j ā d i  
es  n e b i ju  n e s a g a ta v o ta ,k a a  man p&Šai c i j a  jā s& skaras  a r  tu a s lb a s  spēk 
ie m .ia g ad  p a s t ā s t i ~  u p a t i  p a r  ja v u  pie.teo.zi uu *ā e_> p ā r l i e c i n ā j o s  
pax Jēzu s  a s in s  ua v ā raa  b r in u u k e  va ru  un par t o ,k a  Viņa ap3oiij i2 iii  
i r  u z t ic a m i .  p i l ē š a n a s  xrē*.a .

•ju&i tav& viuū netop ātrāsts.^.- s sava® uēla» vai savai meitai ,ne 
k iet caur uguni,neviens zīlnieks, ne curvis, ne p ualotāja.ne riebēj

neuz miroņu v a i -  
2i3 neganti

_ _ . .  .gezvsiuigom tev
vajag tut tā Kuaga sava wieva j-i i e k az.181 jO-13> .rC kara Vācij 
jā aaunzi bija nezinās an5 par "bez vests" p&zuduis j ler. kf-rav ir lem, . 
vai tic vēl atrodas ar ievijas koucentrācijas ncaetnās vai ar krituši 
kauj°a.si neziņa tēlnieki-..?, â gād.-*.ja cie5iaaa un aauuzi uzmei. lēja z 
zīlniekus, l->i keut ko par j avie r « iļajiea uzzinātu,£s nezinu, cik 
patiesas ziņas tie ieguva,be-t vienu es piedzīvoju, ka daudzi nāca pie 
manis,p»otāstJda»i par pastāvoSo tumsu ua par skabinSjusu i..iarlt * >- 
nāvlbu.Sie 3imptomi nepārprotami norāda uz tuuisibas spdku ieaarbibu,w 
Dieva bdra&m nav jāpaiieK. tu»aa.Jēzus ir teicis:"£.3 esmu paseales 
gaisma,kas se*.„ man, tas â titsi nestaigās tumsībā, oet tam bfcs dzīvi 
oas gaisma.ciāna a.^Ž.iā ka. ta.-i.xiuzi>.i gaaljvai m^n tika Ucticēti -ieā 
ži ,es noi-^āTuTunāt par okultiem griķiem un katrā sapuiSu ci*iā vienu 
reizi ruiiā^u par so tēmu.īžēciz iasit 5.h oz.i8 .10-1 5»^araaot. jta ai« 
^rSki ir ne^entlba Dieva acis,jo toa pî jTJ.pjdt fiitvazd parāda,,ka viv 
s nepaļaujas vis uz Dieva.varu,bet prasa palīdzību no ienaidnieka.*ad 
normai ja uu palīdzību, kādu snieuz Bībele,CiK brīnišķīgi ka bibtšiē 
atioaaa: atbilde uz šo probigmu,Jžzus nācis, lai iznicinātu sātan* 
uarbua.*v,n ir nopostījis valdības un varas un tās k-iaji so5iekiā lielo 
un s.v,s uzvaras goou par tām parādījis caur viņu".xvol.2 .1 5. 
lāpāt Eiīza sJJta pravieša a§iu~2 .*§n u.5-o atpakaļ uz to vi#Hi7kox t 
tas Lija i-rzvudējis cirvi un t~str tur ari notika brīnums,tāarl es 
ieteicu'ļausim iet a (u i  uz to vietu,kur tie caur saviem grēkiem at
vēruši sava* oiiaii> uemonu ipēkiem, uu lūgt Kungu Jēzu aizvērt aurvis 
tur,jfur tie biw. uL.Vispirms cixvēki rlle cina,k; tie
grēkojušlt^.^oz, 1 8 ,10-1 3 . to pierada ļoti skaidri,Atztsanās ir nepie 
ciešama 'un tixaitaa dri^ta® balstīties uz dārgajie® •-.psoll jumiem. 1 .- 

, JžļtauJ, 7~9,iai t%ptu sģiati.vik bieži esmu pi.dzīvoj si,ka daudzi r. + .i 
vuāi orivi tajā paā urlal,d k-a bija paz^ausijuēi šim varām!.
Cīna p r« t  tua ;slbas sp>klets .C lk  ta s  c r l m ^ ķ l ^ i j k a  mums d o ta  a t b i ld e  š a j  
s a i  problēmai.*iēzus n a a i s ,  i a i  i z n i c i n ā t u  ->ātāna darbus,••.tkl 12, I * , - 
lasām: " v iņ i  3āt5nu u^v g rē ju S i  a r  t ā  Jēzus as in i- t  un a r  3av77s"Trci Sca ~ 
vf irau .i izvara  i i  *usu C tur  t ā  J ē r a  as in īm  un cau i .u su  l i e c ī b u .
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To, k&3 ir ar mums, ir vairāk par ti em,kas ir pret mums, kvma a? 
paliek tumsā,Jēzus li teicis:"ks esmu p- saules kaisme, kas seko * 
t&3 aatiesi aestsilicfi tumsībā* bet tasr- t-ūs azivibas &ai~..;>a.J&g&— ^ ^
Mēs balstamie^ ua viņa vāra» sutoritāti.kāas prieks Ienest tuiraibl 
zus uzv? res i sbo včstiJbet ikreiz vēsti sxudinot,es tik ļoti no^u *, 
ka ti&o varēju aiziet H d z  savai ^ultai.UsfiB siros sita nere^ulari.^ 
un es jutos slima.kādā vakarā man bija ^ara saruna ar msnu Tēvu del̂  
is.i.3 tā vairs nevaru turpināt, *ans Kungskādēļ men jānes šis vjsti 
kamdēļ man jāsiuaina tieši pret ^o grēku?Tik daudz lavu uzticamu ] 
pu nemaz to nepieminas nevaru vairs tā ilgāk turpināt un dzīvot.*
Vēl varbūt vienu vai divus mēnešus un mana sirds vairs neizturēs!*

Tau xozun6u - rāma1 īņā es izlasi ju: "ftelilstie, bet runā un neciet l

ut visi elles spē^l .^bruktu,Nebīsties* uēzus ir u^.vaiejis .mes.s 
mani pārņēma. Tā bija i/ieva atbilde, laa iuazu Ziņu:"Kung3 es paklat 
I&u, e^ nebīšos un cušu kxusa.i>st ro*u û- s I apsoli juma iijcdama iū- 
dzoslevi mani sarjat ar tavām £8inim,ka aemoni mani nevarētu aizskārt 
lajā uritti, kas notik. irdl.Tāsāka strāsāt vienmdrl&i.ka sinājm]
ka esmu dzieuinSta.Kops tā laika ikreizes, kau uliju runājusi ^ret bu 
rvlbu,es jutos tikpat i&bi kā vienmēr.Jēzus ii uzvarējis.bailes no ve 
Iniem nāk n® pašiem veiniem.kums nav jābistasj Viņs, kas ir ar mums, 
ir lielāks per tiem, kasir pret mums.«.r kristu apslēpti uievā,kāds 
patvērums! Varenais, a0stais priesteris un Viņa eņģeļu pultci ir 
mi.su pusē!. , , , ā ■ , .

^avā grāmatā*tieizp5pe#MM#8*»OT*¥a*/Affiasin£ i-ove/ es stāstu par kā
du inteliģentu meiteni Angli18 vārdā lšaiju.kas man pastāsti ja par sa
vām ilgām pēc sirus miera*bet ikreizes, Kad viņa grib ot izsķirties u 
un pieņemt Jēzu,kaut kns ^ribot viņu no i oeļ« atturēt.&s viņai Teic 
ca*:PakļausIes -aiJa ,atskaties atpakaļ uz savas dzīve s notikujiem ļ 
un pasaki, vai tu kādreiz aeesi bijusi pie kāršu lioējas?Vai zini, 
ka aarot šādas lietas,tu nonāc zem lāsta un ceļš pie “Dieva, tev lioz 
at to aizsiroztotatJā, pat at0 riešan53 iespēja!Tā pati saistība tevi 
ielenc, ja tuvi ir ārstējis aā ds Bii,fcnetizētājs-"kaija iesmējās j "as t i e 
šām pina ^adiem ļāvu stll pierunāt aiziet pie k ā z x i c ē j a s #£et es

& u amšxbs*  to ***)***•
i>ot tur ņav ne-ks. ļauna, j es tam neticu*.

ija, ieaomājies, esi kareivis Kart laikā un ka tev j^b ūt par 
to izlūku Aāaā ap^abaia.Kļūmea aēļ tu kriti ienaidnieka rokās,ieejot 
viņa teritorijā.Vai tu aomā, ka tev būtu p-xic.zēts, Ja tu ta<i teiktu; 
"f»k ^ieaudiet, lfiau,Bian nebij nolfik a šurpu nākt,es te atnācu tikai 
k*ūua» dēļTJa tu reiz esi viņ: * >, z t&d ari viņu varā.Tev nezinot 
Kāas aemons ņēmis gūstā tevu sirdi un tava azlve nenā.usi viņa varā. 
t̂.a gribi atgriezties, viņš iejaucas.2u neizproti šis lietus nozīmi 

tādēļ tā ir tik tīstāms.x •.vil i 3aka c-fez. 6.12"Jo kubi - nav 
Cinis anās *ret s iešu un asinīm, fceT"p re t valdbTm unvrr ām.*J..utrI&a oi
ja izžausi no Itaijasacim un tajā vietā biju reazjjmas btiles."Tev to 
nesaku, lai tevi baidītu.Ja man neb airāk, ko teikt, tad būt
t*u psieizajt kius5t, tafu .met* pinsais jAIJ 3 1.reti u^v ar ai ir.ie )r zit 

i*1? ? ! p o z i c i  jšm.^ tas trini āķīgākais ir tas, ks J^sus i 
ļļ «*v^ rsJla.Viņs 11 ds ,.z ti ruk > •. 1 visum elle , v*rām.!ev a iāizv 
ati> i?' t tur,kur tu tās esi stvSruslUtesrit ,u no 3v. z
c^"Vint Dsl rr \ P*r fle? ^ anaU* ^  1 P e d m & U  bridi» tad teic
tol līl * f ‘V r c&ur «Inim-grēku piedotes

^«^«iai» tagad l^āu Kun^u Jēzu ar teVi kopā atarie^tiss 
Tlē^uTlJrrja,iaa tu so gzēk -.nji.Izsudzi savu grēk'u, lūas siSio 

^ pateicies par io,jo teksts, īsu ru tu citēji, ir patiess*t« 
durvis tiks atsl#4 tu orlva.iaa tu Vairs aeesi x„mou\ varā
bfla^V'ci1^ "  Pestīšanas ce*u parādi^ kādai sllnlecci.taš

uf u k  \x*'~ «oderbojS &r 4urvjunosiē&s anu 
tādi iv, " ^  P *** uu lteiCfc*4“i Julu5 iai^i^āka, bet man ir 
.♦ i.ifff * r » o  U  •«!;■«««“ »i i brita..«fMMi
viat -T 1 *«n to v*teicāt uii psteicaties
■žSrtt St» ^ 'T"?1';-**’ **“  • ' ,va “iaaāia vlņ :,tr.ļ«. un teic.»* i|

i z i s i S i a “ ■ « « »  p i t a l g i  b r ī v s . V i ņ a  b i j ,  » l . £ f
,a t« iett> tia  , x . t  to 6r l  tu  “  1Ja aeat I ! ‘ i  «  t  "



_j aroši zinu, ka tu gusi uzvaru.&S tevi tagad atstāšu vienu .Izcīni 
atlikušo ciņu bez manis."

viņu atstāju vienu un atgriezos konferencē.-Bangas brazas pret 
nau^u, tuvojas tfētra viena 3kat3# Xuvu krastiem no jūras 
izcēlās stāvn jviints.&ij ta, it kā aivi spē*i cīnītos viens pret 
otru,b et klints nekustēdamas stāvēja viļņu vidū.Konferences bei
dzamajā vakarā priekšsēdētājs jautāja,vai kāds negribētu pastāstīt» 1 
jco viņo mācījies un piedfcivojis ^inīs neaēļas.ieaijā piecēlās un tei
ca: "as esmu meit mācījiusies un piedzīvojumi to, Ka Jēzum ir uzvarēj 

i».ciiima sieva sēdēja, netīrā, nekārti6ā virtuvē Tur tiko bija vietas 
isnam krgslam.Man oija svarīgi ar viņu mieiīgi ^arunātjjo yiņa dļvas 
reizes bija apmeklējusi zīlnieci,kurai ar esot ma&iskao dzietināsanas 

 ̂ -- ^ ' ir liels grēks Dieva acīs, jo ta
d flfl. Dle v uļ ■ ■bi^vi-i.jk|r^Tū~

_ _ _ _ _ _  s pret so sievieti
ižiļaii5zjūUfia.^ ,~ riņčl šxābtfy(r par Dieva ilgu pij.no tēva sirdi,kas 
xīl tik loti un kas ;nus novedis 3akara & r veselu mīlestības okeānu 
caur Jēzu Krisu.Un tirai taaēļ Dieva acis tas ir biriesmīgi,ka mēs mek 
i-ējam palīdzību pie ienaidnieka*Tagad ievēroju, ka viņa klausās uzmani 
5i.K&d viņu nopietni brīdināju viņa aizstāvējās un pretojās.Tad viņai 
stāstīju par Dieva lielo mīlestību un viņa uzmanīgi klausi jās.-eis viņai 
nolasīju dēaus vārdus no Jnat .IIy 28: "Māciet šurp pie manis visiijt , 
kas esat bē&īgi un Orūtsiroigi,es jūs gribu atvieglināt".iirms ai z 
aizgāju, viņa lūdza piedošanu,k£ bija gājusi pie zīlnieces un tad slav 
ēja Dievu par lielajam bagātībām,kas viņai dāvinātas Jezu Kristū.

»ytāvi pretim velnam. Uzvara ir mūsu» 
ītaz.a vācijas pilsētiņā grupa studentu tiJa"nodomājuši xsapulceties ne
dēļas nogalē,desmit Kristiešu katrs sev atveda Hdzi vienu viesi, 
kaut biju sludinātāja,es jutu, ka mēs esam kā viena brigāde,šie desmit 
un e3.Starp sapuxcētiem tiri.a dauaz -Lūgts un diskutēt un k ut fean pienā 
Ca oSVētdienaa vakars,astoņi studenti bija pieņēmumi oēzu kā savu per 
aonigu pestītāju’Medicīnas studente Trudija tovakar man nāĢa līdzi,kad 
es piekususi , bet pateicīga devos uz savu istabu: "Tik ±oti pateicos^ 
oar visu, ko esat darijusi iieinca labā.Viņš ij. mans līgavainis, Viņ-

g & a i t l & S S .  ? i *  i a g ž m m  I
J ,-̂ smu tikai zars pie vīna koka,kanals Viņa svētība* Bet s aki man 
.Trūdi, kas ir ;r tevi pašu?" "līs neesmu nākusi runāt par sevi, es gri 
du runāt tikai par Heincu."ka tu vē-ies, tad runāsim ^ar lielo pār
maiņu, kas notikusi ar Heincu.kas no tumsas iznācis Dievr brīnišķā ga 
isma."Pēkšņi es pagriezos pret Trudiju un uzsaucu demoniem,kas viņā 
mita, Jēzus vārdā es tiem pavēlu iziet no vigas un -atgriezties ellē, 
kas ir viņu vieta. Tūlinxari ievēroju lielu pārmaiņu Irudijas sejā* 
Pārsteigtā viņa jautāja:"Vai man ir cerība?"Tad viņa nokrita uz ceļiem 
"î smu brīva , pateicos tev kunga,esmu brīva! "Dziļā priek i Trudija sl> v 
ējato Kungu un atzinās, ka nākamajā dienā viņa esot nodomājusi iz 
dgrīt pas nāvību.leikkojotiees viņas acis.redzēju, ka viņa vēl nebija 
^ilnigi brīva,bet viua aizgāja to Kungu slavēdama.^anas kājas trīcēja.
&S nelco neko nebiju zinājusi par ^o meiteni un man oķita, ka viss nori 
siuajāo ārpuo manis.Kāda uzvara! Kaurt ari Dija vēls, es nogāju lejā u 
uzmeklēt kād u,kas ar mani kupā iū^tu Dievu.oapuiees telpās es atradu 
studentus uz. ceļiem, "atnācu jums pateikties, ka Trudija ir brīva", Jā, 
mēs to zin am" ko tad, kas jums to teica? "-"Mēs zin-,m, k- viņa bija 
dēmonu iesp aidā,Kad redzējām viņu ieejam jūsu istabā , mēs visi metām 
ies uz ceļiem pielūgt Dievu,kaut viņš palīdzētu jums viņas atbrīvošana 
ai.iēksņi musu lū6sana pārvērtās slavēšanā un mēs zinājām,ka viņa ir 
brīva"-"Viņa vēl nav pilnīgi svabada.Turpiniet par viņu aizlūgt, kamēr 
viņa tiks pilnīgi • tbrīvota, "Fēc trim dienām man bija ĵ ruaf* universit 
āte,kuru irudija apmeklēja,bet viņa slēpās aiz citiem.Zēni skubināja 
mani ar viņu parunāt,bet es nejutu nekādu aicinājumu to darīt».^edēļu 
vēlāk viņa uzmeklēja mani pilsētā.kur strādāju un Dievs mani izlietoja 
t ̂-ai_ pabeigt u aarbu,ko Viņš bija iesācis pie viņas,, nis apzinos, ka nian 
nav īpa^u davanu aemonu izazīsanai,bet draudošu briesmu gadījumos mēs
drīkstam tverties pie apsolijuma,kas uzraksti ts ^arklb,1 7 :"Lanā vir 
dā tie matīs velnus." -------— — -s---------1
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Vairāk nek. psinoi.ogi.ia, 
rsinoio*ija ir derība,pat vajadziga.Atceros sarunu ar kādu Vicu 

*ādtaju.i>ija nosx-ā1izies iosīas un am&gs sanāksmju cikls.oesi ciivēkii i r.Lu « 'i ; « 1 11 AaL - s Ut 4 > iiv» aii tīri r - c ān tAt/1 Kofi t\ ! 11 V&2TIS
es js

_______________ _________ ______________ lw___ ,_____€tāuVar
pa?* zemapziņas aizsa.gmenanismu.ias man nebij nek-iria pailgstČīli bistēm 
mi mēģināt atiisināt lieias problēmas ar mazam atbilcēm.Kadam teologij 
as profesoram ti^a jautāta:"vai jūs māciet saviem studentiem izdzīt 
velnus ?"-"£s pats to nevaru ",bija atbilde . "liet jūs uzaro-inr5juties 
sūtīt studentus uz ar audzēts, kurus valda mafija".Vai jūs uomājat ka
i.fcoz jgrām,janvistu un eionistu manuskripti vinņiem p&liizēo. tad, ka 
kaa tiem bus jācittās ar uemoniem,kas . usu dienās apsēdusi tik aaudz vi
CiiVēkUS?"

Apsēstibaļr tāuas garīgas slimi Pas,*.as â rajs-stī t*.~* citās grāmatās 
»s runāju *,ar lo, .ka aemoai i espuluo cilvēkus.kāda urste, a, fioringa/ 
rau.» ta par savu yiereuai» "**ai^&kir ^īeaeriua ae.aouiea- ua apsēstība. - 
starpība nosaka intensitāti,ar kuru ueo.onu spoici uzb ruk cilvēkam,vai 
nu pārņemot so cnvēku */ixnx&i,vai ^uiukot periodiski,pie kam starp- 
xaikā cixvēks ir brīvs ua auro. iis.ntk^rīua ao aeaonu skaita un *,ie~ 
stāsanss intensitātes n>u persouu simptomi ir aadai,sakot ar atsevl»k 
iem nenormālas izturēšanas gadījumiem un subjektīvām nenormāxām izjū~
tām-kā dīvainās balsis un domas,piem., skūbinājums uz slepkavību vai 
pašnāvību vai (UŪAa veidaatkārtotas baiļu j t . tas-,iiaz *.* stāvīgām

mm ' "liM ., iādēsanās,
antipātija 

ta sirds pret
aicinājumu nožēlot grēkus, neskatot ies uz > izlūgs anaia,-līdz ar fiziski 
em si,<- tomiem,kā ^roteskt i kustības/pat -ejas/ ,dīvainos balsis, ,kas 
runa caur attiecīgo ciivēku,biezi intonucij?‘s, k-s atšķīrās no -ittieci 
gā cilvēka baiss,dažreiz kliegšana, vai ar vienas vai vairākām ķ ermeņ 
ņa daļu paralīzes,vai srl aaāda veida konvulsijas un krampji pie kam 
cilvēks ua^reiz tiek atgā2ts pie zems zeme3.biei parādās allergiskas 
paradibas^kd izmaiņas uz ādas vai tus daiādiīs pgk§p§s.Var parūdītie 
ea ari uax. ādas izteiksmes acIs,me2onigs skats vai vaibsts.dažādas 
sejutas sirdi,biež i ari stipra s.uaka, viens vai otrs ao Šiem simptomi 
em vai arī vairāki kopā,Attiecīga ciivāka priekšvēsture pa lielākai . 
ļia ii uljii kāds Sakars.personigs-vai nu ar magijvvbalto vai melno/, 
vai pareģošanu,vai amuletu valkāšana,saskare ar caiau mficibām vai per-
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Vai spiritistiv ; , ̂ āriu licējiem Voi niroajantiem.Tie visi ir spiritiski 
ieopaidi,kao cilvēka sirai paaara û nēr..lgu pret tumsības spēkiem*, 
arī nevarīga aoaaruošanās a± citu cilvēku grēkiem vai ar apsēstiem cii- 
vēitieo» var pavērt ceļu dēmonu û brukuz.a.n.lie velti pavils skubina iimot 
eju"paxikt nomodā vio j- lietās."fraksi ne vienmēr iespējamv tsķirt ap

Ir tā pati.jēsus vārdā, viņa dārgo asiņu spē ,ur ticību uu lūgšanu, 
„a vajadzīgs caur gavēSanu un uēmoau izdzlSanu.Taču ciņa būs niknāka, 
ienaidnieks neatlaidīgāks,ja attieoīgfc;is cilvēks ir apsēsts,ciņa irgst 
ošāāka līdz utvar-i.danfi personīgā pieredz# escu dzirdējusi apsēstu 
cilvēku runājams sveš» Lalsl.lr iesļ ēja.n3, ka siaviete apsēstības oridl 
runā vīrieša balsi .Acu izteiksme var būt šausmīga.Bieži tie izplata 
ap sevi smsku.berlīug -can nācās atvērt visus AOgt .da māte, ki0
dienu iepriekš pieņē.v.usi tu kungu ka * avu. lestitājļ^.atveaa pie aanis 
sayu dēmonu apsēsto rrieitu.̂ aa tie bija meiteni atstājusi,gaiss x+uva 
pilnīgi tZt|,sttakk izzuda ltdz ar aet&oniem,vāzd4"apsēsts" nav xietot 
ms biež ak nekS tas ir patiesi piemērojams.^a , piem., kādai sievietei 
ir jācieS nu grūti panesamas vira emtes,bieži vien un varbūt netaisni, 
tā tiek dēvēta par apsēstu.likiab dēmonu piestāšanās Kā ari aps>sti 
ba ir oJtuītī- grik< rezultāts >&t,js tas noticis j,irm.j gadiem ua eizmir 
sts un varbūt toreiz i,ie*.oyts tikai joka aē^.Seit ietilpst arī saskars 
anas ar hipnotismu uxi visa t.. nepaklausība,par kuru runā 5>. «.oz.16,lv- 
--ļ?.;11cerē^irūies, ka SotUbina ūittus bija ‘.-.eitene no kristie iu^iaieneā" 
hrŠT tija nodarbojusies ar maģiju.un viņa nonāca u^uazu dēmonu varā. ^
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viņas atb-ive ,.izņSīua *,us otra t.fau«, kut - xai*u **iuij»aaras koia ar aau» 
ttAiei- ari* tiešiem ux.Uc;i6i cinijas au r„uaa* at.i.7.gl.kuaas *liu» runa 
par kaau oetnoau su^u, jt s lzdsem.ui ue oitaui kā ar lū^saau ua 0 av>a-.nu 
ttāveob rikas K.ouoeat*uoi„us notnetuē,sur aoas ar a-^u Lijām iesioazitaS 
iž*4*v# c *,;aur.:s ti ja 4.oti 7 *to ēst.uetaija iei^ teica*"veeltlai® *0 
pit4pli4ia gtvlltfiu ta» kungam,lai ta p&rvēruas svštioā.rēc tam asēs pi 
eizivojum uzvaru par de-toniem ap muTS.Esmu tik priecīga, ka wiev* nep 
ra^a n*> otuoin oteikta diagaeal* is vienkārši darbojamies Vtļ« v?\rd* 
uu pieu^ivoj ks Dieve "modi 1 ,■. s ļ>tr a.nvu v-,rau.ķa e •. to aaru"Jere».i 
12.ft.āas prieka pieuatvot tūliteju Uzvaru wēsus kf-Istus spēka.kā tas 
notika ar meiteni iierirnē.oakeiz tas kungs liek brīnumiem notikt vftlfik
~veicē Dieve pl^nā oija pareasēta gaidīšanas U k  ltiilijt t as paīidsi 
ja atvērt acis kādam mScItSjam.Sava grāmatft"SeisprotamA *ilesttl>a*7!?*-̂  
Ipp* rakstuspie tu tn£oa a{Aeliltftji| &ate 'ar >̂ vu ip g, meltū*
*ēra > bija uviēioj- .S«;&vo..ri, „ u ,;iū niecl. t. ok šņt viņ>. izbailēs 
sarai&stpasldpttama seju m&tes rokas, .ātes oeja oija skumju pilna» kaa 
vi^asa^i lūdaošl skatij: vakar rua tj .1 par «ieva apsolījumiem to
reaxituti',,viņa teica*Vui jūs tai. ticat*-"Ja*, es teicu.stb-tidēju bea 
apauda.» *>ieva apauIljUAii 11 reuiaki *.ar mu .uu problēi*-‘im  ̂a ug
a*± izu*curet Sv aeffiuuu",viaa ifcsauo8s#fis aarnvos , it jlu viņaman būtu 
ies itu»!. Visu, tikai tu ueirj bija teritoriju, kuru es ULiearosin^oa 
ieiet.rua kliulb" lDd*os; *k.uugs lu zini, ka es ti nevaru, un negribu 
tti»iilM“iū* aiiuifļii ..ič xi atu^^uģ ji. skalāri tu* im̂ iXjL̂ x otami,****j?et tt<i j^dar 
a ,  jo vārdo*, kurus tu ;.û .t teici,šai sievietei ir v irrk patiesība* 
nesa tu apzinies**.; ni apsuiij ̂ i ir ^^tiesi^^liAte un es, aē s kopīgi i 
iua^i-j&u .. ar Ka. 1 0, taa kopīgi Jūdzam, lai ^ēzus kristus ij.Ua se^tu 
ar savaat aainim un mūs ai^uvatu ciņa pret vcj.au uti viwa uzbrukumiem* 
*s jautāju bērnaatj^Vai tu ^ .̂rsti kur^u J3au-*Jā".vi^ teice-a» vēlēto 
od , lai vios tanī u?ra k aii itu. is .riba b£>t xai ita*" Xa 1 es runāju

ar s&v£»Ufc*iiaiž . V ipa ’
atariessties ellē,kur t»»m ir vieta.a.s tam aialie4su ieiet x dā oitn vei 
atkai Hj. s5st ; eiteni.raba^. & meitene eizg^ja tikpat sīp^ēsta, kt$ oija 
atnākumi un ea biju atsili nel. imiga#Cik v&js bija mana ticib^ un ka 
tai trūka spgkalVai tS oija tikai teorija, kas neattaisnojas t*>a, kod 
mēģinu to prrvirst prati-sē?** pieklauvēju i wftdt?lĵ  durvīm.Vi^s mani 
laipni saadma.9*Maa VLjaSSriĻga juju .̂-..iiâ tba", teicu vî am**lSana ticība 
bija pārak vaja uu tagau Julus tas būs juttara",un es vî &!Q pastāstīju 
notikušo.Vipc maiii usidkoja, satrūkās un teicas "‘JE& ir sfdre, kurā es 
atoaa.os ieiet.* *£et kau tas tau juUara?” Jūs e^at sls ra tlaes i,a.*s, 
juus ir i>ieva apsoliju^ii.r.asiet xud&u -i.rk.iu, i7 "Viņs pa^^uva savu 
ķibeli uu Atsijas "aet uis ai ies t icr*. ieTsT iT.“S“-ir ttzn au:̂  varai tie veln 
uo ik,uais" un gū pantā, *U tie la^aja un aMij« v Īsas marAs un tas ku 
nt,s puii- adja’ sti uaTt uu to vr>r au ut stiprināja ar- liuaejoaā.tt aimeic.** 
viīdta^s a^ >xdpa savu -e^u ro^ -s .vi^a laalsaua parauj īofcc na un es 
Uaiidēja viņu čukstamt•iieuoar kuu^s, jo uee*&u piiaijis  ̂vu pien&kvu 
mu! "j-ieis ^riess psr^e^fc =tu»u siral.ia s bija ife;ž.e**s, k''*aš̂  man bija 
japieaaivo pa# as uevoIas , e .SIbi aiauuaes - ue:-. .1  ̂ .%• ut ki s *&:vic?.is un 
oievs aaui bija lslletojls *»av*> atu< ri.au.& a es vakarā uevos pro 
om, ttu iiiiiixL sirot vair# neblj t.^— ;.s,bet ti«ai ^ateiciba*^s vēl dtuaa
ko nesaprastu,bet viss bija labl.«d»usir uavar-3jis.rJc aivam aienām 
eaņs.(.u vjiituil .10 i'ū’ioit^jt u'tjae.ir noticis kas briui£ķi&s*ran£ bridi, 
kaa matē ar ^.eitu p-'irk -pa sava nama slieksni,deaao .s izgāja no meitenes 
. urit ai  ̂ ? tuuca pie 3»? nla slavējot p? teiclbā.to, kas bi^a tik u/tie 
its aps oliju*i.os,ko Viņš citima aevis svētos raKstos. ēs ^riban ain^t, ka 
k«a jūs atkal attrauksiet,bet - oreiz pālie uiet ii^Sk par tric dien4-s
aet es zināju, ka ta» nebūs vajadalas*JAsus lr «avarē tājs un Viņi 
lieto ikvienu, ka.* ari^ Viņaa. > a^^ausit.Vsiiftlcfcārt man o-.cie^ plcoaiv 
ot šķiet evelksisi,taa tie ir ' rll ataud azrvē.ks nev-r- ir
&3to-<i p ii&.t vienā vieta un \h biea man jābeiaz savas pu^es p.jrrik 
atri...x vienu t; u uoaoau attieolgoe Cacti jur?-u.s 1 uzticīgiem kristie si«m 
,ja tddl atrouās»

6



l'āa&s reizēs es arvit nu xuazu ~ievu pārmeklēt ctiiu -irdi un p?,rāaīt, 
vai nav Kaut kur apslēpis aeinabaijts r>rēk3 ..i si._i39.23~24.ua mēs ķuaā 
lietā esam nepakia-dīgi., taa mēs topam icriuiuoIgaīī 3ā5iearotiex.-i 
lūgšana, lai *>ieva cāragkķt i sirdi un kad Dievs i m  mūsu 0rēkus 
parāai0ia.Li grēku izsūdzēifcan* ua Aū0 t;n& pēc uieaoš&naa/i. Jāņa 17-9 
ir nepiecieoams pri c k aii oteiknr's ciņa t-r ienai anieku, kad' viņs ižda s 
atvu v< ru pie apsēstiem, vai tāaiem,kuriem viņš piestājies.,&5s te atr 
oaamieo bīstamā teritorija un paļaušanas uz sevi,mantkāre, lepnums, b-. 
Dailes, Sī.rtgtin&juiLS vai citaas ^rēks aizsprosto kanālu,darot mūo nes 
p5C4.fc.us un tas neķavējotie» jānoliek zem JĪZUa tsinim.i’&s ir ebzolūti 
nepieciešams ari zīmējoties ua kristieaiem,kas asistē ja vien iespēja 
ms ,i3 pieaicinu vēl k" au aieva bērnu .viens vai' pastāvīgi pastāvēt It 
gsana* kamēr otr3 nodaibovas >r grēcinieku.

o a r a  z o b e n s - X> i e v a___v ā r a  s.
kā jau j^ršk teicu,Vfeci^’S aauaz noaaric0io aī uurveštlTbu Viens vei 

kds ar kāau man nāe&s ststapties*vēstule no aebesIm.Tajā atrodami dīva 
ini varai un teikumi,,pie kam ievadā teikts,ka vēstulē nāk tieši no 
paša kunga Jēzus kristus.la soia laimi ua aizsardzību pret briesmām.
aerlinē jtāaā sapulcē ievēroju vecu vīru,ķaž? kāri uztvēra manus vāraņs. 
i-c sapulces belzām es viņam jautāju:"Vfci jūs kādreiz esiet pieņēmusi
*)āsu kā savu iestltāju?"|ie"skanēja ?tbiide"&smu pārliecināts, ka Jūs 
jūs to vēiatieo*es teicu"jūsu acis es reuzu ilgas pēc sirus Klēra.Jezu 
us vai un crib juas aot to,ja labsiet ienākt Vi nu jūsu siraī.Viņš ir 
pieklauvējis, jūs e,s?t uziruējuši viņa baisi un viņa ienāks tiklaz 
jūs atvērsiet savu sirai,Atki.3*20 iasāmredzi *a stāvu priekš aurviro u 
un jtiauuzinu*ja kas r.<.nu oalai /ai šis un urvis atvērs , pie tā as 
iešu*";iian nav vajadzīgs,viņš teica* "man ir vēstule no debesīm!"un man 
viņs parādīja ļoti vecu pap I ru. 2 zrādiJās* ku tā bija vēstule* kas iesā 
kās ar vāraiem:ns Jēzus rakstu so vēstuli*tā tevi aizsargās no visām 
briesmām^ad sekoja aauaz nesa^iā otamu vardu.Vecais virs man atstāsi ja: 
"ks papīru piesēju kādam sunim i>erlines boniboroēanas laikā un izdzinu 
to ua ielas.bumbas krita ap viņu, bet ne v iena to neķēra"."Jums jāizv 
ēiūs starp šo vē^tu ii un «ēzu *aau.iā nav no Viņa,bet no velna.as rau
azijos apkārt un pieaicināju kādu meitenīti ar nozijiiti pie apģērba. 
juh M+ņui i*.SA.aiax uja a* xieta gioza«*un teicu: "raiic *,ie manis, vie 
nai no mums jaiūd»,kamēr otra ruaās ar oo vīru. "keitene turiņ piegāja 
pie viņa i-n no âj-vao skaitļa 5 . *-oz. 1 8.10-13 brialnosus vāraus.Viņa 
bija organizācijās "Navigatorā11 xocekxe un bijāTapmeklējusi jv. rakstu 
aptuanas kursus un viņa ainu ja , Kā apieties ar gara zobenu-*>ieva vāra 
du.i.3 atkal pieazivo^u,cik neriji zināt ov. raxstus no naivss un tāaā 
veiaā būt a ^oruņotai cīņai ar sātanu.A.urp vien es es eju., vTsur es i 
redzu,ka caur so netoai kristieši 1.rakjtiski apgūst bībeli.Daudzi evan 
gēiiiīti to pieiieto.^an bija jftaeāaa .̂rom uz nākošo sapulci.a.-i p astā 
stīju sapulces vaoitājam pai šo t,adījumu un ieteicu"aiēkiniet pārliecin 
āt so viru un atdot šo vēstuli jums uz vienu nedēļu.la so laiku juras j
jācensas viņu pievest tam kungam"Viņs to ari uarija. vispirms viņš uzņ 
ēma kontaktu ar šo vīru,pārliecināja vi^u ataot všstuii un tad pa stās 
tīja viņam pestisanas ce^u.tfiņs pieņēma to kungu un no visas sirds 
piekrita vēstules iznicināmai,

__A m u l e t a ___i i e t c- a n a.
oātans var būt laba auiesao'dzieaiuaiājsTUa tas var samaitāt dvē3el 

Li caui miesas azieuma^anu, laa viņs it ar mi. ru uz laiku dāvāt veseli 
)u.iJurviD‘,o sastopaaao ne tikai paganu zemēslliesen es iasiju par Kāau 
iazu meiteni vācijā,kas paotavigi oiiiX.uja.i-.aao viņai o.eaeva amuietu. 
-mazu Kaotitl-kuru viņai vtjautaja nesat a^ ttakmu ^a^u.viņt. tūziņ tam 

piekiita.viņas vesexit;a a-ô s ta laika bija aevaiiiojama,bet sir 
i bija tuuioa.viņa ieti smarttija un 12 to. vecimā magma ja i zaarit 
aonavlbu.vj.ņa i paiia^ēt uzaicina j-. kaau evan^ēxistu.Viņš jautāja, tr 
ai meitene nevaixā jtāau amuletu.Viņa bija iifci jāpiejiunā, iekams viņa 
oaeva ?iniuxetu eevangēii»tfcm,piebiizaaaa: "inekad to neatveriet «la», kas 
an to ieaeva teica, iu tas es ot ļoti aīstami".Aeskatoti es uz brīain 
jumu, evaņģēlists kartīti atvēra un atrada tajā mazu papirīti ar u*ra 
stītiem vāraiem:"Pavēlu tev sātān*uzturēt šo meiteni ve elu,Kamēr tu
o dvēseli iedabūsi eliē"/*mulets tika iznīcināts un bērns tika atbrīvo 
seba^t tūliņ ļoti saslima.
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Vēlāk caur ro&u u*.-i.i.£sanu **ēzus varoa viņt tapa -dziedinātā.

Z i n ā š a n u  t r ū k u m s v a__r būt bīstams
Vācija js.adam piasi j. . ziotamauievun^ē^īstām-oTJā-briesmīgs piedzivoj 

ums.iie viņa liela izmisuma a tn ā c u kāda dāma.Viņa s acu izteiksme 
bija drausmīfaa.Mācītājs sakrata, ka viņa ir apēsta un vēlēdamies viņa
i paiīdzit, viņs tai u-xiica roKas,±aito dziedinātu.lajā bridi, kad viņ 
s tai pieskaras,viņs nuKiita atmuguriski uz ^rīlaS, iā veselu stundu 
noguiēua bez samaņas.Kae viņs atžirga, ta s nezināja, ka dieviete pa t 
to laiku bida noslīcinājusies upē'.^ad es viņam jautāju;"Vai jūs nezinā 
jāt, ka ^iesKārties apsēst- am cilvēkam?"Viņš atzinās, k
ka nezinājis, ka tas tik bīstami.beit bija vīrs, k&s pamatīgi studējis 
teoloģiju ar .labām Bībeles zināšanā.,mīlestības piinu sirdi paiidzet
cilvēkiem,bet zināšanu trūKuna dēļ cieta neveiksmi-Jēzus teicissizdzen i 
iet velnus... ziieciet rokas nevesslamA^ark I6.17Vinš net&ica uzliecie
t rokas uz v e 5^tiggļ-- " ~ <?

J ē z u s  a s i n s s p g k s.
Mēs nekad nedrīkstam’ nodarboties" ar cilvēkiem, kasatrodas tieši 

dēmonu iespaida,nemeklejot Jēzus asins patvērumu un aizsardzlbu!teēs uz 
varam eaur tā Jēra a sinimatkl.12.II.-uai gan to saprast nespējam,mēs 
piedzīvojam, k;j-»ievs piiaa sayus apsoli jums, ja paklausībā balstamies s
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sava daTDĪba uz Jieva vārdulDieva ģeķība ir tik daudz gudrāka par &udr 
ro paitai padomu.I.*-or.1 ,2/vienigi iticibas ^uuriba spej aptvert sis
lietas.Mums jaatceras arī, ka katra ticīgā normālais stāvoklis ir būt 
"kruptā sistam" xīuz ar -̂ristu^om- b. o. . J~« s-duramē ar velnišķībajiem 
sp ēiciera Dieva bērni lūdz Kristus asin3aizsardzību par miesu, kas nav 
krustā sista,tie paliek pieejami ļauno ^aru iespaidam.Rakstniece ient 
.̂ uisa. raksta:"Ja mēs runājam par to, ka asins šķista sirdi no grēka 
un mus sedz,bet neizprotam atbiu-stoso patiesību,ka ticīgajam jābūt 
"Krusta sistam iīuz ar bristu",tad tas nozīmē,ka mums mav izpratnes 
par uoigātā notikušā pestīšanas aarba varonību."

G u d r i b a___n e p i e c i e  s a m a  .
Cik ļoti mums nepieciešam- ov. ^ara'vadība,lai mēs spētu atšķirt gar 

us, ka lie mus nemaxdinātu.M&tf attiecībā uz pēdējām dienām mēs 
lasamjJo viltīgi Kristi un viltīgi pravieti celsies un lielas zīmes un 
brīnumus darīs,ka ir šie izredzētie,ja tas var būt uz alošanos taptu 
pievilti,"Ienaidnieks kadtas parādās kā gaismas esn^eiis ir bist* “ka 
nekā tad,k- i vi^š trako kā rucoss lauva.2 «*-or.II. 1 4 .Kāda mācītāj- sie
va reiz - suuzējās,ka viņas dvēsele ~Ssot tumsā.viņa bija m ī ^  -ieva

'needotļārsts ^ie uasiem meuiK&nientieni pieiietoja raaiestāz , 
iju.Viņs piestiprini ja t|rre(ls:,enu pie mata un to turēja virs meui^amen- 
tlem.Ja gredzens sūpojās surp un rurp,viņš so medikamentu uzskatīja pa 
par pareizu,ja ^reo^ens gāja pa apli,medikaments nebij pareizs..Neesmu 
&an drošs vai tieši tāda bija ^roceauta vai ari otrāda.Bet tas nav no 
svara, bet svariņi ir tas, ka mācītāja sieva pēc zāļu lietošanas sajūt 
ta, jca nonājcusi tumsībā. Tā tad pat sād3 smalks burvestības veida ir grē 
ka.Bet Jēzus ir uzvarētājs.Viņš atbrīvoja viņu uo tumsības ,pārgo asiņu 
sj>eks^un Jg7.ij.-i hriņiaķo virau piesauiisana bija stiprāki p r  iea.-ļnrTie- 1
. nA7 .̂ r>'* Kristiešu dzīve biei vien ir kauj as, i aukš FĒK velnam irmanm. 6 
oOGO gadu prakse siazau nešana svatajlefii.dgzus iietoja vsraCUTar
nebij nekā strezgitaJViņš vienkārši satvēra gars zobenu un to -Lietoja
tad velns no Viņa atstājās,sākumā uz laikur*>at.4f bet tad pixnīgi , naz'
i-ēdējam notikuma.-a uolgātā,kud visi exxes~spēki" ti-rca uzvarēti.^-oi.2 » 15

_ J g z u s v ā r d a  s p ē  k s.
"Kas no ijieva dzimis, tas sar6ā sevi pasu un jaunais viņu neaizskar 

«*1̂ ņa 5,18/1 ne true child of G-od is in cnarge own oon,and the evii 
ast keēpTirts distance/.Cik grūti nākas runāt caur tulku!Ias ir tas pa 
s , ja kaus gribētu ciivēku"aizsniegt ap stūri".Klusētāja skats pievē 
ts tulkam un runātājs zināma mērā ZaucLē kontaktu ar kiausitājiem.Be 

-t šai cietai ir arī sava xaba puse-runātājam starplaikos atliek 
iks īUfcščJiai. S



Soaien man bija lielisks tulka«Viņa no vi sas siras mij. savu Mangu \an 
tīrais prieks saaarDoties,kāas tas kontrasts ar vienaldzīgiem tulkiem, 
kās e^am uzņemti ka visi kāaā mājā un tā,ka mums jārunā tikai vakarā, 
taa pašlaik atliek laika patērzēt.iēkšņi man jājautā, par ko jūsos tik 
aauaz tumsas?"-ko jūs ar to domājat?"^av tā raanga priek-. jūsu acīs. 
l*ī azibā par vīna koku un tā z-.riem,tas kun gs saka:"lai mans prieks p* 
liek juoos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs.""ks nezinu, bet varbūt es 
to_ zinu?Vai lai runāju?&^a jūs atgriezāties no šintonisma pie tā Kunga 
, jus novērs atiea no u.emoniem,bet tie nav novērsušies no jums "-^ārstei

§ts viņs atbria;"Tas ir tieaa!Jbet lūazu nestāstiet par to misionāriem, ie varētu aomat, ka esmu atgriezusies atkar pie sintonisma.Dēmoni 
nav nekāai "ismi".Tie ir reāli, tapāt ka eņģeļi,tāpat kā es un tu!
Jus ne ap zināties katfâ  ba&atībao ir ogoti! Jums nivirgāk jap- liek tumsā 
Jēzuo vāraā un caur tā Jēr a s asinīm , mēo uzvaram.viņa vāraā jūs b v 
Varat izdzīt aemonus un otaties pretim sātanam.Aiēs KOt_.ā i;. oam fcarka 16 
j ^~l§L_un pakļausam ta ja atrodamam brīniāķīgajam apsolījumam un pavēle 
ei un taa tas kungs aars brīnumu un pilnīgi atbrīvo sīvu bērnu.PSC atā 
am neaēļam mēs sastaramie» atkal; "Ue tikai e3mu briivs,"viņš izsaucās, 
"bet arī mana siev,*
_ . . U1 vi^i bērni"Visi s l a v ē  Jgzus vārda spēku.Viņa b

brīnišķīgaij vārds ir varens kā debesīs,ta arī zemes virsū.^is vārds 
p.rāks par visiem vārdiem!Daudzi misionāri upurējusi it visu,naudu, 
ģimeni un azimteni,bet nav ņēmuši visos sis Bagātības,ko tiem pieaavā 
Dieva vārds.Teoloģiski viņi biei vien ir labi sagatavoti,^et vai 
Dieva vāras tiem nevarētu atkiat,ka izdzenot dēmonus un azieainot 
3limo3 tie savā aarbā kļūtu auglīgāki,ar to pagodinot Jēzu?Cik daudz 
tumšu spēku pasaulē!Taču mums nav ko bīties.Bailes no aemoniem nāk no 
viņiem pašiem&iēs uzvaram caur tā Jēra asinīm.Viņa asinis mūs seaz.Un k 
kāds ^rieks, ka mums ir Jēzus varaa autoritāti!._To , kas ir ar mums, 
ir dauaz vārāk, nekā to. kas ir oret mumstllūsu ir mūsu Varenais a
Augstais Iriestens unViņa esngeļu pulki.

B u m e r a n g s.
Kaaa Joibeies skolas stuaentu konferencē man vajaazig^ tulks un so 

pienākumu izpilda is.āaa meitene,kurai grūti saprast manu angļu valodu.& 
Kaa ilustrējot pieminu luaara ierīci u^ kuģiem,viņa apjūk,jo nekaa agX 
āk nav dzirasjusi par raaaru.uensos viņai jjalīazēt un saku"ilekas pam§ 
gināsi^ ai kaut ko citu.Kāas KUga kapteinis stavēja uz tilta,bet viņa 
nav nekaa aziraējusi par tiztu un nesaka ne vāraalks viņ i saku; ni,sjisi_ 
Jēkabal5*ja kādam no jums gudrības trūkst, tas lai lūdz no Dieva,kas

visiem rabprāt dod un nevienam nepārme.t,tad tā viņam tapa t dota.Tev 
trūkst gudrības pārtulkot to, ko es saku un te ir adrese, kur tu to 
vari darīt!"Bet ir par vēlu.Viņa sāk raudāt.Tā bija japāniete un kad 
iapanis"zaudē seju" ,tad viņs ir_pszudis un ar viņu vairs neko nevar i 
iesākt.Jautaju konferences vadītajam vai nav cits tulks atrodams.bet 
vinžš pateica. k:a neesot.Te nu es e^mu ar savu vēsti jaunie šiem, kas 
mana prieksā!Dažiem notiem ir problēmas, uz kurām atbildes atrodamas 
Bībelē,kas ir manā roka.Aiz kāda iemesla nespēju viņiem nodot Dieva Vēs 
ti?Te str ādā velns.iirmais solis pretim uzvarai ir iepazīt ienaidniek 
ku.Velns ir uzvarēts ienaidnieks un mums ir privilēģija un autoritāte 
stāties viņam pretim Jēzus vāraāj&s pagriezos uz meiteni un saku;"Tums 
ības spēks, kas kavē meiteni pārtulkot Dieva vēsti,p avēlu tev Jēzus v 
vārdā no viņas atstāties!Viņai jābūt par ovētā 6ara templi,nevis par t 
tavu templi!“,l»n kaa es atkar. runāju, meitene ir atbrīvota:viņa tagad 
ir spējīga tekoši tulkot un mūsu Sanāksme ir zem lielas JVētības.Un t 
ta tas, ko velns Dija nodomājis izrietot savas uzvaras ilustrēsanaī; 
kfuva par bumerangu un apliecināja Jēzu «-ristu un Viņa varaa varenību.

ii a v_v a j a a z i ^ a ___r e k l ā m a .
kaa 1,-inns ^auiem D r " lorijs JJzonsons no Ame rokas »av0 valstīm ieraa 

s nolonaž ,lai iesaistītu jaunatni kristus darbā,viņš sastapa lielu 
ozicrju un 1 aikiaAotos par viņu parāaījās visneķītrākie raksti!



ar viņu parādījās karikatūras un visneķītrākie apvainojumi.īorij&m ie 
uaoties neviena telpa nebij liela diezgan viņa sapulcēm,Ienaidnieks b 
ija viņam s-gādājis vislabāko re klāmu!$o sādas piereazes mums jāmācā 
8 , ka pum^ n̂ v. velnam ,1m. taisa r^k ļ̂ -irak aaudz pieminot viftu un [

kau l  x i i Ka~ea ožiraēju, ka Indija eaot kads > *t 
ir s,kuram bijusi visi simptomi un spējas kaaas oua antikristam un 
iņa palīgam pēdēja*» aienāsIlloiSmu par viņu vairāk uzzināt,lai varētu 
rīdināt ciivēKus, bet kad es to kungu lūdzu mani vaait un palīdzēt 
tkaidribu gūt, ,Vi^a teica: "ieruna ^ar antiKriau. runa t,ar mani.la man 
nja svarīga pamāci&a.kaut ari mans ienaidnaldnieks japazisf ūn vienam 
>tru no ta jābrīuina,jo zinasanu truKUns var nozīmēt briesmas,mums-_uay 
ļaveltī kārāk uauaz 1 ><!*>-. ar. ^irm bridlnā-jĀn^l.jv. uars zemes v
rii oli ir , ial >. ,Toainātu JēzuJ^ēs esam ov, uara temuiis un mūau uz— 
ievims būt dzīvē ūdens atraumēs Kanāliem,aurus Viņa lieto ^ēzua pagodi
īāšanai,"tjiet un māciet visu ļsudis-visas tautas!" liuma ir kas ko
teikt tautām un ta» ir stā stīt per gaismu un mīlestību? "Mēs sludina^ 
s.ristu.. .Dieva spēku."!,* or i,2^-24.

ir ■"■ ■"
P ā r ā k  d a u d z  k ū k u ,

Dienvidafrikā mani piesauca pie tāļrūņaj'korij,'fTāciet palīgā,Te vie

na apdēsta meitene un mēs nezinām, ko ar viņu iesākt"! as biju nelai
mīga «Man nav sevisķu auēķu izdzīt dēmonus,taču zinu, ka mums nek ad na 
nav jāaatsakās , kaa k/ievs mūs aauc,Ja mēs neizdzīsim dēmonus, kas 
tad to aarīs?Varbūt £e ic eb ula?kādē4- man tas nepatīk?lur nav patiesu 
bai^u!iiaixea no dēmoniem, nāk no paāiem ae.:.ouiem,ijet arvienu ir brie
smīgi reazot tumsības spēku rīkošanos ciivēkā.jus pies< ucu kādu bieare- 
ni,kurai bija aiitou. asina un jastastīju, ap ko lieta grozā3 ,bet viņa 
atbildi ja: Jūs zināt, korij, a esmu ar s-vu ^sinu vienmēr jtisu rīcī
bā,bet so dien nevaru,»an ao dien visu uienu jacep kūkas baznīcaa svē
tkiem rītdien ai !as saskai to» un uolliu kai!-.3uli.īāļrunis atradās is
tabā, kur bija atnākuši tiīo māci tā ji.ns tiem p*. teicu: jūsu baznīcās 
ir pārāk daudz Kūku un pārak daudz dēmonu!Ko ea ar jo domājutMan nav 
nekādu iebiitfumu, ka tiek ceptas kūkas baznīc .s sarīko jumiem,i*an vieni 
6i draud tās briesmas,ka ii0 ā*u laiku strāat jot Lielbritānijas zemēs, 
^ieiZivoju^ka^aroK eauez tiek runāta *ar manu personu un man jāsāk 
ieturēt dietu,i>et cik di udz laika netiek izsķieats cep jot 5ar«īgas 
kūkas,Kamēr vēl tik daudz cnvoku, kas nektd nav dzirdējusi evaņģēliju 
Jēzus ir u.iria var via s pa>sauxea grēkiem,bet oi* daudz vēl nezina,ka 
Viņu i i miria par tiemIVar noteikt, *.a tajā mājā,icur blakus virtuvē aa 
uaz as stundas tie*, izlietotas kukU cepšanai baznicaa a arīkojumiem,dz 
ivo + ■ uaia,kuru uvēseiea var tikt gl&btaa vai pazttfiia&tas*."Izmantosim 
laiku, jo ālanta ii ļaunas! "fi#ūsu baznīcas ii pārāk daudz dēmonu!*o ļ>-u 
dis atxa ar cilvēku, kmm kas apsēsts, v i  kuib piest juaiea aemoni? 
jule griežas pia psiniatriem,kaa ārstēI ar šoku,Tas nozīmē lielu problēm 
mu risināt ax ni<;cīgier, līdzekļiem un tas arvien ir bīstami! 
Mlieņieaaiviga aāaiiajA4i»̂ e4 *̂ etttuinka<liēļtbaiipmēn4āsimditb4#a*i- ja dien

Viena no šie •• Ttacītājiem aizveda m ni pie apsēst’ s meitenes.lajā ai^nl
piedzīvoju neveiksmi,fiesaprotu IMIļlVāi manā siroī bijn dusmas,vai
d sarūitinājums?Taxa varēja būt i ^eslslJo, tja m^a -.t̂ dam vietu grēkam, 

;.biedrojamies ar ienaidnieku.un tad ciņa p^ii ekam bezspēctgij

tL u m- s n e p i e c i e š a m  a____v a d ī b a,

Jaunzalendē pastāstīju par »aj-. grāmatiņā aprakstītiem piedzīvojumi . 
em,Kādai dāmu grupai,kas regul as atundā,Viena no vi
ņām teica;iafcaa saprotU, kas notiejc ar mana kaimiņa mazo meitiņufjsaido 
os, ka viņa ir apsēsta,Vai atiālims eksistē Dieva r̂ij kšā,jeb varam 
dēmonu i^uzīt arī no j i e n e s ? j « i ē s . . . y ;.v 3zus var ļ 
aā pavāiē ;»*» demoniem,kaa oi.ia meitēnā,viņu atbtajĻakad ta dama atgne 
ā* māj Iz ,1h;ņā^EāImiņi©nē Vijai .teica:-»ana meitiņa ir dziedināta, vlp 
aa ir imi^i normai; .ka viņi ii0aaiOj t»!ii«t atui^du vēla*. , ^ads cito 
kaimiņi tia viņas ienācis teica;»anai meitiņai ta pati siiīib8 ,kas 
Kaimiņu bērnam!
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Dama sakrata, ka mes bijā cietusas a^fēju neveiksmi,jo nebijām ĉ emoniê  
em aiz+ie^usas ieiet kādā citā ei-ivēkājKoC'. ? r citiem kristiešiem vi, 
as~Tžūzina dēmonus ari nā~otr& bērna,uavēxgdami tiem atgriezties ei-Lĝ  
kur tiem vieta» fleesmu pienīgi aroša,Vai mēs drīkstam a rit so pēdējo 
liSTū» Jtaags~T!T:>ion irs Arrikā man peteica, ka tas esot jaut-«aka tam 
Kun^aoL Dč'sam? Jūdas grāmatā ! pantā ič-sam,ka pāYvirsengeli3 pateicis 
velnamrtJāTKungs, m i  tevi jodči!£et kOL^s £>i brīdinājums es esmu Jēzus1 
varaa aizlūgusi demoniem atgriezties paa cilvēkā vai ieiet kādā citā u 
un esmu tiem teikusi iet uz to vietu,uz kurieni tiem pavēlēja iet pa, 
pats Dievs«KS mums vaja*., gudrības!Bet Jēkaba 1,5 mums dot3 jaukais ap- 
soli jums;jset ja kādam no jumi trūkst ^ndribas, tas ~Xai lūdz no Dieva 
,kas visiem aod aevīgi'm "heoarmezdams un viņem tapa ai>ts*ko nu sacīsi 
žk par visu to? Ja tdevs par mums, Kas būs pret mum3?Viņs jau sava pas

sa Dēlu n v ^a^uazējis.bet par mums visiemnodevis nāvei.kā tad līda 
ar to nedāvināsim visas lietas«£3, visās šinīs lietās mēs pār pārim uz 
varam,1ā sr ška, *as mūs mīlējis«iapāc e vs esmu pārliecināts, ka ne nāv 
ve, ne dzīve, ne eņģeļi,ne varas, ne tagadne, ne nākotne,ne spēki ne 
auģ^timi,ne aziļuni, ne cits kaaa radīta lieta mūi> ne_L*r nevar 
sķ4>rt no -ūifc-va mīlestības, kas a t k l ā j u s i e s  K r i s t ū  
J ē z ū ,  m ū s u  JL u n g ā ! Aaa» *8,51, >*-27
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KAT&5 PATo 6AVS _GLAIJ^Q?Ior 
/^odērnā burvība bez māņiem/

Jastādījis Ralfs Lethors»

Ivedam.
Tas, par ko šinī mazā sūjumā ies runa,nav nekas jauns»Tas no
darbinājis cilvēku prātus jau sirmā senatnē. Vēlākos likos 

tam piegriezuši vērību tādi ievērojami vīri kā Gēte,tad Drezdenea 
profesors Kārlis Bērs nācis klajā ar apbrīnojamiem p*skaidroju
miem un pētījumiem ainī nozarē, iidz šim tamxīdzīgi pētījumi tika 
no materiālistiskā virziena zinātniekiem ar izsmieklu noraidīti; 
tā esot ma gija, buršana u.t.t.Det tagad, kad esam ieguvuši skaid 
ru jēdzienu par to,kas ir materija-vesela,minētā "maģija" pārstā
jusi būt par maģiju un viņu pielieto kā ārsti^es runāju tikai par 
ārzemēm/?tā ar tiesneši,katrs savā arodā-un ar lieliem panākumiem* 

Jkēs zinām, ka ts3, ka tas ,ko saucam par vielām, nav vairāk 
nekas kā telpa,kas piepildīta ar dažādiem spēkiem..Tas, kas mum3 1

4i!S5'Iu^tSiISfilŽiy6Si>.JŽ«6ti2alilj:t8^{ieli|?ujiža#lsftā¥oS|fartr
nav domājama bez iepriekšējā irrpuls&jierosinosa speķa.to speku- 
gribu,-raaīšanas kari-/vien&iga , ka to arī neapzīmētu/ sauksim 
par dvēseli.Dvēseli varam vērot tikai pēc viņas darbības,-viņa pa
ti mūsu prātiem nav uztverama,»-Dabā visam ir dvēsele;akmenim, stāda 
am, kustonim, cilvēkam»

Tālāksmums jāatzist arī gars,kurš nosaka dvēseles darbības vei- 
duTas visstiprāk jūtams cilvēkā./Pie vājprātīgiem dvēsele garbojas 
bet gars klusC'/. uar&, dvēseles un miesas kopdarbība dod indivi- 
duālitāti-personibu,-to, ko mēs saucam par "radījumu".Tas var būt 
kristāls,stāds, kustonis , cilvēks. Katram sava individuālitāte, 
un katrai individualitātei savi spēki.
Katrs spēks izdod starus,Par to nav ko brīnītie» mūsu laikmetā,kur 
pati fizika likusies uz staru pētīšanu.Ko Rengrna stariem un radij 
ja mēs_esam nonākuši līaz uitragammas atariem.Vēl solis- un esam 
pie ayeseles un gara izstarojumiem;pie personības stariem.Ja pie
metināšu, ka ir cilvēki,kas šos izst sirojumus/auru/ v&r pat saree. 
sareazēt,tad būšu visu teicis»

Pārējo teiks mazais darbiņš, kuru nodoau lasītāju rokās»

KAo VIjBŠ IR,?
, Meta la gabaliņš,piesiets diega,auklā vai ķēdē/skatoties pēc 
jgabala lieluma/:vislabāk ja šis gabaliņš ir iegarens,ūdens pi
lītei līdzīgas formas .Daudzi pielieto laulīb??sgredzenu,bet gredzs 

na kustības nav tik izteiktas un var na ldinat.Ja nav pie roka» 
nak§_cita>izlietojiet kabatas pulksteni un turiet_to pie ķēdes.

Sadu lietu sauksim par svarstekli.bet tāds nebut_nav nepie
ciešams. Vispraktiokakais/un pie tam ļoti_jutīgs metāls /ir misiņš 
vai bronza» Pēdējā laika ari dzintars nāk uz dienas kārtības:no 
dzintara izgatavo sevišķi mazos svarsteklīšus^kuri ļoti jūtīgi.

.iļ-oti lsibi svārstekli katrs pats var izgatavot šādā veidā:ņem m 
misiņa caurulīti ,kutas vienu galu aizbāž ar korķi^caur korķi izdu 
ur adatu.Jāraugās, lai adata būtu taisni vidū un rasdītu t.aisni 
lejup.Tad caurulē ielej zīmoglaku,apmēram 3cm biezumā; tādā 
veidā aaat», oieši saistīts ar cauruli un starp viņām iespējama 
strāvošana.Caur adatas aci izver pavedienu un piestiprina ar 
mezglu, kura gtlusīsi nogriež.Sāds svārsteklis irļoti jūtīgs un 
noder grupu fotogrāfiju pētīšanai,ja niJ fotogrāfijām grib pētīt 
atsevišķas personas.

C i k  s m a g a m  j ā b ū t  s v ā r s t e k l i m  ?Var 
mājā turēt vairāku^ svārstekļus, no I-JC grammu smagus.Zemes 
iekšienes pētīsjjaai lieto vēl smagākus.»Mazu lietu pētīšanai 
jāņem mazāks,lielām lietām lielāks svārsteklis.Ikdienas vajadzī
bām pie.tiks 5-15 gr. sm^gu.

Pveeienam jābūt gludam,bez nezgliem.Pirms lietošanas noglaudiet 
to ar mitriem pirksiem no lejasuz augšu, pavediena garumam jābūt



ne mazākam par 20 cm/vislabāk starp 30-50 om/ . Pie smagiem 
svārstekļiem var Im garu pavedi» nu/auklu/. -

likums;iJedoaat šuvu svarsteKli otram rokās! S«s maitā svār- 
stekli un aara to neklausīgu savam saimniekam.

Ko svārsteklis spēj rādit ? 
stūrus, Jcururi lāštlro k< tLra lieta.Jo-katra lieta staro.Arl mē 

mēs.ovārstekii* ir kā radio antena,kuras uztvērējs ir jūtīga/senai 
tīvs/ cilvēka,ka« tura svārstekli rokāa-U tvērējam jābūt noskaņota 
am ua noteiktu viļņu garumu. Ciiviks aevi"noskaņo ar gribas a^ēku 
un tā?norobeējot sevi pret visu apkārtni,top spējīgs uztvert 
tikai vienu noteiktu iastarojumu.

Ja es gribu zināt, vai man iedotais metāls ir selts vai sud
rabs, es sevi noskaņoju uz domu:"Kāds metāls" un svārsteklis tūlit 
radīs riņķi,ja metāls bū s zelta,bet elipsi/iegarenu riņķi/, ja m 
metāls būs sudraba. Ja nu es mainīšu domu un prasīšu:"Kāda r krās 
s»?" tad svārsteklis man rādīs krāsas zīmējumu linijās/tā saukto 
monogrammu/TBet par to runāsim vēlāk.

Ja.mlļo lsēsītaj.katrai lietrdL ir savs attiecīgs monograma,un tu 
to varēsi pats izpētīt,jjr &u būsi jutlgs/sensitivs/ un ja tev 
būs pacietība.

Pacietība?Ja,-te ir jāiziet cauri zināmai skolai, bez kura» tev 
sevišķu panākumu nevarē* būt.Tev netodski jāvingrinājas un pēc rin 
aas jaizpētī visa3 varbūtības,katreiz pa vienai,iedrīkst gribēt 
ua reiz par dauda.Pēc katra pētījuma jādod sev un svārsteklim at- 
ēpūta,jo koncentrācija sakuma nogurdina.Ka atpūta vajadzīga ari 
svārsteklim ,to redz no sekojosa:Tiklīdz tu esi no0uris un tava d 
doma nespēj svarstekli savaldīt,svārsteklis sāk"uz savu roku" 
dzīt jokus ar tevi,zīmējot tev priekšā visādas raibas līnijas.kura 
as tu,-ja esi arusciņ ieaomIgs,-v ari noturēt par sevišķi nopietnu 
,noslēpumainu va^-oau-Iātau -esi moars.

2

Kurš no juns ir stējlgs?

Ne katrs,-tas jau iepri feks jāsakA,lai nebūtu pārpratumi un vi 
lšanās.Tikai sensitivie, ar jūtīgiem nerviem,uz kuriem iedarbojas 
dabas smalkie -spēki, spēj vadīt svārstekli.Ikdienā pierādījies, k 
ka ik ceturtais vai piektais cilvēks ir pietiekošā mērā sensitlvs.

Jbet-te v&jadBlga ari domu koncentrēšanās sp ēja.Ja jūs ļausatie 
ies vadīties tikai no domas:"Gribu pamēģināt,-redzēs, kas iznāks,"
&ad jusu,.rokās svārsteklis Sējos ralbā^,līnijās,bez noteiktības, 

un vadi-ies no visam ecu^irirligam ncf Sm,kuras’skrie3 oaur *u 
smadzenēm.

Tātad-smalJru3 nervus un koncentrētu domu!

Kā lai es uzzinu savas spējas?

Paņem gredzenu, piesien p avedienā un piesien pavediena galu 
ap labās rokas rādāmo pirkstu, tad pacel šo pirkstu un ī&.uj gre
dzenam karāties pari tavai kietlUlā̂ iiirokai 2val fotogrāfijai, vē
stulei, kadai barības vielai u.t.t..Rokas pārējos pirkstus turi sa
kniebtus aeinā-Nu gaidi apm. 5 min.j? ja gredzens nekustas,tad vari 
pevi apzīmēt par nespējīgu,nesensitivu.

Kas ir mono&rama?

Cilvēka dažādās rakstura īpašības,morāliskais"es", dzīves ieraš 
šas,baudas, tainti u.t.t. kopsumā dod zināmu svārstekļu kustību ska 
skaitu.Piem.-pie kāda cilvēka svārsteklis uzrāda:100 riņķus no 
kreisās uz Ja bo pusi? __80 ziemeļu-dienvidu elipses no labās uz 
kreiso, 80 ziemeļu-dienvidu elipses no kreisās uz labo. 40 sekunde 
es pauzes.

Pēo pauzes atkārtojas gluži tās pašas kustības un tādā pašā kā 
rtlbā.



bo kustību veids,skaits un kartība ir tā tad raksturīgi priekš 
zināmā cilvēka un sastāda ta tad viņa "mono6rmu"-Zem oevišķiem aps 
stāk^iem mono^rams var arī mainīties uz xaiciņu, ja cilvēks, piem. 
kāareiz/ne vienmēr/1 iebauda kāaz gifti, vai stiprāki iedzer vai 
smēķē.Ja turpretim cilvēks tāaas i-ietas lieto pastavīgi,taa skaidr 
rs,ka tas pastāvīgi atspoguļosies viņa msnogramā.

Ne tikai oiīvēkam,bet arī katrai vielai ir šāda monogrma,Zelta 
tam riņķis.,sudrabam elipse./Interesanti,ka ari pie saules svār- 
steklis uzrāda rinķi-vlrišķīgo dabu, bet pie mēneša-elipsi-sievišķ 
īgo dafru/* Ja cilvēks pieskāroes pie kādas lietas» tad,tad svārste 
klis tūlit šo pieskāršanos uzrādisarādot cilvēka monogramu,Sis aps

Humāns*,"laipns"u.t.t Kā šādus monogramus uzzināt,sk. nodaļa 
"Kāds raksturs?"*

Kā ar svārstekli .jārlkojas?

I/Aptin svārstekļa pavedienu ap Ja bās rokas rādāmo pirkstu 
/svarīgi svārsteklijātur starp īkšķi un rādāmo pirkstu vai- ja cit 
tādi neiet-ar visu roku/«Pārējos pirkstus saknieb delnā-Kreiso ro
ku atliec aiz muguras , pirkstus izplāt tā, lai īkšķis un rādī
tājs nesastaptos ar citiem pirkstiem.

2/Nostājies tā,lai svārsteklis atrastos 3tarp tevi un sauli vai 
mēnesi/jo citaai svārste*iis rādīs otrādas kustības/. Dienā tā ta 
tad pagriezies pret dienvidiem.

3/Turi roku, cik iespējams, mierini.dēdot atbalsti elkoni uzga 
Ida.īaēaz vienmēr teikt,ka pirkstu drebēšana esot vainīga pie svar- 
stekļa kustēšanās,Tas nav tiesa* Pamēģini pats tīs am šāau kustību 
izsaukt un tu redzēsi , ka tur vajadzīgs aiezgan stipri piepūiēt 
roka» ,pirkstu drebēšanavien nespēj nekādas kustības radīt,

4/Izmēgināsenai domātos priekšmetus noliec uz galda, kuram nav 
atvilknes, jo citādi atvilknē atrodošās lietas var caur galdu ies
paidot svārstekj-i.Zem priekšmetiem palie3 baltu papīra lapu. bet t

domātais priekšmets jāetbrīvo no svešiem izst srojumiem, sevišķi v 
vēstules un fitografijas, kuras kopā esot ar citām,pilns svešu ie3 
paidu. Minerāli un metāli jāskalo svaigā ūdeni. Vēstules un fotogr 
afijas jāattīra ar magnētiskiem viicieniem/Uzliec priekšmetu uz ga 
Ida un *n pārvelc ar uz āru izliektām rokām vairrākkārt no vidus 
z u* afrām pusēm,ar domu:"Es atņemu visus svešus izstarojumus,"/Ja 
liekas sevišķi svarīgas,tad tās/kā, piem.,parakstu viltojuma izmāk 
lēsanā/pāris dienas jāvēdina un pie tam nedrīkst pieskārties par 
daudz svešu roku.

S/Noliec no sevis visus metāla priekšmetus prom*
6/Vispirms.turot svārstekli kā aizrādīts, aizskar,pri kšmetu ar 

svārstekļa galu un ļauj svārsteklim priekšmetu" postīt", taed pa- 
oeļ svārstejc-i-i augstāk,oaur ko kustības kļūst spēcīgākas/protams, 
ņemot vērā tavu un priekšmetu izstarojumu spēJcu/ »

7/āaspīlē savu uananību wluz.i Kā teātrī uz jaunu lugu,kuras tu 
unepazīsti. fiksē ar acīmsvārstekļa galu,jo tas palīdz koncentrēt 
domas.

8/lesāc ar dārgakmeņu, minerālu,metālu, ēdamvielu u.tml. pētlsa 
nu, jo tas ir visvieglākais. Atzīmē savos novērojumos* Ievēro,ka v 
viss mākslīgi radītais ir neazīvs,kā piem., neīsti dārakmeņi.Ja tu 
uzstādīsi jautā|ram?"Vai dārakmens ir īsts?,tad neīsts dārakmens n 
neapēs svārstekli iekustināt,turp retim Ist» akmens tūlit izsaukā 
savu īpatnējo monogramu.Tā t d-viltojums no dabiskāviegli atšķira 

ams *
9/Hodarbojies ar svārstekli tikai tad, kad ptts esi pilni- 

gā līdzsvarā.un kad tev nav jāsteidzas,0Kā jau minējāmyte vajadzlg 
gs daudz pacietības0Daža rakstura aina viena prasa ap 300-4000 
svārstekļa kustību, kuras uzmanīgi jānovēro, jāatzīmē un jāskaita. 
Piem.,kād&:a dāmas monograma ir jSodien viena vienīga tīra elipse,k 
kura iet starp ziemeļiem un dienvidiem.
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Rītā-dāma ieņem vienu o^ija tableti,monogr uns uzrāda 200 elipses 
ziemeļu-dienvidu virzienā no kreisās uz labo pusi,2 zoemeļu-dienvi 
du elipses no kreisās uz labo pusi un 3 sekundes pauzes. Lai tādas 
lietas pareizi atzīmētu ir labi jā otrādā divic

I0/Citas personas/arī palīg»/ .lai būtu vismaz 1,5 metra attā 
luma.Bestraaa syesu_personu klātbūtnē,,pirms neesi Kūvis .sināmu 
gatav+bu un spēju pārvarēt svesu personu izstarojumus,

_Ko viss asē.i ?

Visu dzīvo, davbā audušo*
Visus akmeņus , minerālus , metālus ,ar kuru monogramiem iepezisto 
ties tu vari beidzot sasniegt lij*8 lielu veiklību daž ādu vielu 
noteikšanā,,
Visi stādi ir dzīvi,pie kam katra daļa/sakne, zieds, auglis/ dod 

savu monogr amu.
Dzīvnieku ķermenis dod tādu pašu svārstekļa kustību,kā cilvēka 

ķermenis.
Dzīvi top ^rī visi priekšmetimkurus mēs aizskaram,Viņi pieņem 

mūsu monogramu, ][uru sastipam uz apvalkātiem apģērba gabaliem 
/Dzīvnieku ķefrmenis dod tāauuašu svārstekļa kustību,kā cilvēka 

ķermenis,/rak stiem, fotogrāfijām,pat uz cilvēka ēnas,
Fotogrāfija dzīvo tālāk līdz ar nofotografēto personu!Attālums 

te nespēlē nekādu lomullfeaptverami smalka straume iet no viena uz 
otruIBēma portreja ļauj nojaust nākamo miesīgo un garīgo cilvēka 
veidu!Pat pēc fotogrāfijas izgatavota klišeja atrodas sakarība 
ar pašu personu'.Rokrakstam piemit tās pašas īpašības.

Vai pate persona visā īstenībā,vai fotogrāfijā, vai rakstu 
rindiņalvienaiga .svārsteklis uzrāda tagadējo un pie dašm lietām 
āri nākošo stāvokli.

Izmēģini pats.

Vīrietis vai sieviete?

lo var uzzināt tik pat labi no raksta, kā no fotogrāfijas. 
Vīrieša dzimumu svārsteklis atzīmē ar riņķi,sievietes-ar elipsi. 
Tā kā katrā dzimumā ir arī īpašības no pretējā dzimuma,tad,saprot 
ams,ka gandrīz nekad neatradīsim viena veida atzīmi vien,visur 
jauksies riņķi ar elipsēm$ te nu jāskatās uz to,kura forma ir pār 
svsrā un no tā jāt?J.sa slēdziens,Arī pie gaļas var noteikt, kā4a d 
dzimuma lops ir kauts. Ja, tu vari pat noteikt, kas pēdējais ir sk 
atījies 3poguiI:vīrietis vai sieviete. Pamēģini,

Kāda kuram daba?

Ja tu mēģini izdarīt ar pašu cilvēku,tad turi viņam svārstekli 
pāri krūtīm-vidū- un domā"Raksturs,,, Sie mēģinājumi ļoti grūti,un 
iesācējiem neieteicu pie tiem ķerties.

Vispirms svārsteklis uzrādīs elipses un riņķus,Ja tie ir mazi 
un š auri,tad tāds ir arī raksturs,,Ja izpētot sievieti elipse 
saraujas par vienu taisnu strīpu,tad te darīšana ar e^oi;stlsku, s 
stūrgalvīgu, cietsirdīgu un aprobežotu dabu. Ja līni ja ļoti ga
ra un enerģiski veidota, tad tas norāda uz auksta aprēķina cilvēk 
ku,,kas iet pāri par līķiem»

Ja riņķu un elipses formassākumā ir lielas, bet vēlāk saraujas, 
tad redzams, ka pamats ir labs, bet gadi to iznīcinājuši, Un otrād 
di:ja mazas figūras pieaug, tad eXi£āksxl cēlais pasaules uzsta 
ts izskaudīs mazisko^ egoistisko pirmsākumu.

Ja svārsteklis censas pāri galeai veidot trijstūri $, tad tas 
ir norādījums uz inteliģentu,garīgi dzīvu spēku,

linija3 virzīšanās uz leju/uz kāju pusi/ norāda materiālisma 
pārsvaru.



Ja svārsteklis uzrāda tikai viena veida figūras, pienu, pie vī-
fieša tikai riņķus, un pie sievietes tikai elipses,tad personai tr 
trūkst &arīgās dzīves.

Studē ari ar svārstekļa palīdzību lielu personību-jēzus, Buddas
u.c.“gleznas vai fotogrāfijasi

Ja to nav pie rokas,tad raei viņu ainas domās:nem baltu, ieprie
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baudi lapu ar sVarstekii giuzi xap?,x xa ja
brīdī tevī iezogas v*l ari domas par kāau citu personu,tad var ne
tikt sajukums,tāds domu zibens v»r pārveidot visu ^iau.

Būs arī starpība,Vai tu uz papīra ieaomājies personas vaibstus 
vai raksturu? sakarā ar tavu dimu,svārsteklis uzrādīs artieclgu a 
ainu .Sāds iedomu bilžu pētīšanas veids ir interesanta laika 
kavēklis.

Ja svārsteklis uzrāda lielu līniju no rītiem uz vakariem, tad 
tā ir tā sauktā dzīvnieciskā linija.Raksturu pētījumos to sasto- 
^£Eriežiiv £rvtj^rllffiem*6® * v&m» bezrakstura indivīdiem, ntmorāli-

Ievēro savu labo roku un savu dvēseles noskaņojumu! Ja svārste
klis tiek it kā pievilkts no izpētāmā s lietas/it kā uz leju raut 
ts/. tad tā ir siiktfc zīmesizstarojumi pāriet uz teviTVarbūt, ka 
tu-līdz ar svārstekli izjūti kaut ko čūlu vai nešķīstu, skatoties 
ar ko tev avumirkli darīšana.-—
Ja svārsteklis bieži maina virzienu vai vispār kustas tikai uz k* 
kreiso pusi, tad tā i» siikta zīme, bet ne priekš tevis. Un ja no
tiek p at apstāšanās,tnd tasvil slikt&k,jo tas ir gaišs pierā- 
# | r W 4mk«pS*ite8fiāGiA«tk»]dniesa vai gars ir slimīgā stāvokli .Ja tu 
dijums,ka pētāmā cilvēka miesa
Ja turpretim apstāšanās notiek pēc tā stuktā monograma*tad tas 
ir dabīgi , jo ik pēc pauzes svārsteklis atkārto to pasu kustību 
sēriju.

Ku sagatavo veselu rindu mazu. baltu lapiņujovialabāk no pavisam 
jauna nelietota bliknota/.Koncentrē savas domas uz kādu rakstura I 
ip ašibu ,turot vienu 1 apiņu rokā un tad uzraksti šis Ip8Šlb?s 
vārdu uz lapiņas/bet tikai stipri piedomājot pie pašas īpašības 
nevis pie 3aVa rokkraksta, tintes, zīmuļa vai kā cita*/, Ku apstr 

ādā so lapiņu ar svārstekli un pieraksti visas svārstekļa kustība 
kustības,0 trā dienā atkārto to pašu. Ja iznāk tās pašas kustī
bas» tad vi,ri būt drošs, ka domātai īpafbai esi atradis . attiecīgo 
mo nogramu.Ja nu kādsrokkrāksts vai fotogrāfija uzrāda tādu 
■ono^ramu, tad zini. ko šī valoda nozīmē*

Kā ku st ībasjāttzīmē? Ievēro; 
l/kustību formu/riņķi, elipsi, līniju/
2/ uz kādu debess pusi svārsteklis virzās, 3/ vai kustība iet no 
labās uz kreiso vai no kreisās uz labo; _ -
4/ vai iestājas pauzes. Ne katra pauze nozīmē monograma izbei&šano 
nos.Kad izbeidzasvient juistlbu sērija/rinda/,ta» tev jāizloba no 
tavām atzīmēm.Labāk atzīmē par daudz, nekā par maz.

Ar ko man saskaņa_un vai ta būs p&stāvi^a?

Tev ir div ā» fotogrāfijas vai rokraksti,,-vai arī divu personu 

rokas; Saliec tās līdzās,un nu ļausim svārsteklim lidot tam pāri

Pieņemsim, Jēkabs ^rib Annu precēt; Anna vēl vilcinās,Jēkabs ir 
iemīlējies. Anna tam patīk.Tiešām, svārsteklis iet no Jēkaba uz 
Annu lieliem grūdieniem un grib abus apņemt ar riņķa xīniju.Bet ja 
mes izejam no Annas,tad svārstekļa gaita ir mierīga..Tā tad, Jēkab 
bs ir straujāks.karstāk», Anna dzestrāka,apdomīgāka.Paliksim nu 
ar svārstekli pie Jēkaba; ko redzam? Svārstekļa gaita top lēnāka, 
riņķi mazāki,un beidzot *tarp jauno pāri iet šķiroša ziemeļu - 
dienvidu līnija,bet arī tā nepastāv,riņķi rodas, aug un dilst.



■Slēdzienŝ * Jēkabsir kaislīgs,bet viņa uguns ir salmu ugun»,kur& 
atdzisis,atkal uzliesmos,-tā tad miesīga,bet ne dvēseles ralla.
Ja svārstekļa kustība izbeigtos ar izšķirošo strīpu,tad tas bfitu 
norādijums,ka abiem nesaskan«Vai nu tā dus āullba ar šķiršanos, va 
vai auksta, nelaimīga kopdzīve.

Nu pārbaudīsim Annu.Simpātijā n» viņaspuses ir un paliek,Ja nu 
riņķis nemainās,tad Anna jutīsies mierīga un gandrīz laimīga.Bet 
ja nāk šķirošā strīpa,tad-Anna sajutīs riibjumu un būs nelaimīga» 

svārstekļa valodā ir fcaiša un «saprotama; mācies ti*ai būt vi
ņa kungs un vadonis*

Fotoalbumi un rokraksti te ir bagāts materiāls.Pat visinitimāki 
ie sakari ir izdibināmi!Kādas drāmas atklājās nevainīgā rakstu 
rindiņā vai smaidošā fotogrāfijā.

Dzīvs vai airi»... ■!■■■■■ ... ii ii i mm

Svārstekli»,ja to pie mirušiem tura pāri sird» vietai,stāv klu 
sm.Ari fotogrāfija uzrādīs to pašu. Svārsteklis tādā gadijumājātur 
ra apm. pus centimetra pāri par fotogrāfiju.Tikai jāievēro,vai uz
fotogrāfijas * cilvēks nenes kādu rotas lietu vai pulksteni. Tas 
var radīt nopietnus traucējumus pētīšanā.U* U* grupu bildēm neap
strādā tās vietas,kur vairāku cilvēku ķermeņu daļas »troda» vieaa. 
aiz otras,Pie šādiem mēģinājumiem jālieto ļoti mszs svārsteklis, 
apm.1/2 -i grammu svarā.

Mēģinājumi ar ūdeni.

Ielej kādā traukā ūdeni.Saņem labās rokas pirkstus cieši ko
pā,muskuļus ^av®lkot,turi to pari ūdenim/he visai tālu no ūdens vi 
rsmas/.pie tam paris reizes pakustini roku augšup—lejup.Nu pārbaud 
di tūlit ūdeni sr svārstekli,svārstek^is rādīs riņķus no labās 
puses uz kreiso.Pašam ūaenim būs dzestra,svaiga garša,un tas de
rīgs pie karstumiem,drudža un iekaisušu pušumu mazgāšanas.

Tagad iedari to pašu ar kreiso roiīttj un svārsteklis rādīs riņļu 
us no kreisās uz labo pusi.lOdenim būs remdena,atvadējusies gerša, 
un tas derīgs apsaldētu locekļu mazgāšanai.

Ja tu ūdenim piejauksi kaut vienu pirīti kādas nebūt tinktūras, 
simtu ,.iiijonu reiz atšķaidītas,svārstekris uzrādīs šīs tinktūras 
klātbūtni ar īpatnējām kustībām,/gaiss pierādījums tam, ka ari 
homeopātiskās zāles ir-zāles un, nav nekāds "ūdentiņš", par kādu

ta*j|rparli&udili alžoSo^uftaf^alrtfdlsi, ka svārsteklis uzrāda 
kustību no labās uz kreiso puBī/riņfOS/ . Tas nozīmē, ke alkanols 
iedarbojas uz organisau tāpat, kā ar labo roku magnetizēts ūdens, 
t.i., atņem ķermenim siltumu.Tā tad-tie, kuri domā aukstā laikā 
>»evi sasildīt ar "sīvā1* palīdzību, panāk gluži pretējo un var d 
dauciz vieglāk nosalt, nekā nedzērāji.
Kampars liek svārsteklim griezties no kreisās uz labo pusi,kas 

liecina, ka kampars iedarbojas sasildoši,

Svārsteklis un cilvēk» ķermenis.

Kas daudz ar svārstekli strādājis,tas bū» novērojis, ka te lie
ta 6rozās ap divkāršu izstarojumu :vienu, kurš iziet no svārstekļa 
turētāja,-otru, kurš iziet no pētāma priekšmeta. Ja šis pētāmais 
priekšmets ir ir dzīvs ķermenis, tad pie viņa novērojamas intere
santas parāuibas , Jturas izskaidrojamas vai nu ar svārstekļa turē
tāja izstarojuma iespaidu, vai ar abu izstarojumu savienošanos* 
Katrā ziņā,šis jautājums vēl prasa pamatīgāku izp§tīšanu.Mēs varam 
atzīmēt tikai mūsu dainos novērojumus.

Vairums cilvēku,ja tos pēta ar svārsteicii , nejūt it nekā,Tad 
sastopam arī aauaz tādu,kuri no svārstekļa jūt izplūotsa siltuma 
tvai augstuma strāvas.Daž us pārņem elektrizēšsna» sajūta.
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Dažreiz šī sajūta iet caur veselu dzīvu cilvēku ķēdi,gluži kā k 
kad svārstekļa vistā darbotos elektriska mašīna*

Pie dažiem svārsteklis izssuc elpas apgrūtinājumu,-dažos, gadī- 
ju&oāL ne tikai pie cētāmājbet ari nie pas» pētītājā*.Citi /se
višķi tuberxulozie/ sajūt sāpes» Citi atJtal/sevišķi mazi bērni/ 
zem taustekļa iespaida iemieg,-īpaši,ja svārstekxi tiek turēts 
pāri galvai,jrie da&m personām novērots asiņu pieplūdums dzislās- 
tajās vietās, kur svārsteklis iet pāri,Pie tādas dāmas novērota ro 
ku tirpšana un savāda aukstuma sajūt līdz pat pleciem.- Ua beidzot 
,gluži neparastm parādību,var atzīmēt rētu parādisanos uz tām vie 
tām,kur svārsteklis iet pāri.Kādam kungam uz rokas virspusees pa
likusi it kā apdeguma rēta,kura bijusi reazama divas dienas.

Kāda barība man piemērota?

Noliec savu roku blakus kādai barības vielai un liep svārstekli 
im iet pār barību pāri.Domā;"Vai veselība?"Ja svārsteklis no 
barības nāk uz ķermeni un atkal iet uz barības pusi,tad tas nozīmē 
,ka barība ķermenim noderlga^Bet ja svārsteklis uzrada šķērslīnija 
as,t*i*, it kā šķir barību no cilvēka, tad barība ķermenim ir " N 
"Naidīga"*

Protams, kas vienam der, tasotram var būt jau kaitīgs*
Tāpēc ka

katrs 1i izmēģina un izpēta,ko viņš drīkst sev atkauties un ko ne* 
Ieteiktu iesākt pārbaudījumus ar sāli*Mēs vispār ēdam par daudz

t  aāl»tis aiftāielftttrtteAtlka&rUf ļAafcerigl»tt, Het j aj&daaāņerv 
sals.un tas atstāj iiespaidu ne tikai uz Ibi garšu, bet ari uz 
nerviem.Pēc sais pārbaudi cukuru.Ari par viņa derīgumu ir jāpado 
mā*

Sallazini vārītu pienu ar nevārītu !Kurš tev noder vairāk? 
Vispār izmēģini,vai zināmā barība tev ieteicama vārītā vai nevārīt 
tā veidā.

Pārbaudi ar tabaku’.Nebaidies,-svārsteklis nebūt to neaizliegs 
katram,-bet bērniem un slimiem katrā ziņā.avārsteklis noteiks, ci 
cik tev brīv lie tot.Man, piem*, viņš atvēl pa cigaretei ik pēc 
malttes,bet starp manu mazo dēlu un mani tas noteikti velk strīpu* 
-Pārbaudi sevi pēc katras cigaretes.pīpes vai cigāra.

Tāpat tas ir ar ^aļu.Dažam svārsteklis to atļauj lietot,dažam-n 
ne.Bet to lai katrs asītājs nokārto ar savu svārstekli,..

Syarstekļa tabele slimību uzzināšanai*

Iz pieliktās tabeles izgriez iekššjo riņķi*Tad ņem fotogrā
fiju no tā cilvēka,kura veseiibss stāvokli tu gribi uzzināt, unun 
ieliec ģīmetni izgrieztā riņķī/var ģīmetnes vietā ari likt rok
raksta paraugu/* Nu turi svārstekli pār fotogrāfiju* svārsteklis 
norādīs to laukumu,kurā meklējaaa slimība* Te nebūs lieki daž i 
aizrādījumi.

Ja svārsteklis veido apaļu riņķi uz labo pusi,/stundeņa virzien 
na/, tad tas norada uz virisķIgo,pozitivoj ar oaule 3askanošo el 
elementuPie elpas orgāniem tādi riņķi norada uz spēcfgām ,veselībā 
ām pxausam*xjiel3 a -̂

^ves spēk» , ja sie riņķi pār sirdi veidojas 
lielākā skaitā,-ilgāku brīdi.šlipse norāda uz sievišķīgo,Mēnesim 
atbilstošo eiementu.Daudz elipšu nozīmē vāju ķermeni; jo tās šaurā 
kas,jo vajāka veselība*

Apaļie riņķi no labās uz kreiso norāda norāda uz nenormālībām 
vai slimību norādītā vietā«Pie grūtniecības;Dzemdēšanas traucējumi 
/aborti utt*/
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Kādas zāles dzert?.

Atver zāļu pudeli, liec svārsteklim zāles "paost", tad vai nu 
atstāj pudexīti uz gaida,vai iexej zāles traukā,vai/ja tas pul- 
veris/uzberuz papīra un ļauj,lai 3vārstekiis rāda zīmes.
Te novērosi to pasu,ko pie barības pārbaudes;šķērstrlpa radī s, ka 
zāles tev neder,bet savienģoša līnija-ka zāles labas.Piezīme:Ārze
mēs ļoti plaši tiek pielietota svārstekļa diagnoze un prognoze, 
betjpie mums to pieskaita pūšļošanai,kurai piemēro soda likumus 
391 pants:tas skan:"Kas mantkārīgā nolūkā izmanto otras personas 
lētticību vai māņticību ar ...,buršanu-pušļosanu,vardošanu.so
dāms ar arestu vai naudas sodu. ne augstāk par 500 latiem"

Saskaņa ar au&šā pievesto likuma panta teksta izvilkumu,lasī
tāji var savos personīgos nolūkos rīkoties ar svārstekli pēc pašu 
ieskatiem,bet par atlīdzību nedrīkst dot padomus otram.Ar citiem v 
vāroiemspūsļošana pie mums pieļauta uz dipxoma pamatiem..«H.B.

Vai ola deri&a perēšanai un kas no viņas izšķilsies?

Kas &rib olas izmēģināt, lai vispirs noliek viņas uz 24 stundām 
koka biķerīsos/var būt ar stikla vai poreiīāņa/.katru olu par sevi 
Trauciņi tīrā ūdenī j&izmaZga.Oias pirms pētīšanas vairs nedrīkst 
aiztiktjVis-iabāk viņas pārbauaīt,at3tajot biķerīsos.Olas nedrīkst 
but arī aprakstītas.

Ja tu £,ribi izzināt,kas no oxas izšķilsies, tad domā; "Vīrieša 
vai sieviesu kārta?"Pie vīriea kārtas putna svārsteklis rādīs 
riņķi,pie sieviesu kārtas -elipsi.Ja no olas neizšķilsies it nekas 
,tad svārsteklis stāv klusu.iBet ja svārsteklis zīmē sekojošu 
ainu:riņķis no vakariem-1
dienviu.u -rītu un zieme1u-vaka.ru elipsi 3 :1 :1 ,tad oxā uzkrājusies 
jauna strāvojoša viela-sēra ūdeņradis,-tā tad ola ir slikta.

avārsteklis un dzīvnieki.

Dzīvnieki caurmērā ļoti jūtīgi pret svārstekļa iedarbību.Pa
mēģiniet tikai turēt svārstekli par suņa degunu,kurš, kā zināms, 
ir suņa ķermeņa visjūtīgākā vieta:oaži $uņi top nemierīgi,šķauda,b 
berz aegunu ar ķepu,citi paliek gan sēdot,bet ļoti Žii smilkst, 
Mušas var ar svārstekli apdulināt tā,ķy viņas pat pusstundu pālie 
paliek guļot.To pašu var panākt ari pie laapsenēm.kāpuri zem svārs 
stekļa iespaida saritināšoties un izplēšot savus ragus,īie nakts
tauriņiem novērots,ka tie paliek nekustoties uz vieta3,Ko 8 tau
riņiem viens gulējis pusstundu,trīs vienu stundu ,divi 2 un pus st 
undas,Iviens 4 stundas,bet viens bijis pavisam beigts,.skudru 
pūznī zem svārstekļa izcžlies liexs nemiers:sķudras klīda uz 
visam pusēm,o-idz kamēr beidzot visas,is:ā norunajusas,steidzas uz sv 
ārstekii un sapulcējās zem viņa.Pie sliekām nekādi iespaidi nav 
novēroti.Zirnekļi/cik novērots/ ieņem uzbrukuma stāvokli un nav 
apduliinati.

Ar Jco labāk mēslot lauku?

DIgsanas spējīga sēkla ir dzīva, un svārsteklis pāri viņai j£Us 
tēsies,—ja ne tūlit, tad pēc maza llaiciņa. Ja turpretim svār— 
stekiis nekustas,tad sēkxa ir nederīga

Vai sēkla ir derīga?

^emot vērā tagadējo mākslīgo mēslu lielo izvēli,jāsāk pārbaudīt 
,*ai tas viss.ko dažeiz sajaucam kopā,tiešām kopa ari der. 
saberot no katriem mē3liem pa kaudzītei uz galda; ja svārsteklis m 
metīs ap abām kaudzītēm riņķi un tās it kā mēģinās apvienot,tad 
tā ir zīme,ka mēsli kopā der un vieni otrus papildina» pretējā
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gadījumā svārsteklis vilks jau agrāk minēto šķērslīniju.
Tāpat pārbaudi vai zināmi mēsli ar stādiem sader kopā!

Kas siēcjas ļemes___iekšienē?
Dažam labam gribēsies zināt,vai uz viņa ipauiananeatrodas kā

da ūdens, metalia, petrolejas vai ogļu ādere. Agrāk lietoja tā 
saukto burvju viclti,bet tagad tos pašus panākumus gūst ar svār
stekļa palīdzību. Jālieto xabi smags svārsteklis ar garu auklu vai 
vislabāk ķēdi.Te nu vajadzīga liela prakse,jo citādi būs daudz tra 
cējumu.

. noziedzniekam uz pēdām.

Vai tev gadījies saņemt vēstuli Vez paraksta,kuras dēļ tu turi 
aizdomās kādu paziņu un tomēr nevari nejcā pariiecināties?ovārstekl 
Iis visu atklas.Viņš vai nu uzrādīs vainīgā cilvēka monogrmu,vai 
arī-, ja pēc iepriekšējiem aizrādījumiem magnetizēsi baltu papīru 
lapu un uz tā uzrakstīsi aomātā vainīgā vārdu-uzrādīs sakarību 
starp papīra lapu un vēotuli,apvelkot abas ar riņķi vai savienojot 
ar strīpu/ja vainīgais atrasts/.Tāpat,ja kāds noliedz savu parakst 
tu,svārsteklis tomēr pateiks patie sību.

Ieteicams vēl sāds paņēmienssnoliec izpētāmo vēstuli zem svār- 
szekļa,un kad tas iesācis kustēties,ņem rokā kādu citu iedomā
tās vainīgas uer^ona- lietu/fotogrāriju, rakstu vai apnēsātu ap-

Žexba feabalu/* tik-i-īaz vainīgais noķerts,t.i., uzminēts,-stjrārte- lis apstāsies.
Var ievērot arī zināmas personas monogramu,kura uzrāda viņas fo 

togrāfija vai apģērba &abals/arī raksts/ļf ja nu pētāma vēstule 
uzrada to pasu monogramu,tad lieta ir skaidra. Tikai šis paņēmiens 
ir grūtāks par jau augšā minētiem.

Pie asiņainiem nizie^umiem vispirms iespējams zināt,vai asins 
pieder vīrietim vai sievietei— un vai atrastās asiņu p ēdas ir 
tās pašas .kuras redz uz noziedznieka drēbēm u,t.t. S Var noteikt 
arī,vai kāda atrasta gifts ir tā pati, at kuru nozāļojusies kāda 
persona.

Ari zagli var atrast gluž- i tādā pašā ceļā. Bet ir vēl citi 
ceļi.Mēs iespaidojam visu,pie kā pieskaramies* katra no mums aiz- 
tīita lieta uzrāda mūsu īpatnējo monogramu:mūsu izstarojums pielīp 
visam kā kāda eļlaJSūsu pēdas smiltis uzrāda mūsu pieskaršanos 
dažreiz pat pēc 10 dienām.Tā tad raksturīgs kāju pēdas monogrsmd 
var apz Imēt zagli tik smalki, kā vislabākais psihologs.

Atstāstīšu mazu , interesantu piedzīvojumu,kuru uzrakstījusi 
kāda ārzemēs labi pazīstama ,veiila svārstekļa lietotāja.

Kādai kundzei V, bija māsica B„, kura saslima un tika ievietota 
slimnīcā ,V. kundze apsolījās uzraudzīt B. bērnu un dzīvokli.Dzī
voklis atraoas kadā mazā mājā, kurā nedzīvoja nevl ns cits, iz
ņemot B. un vēl kādu piena sievu.

Kādu vakaru ieskrien piena sieva;"V. kundze,nāicat $a±*gāc 
mudīgi,-pie mums ieluzusles zagļi,-pie B, kundzes viss izlaupīts* 
es pati vēl redzēju kaau vīrieti kapķam pa šķūņa jumtu!"

£s nogāju V. kundzei līdzi un apskatīju zādzība# vietu.Mazais 
lodziņš , jtas veda uz š^Uņa jumtu, bija izspiests, bet -savādi! 
no iekšas uz āru, jo stiJcls gulēja ārā.Puķu podi apgāzti, istabā ne 
kartība,kastes izkravatas, skapis uzlauzts* arī gultas madrači izz 
agtl,-bet tos pa tik mazu lodziņu nebija iespējams iznest.Jrie šķūņ 
ņa laukā stāvēja pieslietas trepes. £s liku sev padot kādu B kundz 
es uzvalka gabalu,noņēmu no tā ar svārstekli monogramu, tad noņēmu 
monogamu arī no sevis un V>. kundzes un pēc tam izmeklēju ar sv ārs 
stekli istabu*atradu istabā bez mūsējā» ari vēl svešas pēdas* tās 
veda tikai līdz logam,ne tālāk.UZ šķūņa jumta visp5r nebija nekādu 
pēdu monograma.Mēs aizslēdzām durvis,no kurām piena sievai,kas aiz
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bailēm nebija nākusi mums līdzi/ bailēm £,neesot atslegas/tā viņa 
mums teica/^Otrā ritS pa*āmām iid*l policistu, un gajam atkal u*

B 0 dzīvokli .i-itna sieva, kuru nopratināja lejāžnenāca mums līdzi.E 
&s uzņēmu abu poiocistu monogramus un tad rādiju viņiem visas 
mūsu un svešai» pēdas istaba, o vasās pēdas veda ne caur i ogu, bet 
uz uurvim laukā,līaz pretējo durvju priekšnama».Nu policists pasau 
ca piena sievu3̂ ai to neiebaidītu , es vispirm^s ar sbarstekii 
pārbaudīju visu ^j.ātesoso un tad tik viņas rokas .Viņas rokas uzrād 
dīja meklēto-sveso monogramu.Nu policists nosprieda:"Izmeklēsim vi 
su māju"!Piena sieva nobijās un veda mūs uz bēniņiem,bet policists 
gribēja tūlit sākt ar pretējā durvīm.Gan piena sieva liedzās un 
dievojās,bet nekas neiīdzējajun redzi, viņas istabā zem sofaja atr 
adā sasietus gultas drēbes un mandra5us,bet istabā-labu tiesu no t 
trūkstošās mantas.Nu piena sieva atzinās zādzībā*

normāls u.t.t./Iā tad , prātīgai rokās STļrsteilis spsi izdarīt 
vairāk, nekā vislabākais poiicijgs suns. Varbut-neparredzama nākot 
tnē-svarsteklis reiz ieņems cienīgu vietu arī pie tiesas galda, 
uzrādot tādus pat pārsteidzošus panākumus, kā tas vairākkārt jau 
noticis Vācijā-Banburgā.

Pētāt, mēģināt, vingrinieties,- un jūsu pūles atmaksāsies ba£āt 
tīgi!

ģaainā šanās ar viņpasauli

Visi,kuri grib ar svārstekļa palīdzību nodarboties ar spiritismu 
,tiek darīti uzmanīgi uz to, ka šāda nodazbošanās/tā sauktā "svār
stekļa magija"-Pendeimagie/ var kļūt ļoti bīstama pašam a aksperi 
mentatoram:atļaujot vadir .svārstekli oitam-svešam-garīgām būtnēm, 
mēs pievelkam ari tādas būtnes ,kuras var sv ārstekļa darbību trau 
cēt un mums pat kaitēt» Ja jau mēs jaujam, ka mūsu roku un mūsu 
gribu vaua nezināmi spēki ,tad ar to mēs atveram durvis ari demo- 
niem.Tiklīdz viņi būs izstabā ,mēs nespēsim vairs no tiem tik 
viegli tikt vaļā.Un tas, ko viņi mums ziņos,daieiz būs gan ļoti 
pārsteidzoss-un p. t piepildīsies,-bet dažeiz pieķersim viņus pie 
tīriem meliem.Vispār saņemtās atbildēs uzm. nfcgs pētnieks izjutīs 
ļoti daudz iedomības un aprobeetības,kas liek domāt,ka mums darī
šana ar zemām inteliģencēm. K

K&s nu tomēr , neskato ties uz mū3u brīdinājumu,grib nodarboti 
ties ar svārstekļa maģiju,tam vajag būt garīgi spēcīgam,drošam, n
noteiktam raksturam. ^

ivārstekļa maģijā tiek pielietoti tie pši līdzekļi, kā pie 
burvju alfabēta, be .No lielīs papīra loksnes izgriež pusriņķi un 
un gar tā malu saraksta alfabētu, bez tam skaitļus, atsevišķus 
vārdus, kā piem., "jā" ,NE", "labs", "ļauns", "miris", "dzīvs", gads 
"mēnesis", Rnedēļa", "diena"" u.c. ovārstekli tuara pusriņķa grie
zuma llnijasidiametra/vidū,tui, kur vajag būt riņķa vidus punktam. 
Jārūpējas, lai zem ^alfabēta nebūtu nekādu traucējošu priekšmetu/ 
pilnas galda atvilknes, aprakstīta papīra, metalla ut.t./Tā tad,~k 
kam patiks, var mēģināt. Bet -vēl reiz top atkārtots brīdinājuma; 
sargajat savas dvēseles, neļaujat viņās ienākt zemām būtnēm!Mums ji 
jau virs zemes nepilnību diezgan,-kādēļ gan vajadzīgs vēl grieztie 
ies *ie viņpasaules.ja no tās mūs apciemo tikai tāai,kuriem pasie 
iem vēl vajadzīgs i&Dotiesun attIstieties?NepadarĪ3im sevi smiek
līgu un neliksim novārtā savu cilvēcību un savu pasa inteliģenci!

oaturssKas viņš ir?, 2 ipp/'-Cli'Si&agam jābūt svārsteklim?/3,
Ko svārsteklis spēj rādīt/5/*-Kurš no jums ir spējīgs?/4/Kā lai es 
uzzinu savas spējas/5/ *-4Cas ir monoKrams? ./5/-Kā ar svārstekli jār 
Ikojas?./6/«-Ko viņš spēj atklāt?./8/-VIrietis vai sieviete?,/9/ 
Kāda kuram daba.-/§/.-Bzīvs vai miris?,/I2/,-Ar ko man saskaņa un 
vai tā būs psstāvīga./I2/.-Mēģinājumi ar ūdeni/I3/. .bvārsteki-is un
cilvēka ķermenis/I4/Kāda barība man piemērota/15/ Svārstekļa tf/cê e 
slimību uzziņāsanai/I5/Kādas zāles dzert? ilčISvārsteklis un azīva 
ieki?/17. Noziedzniekam uz pēdām...Kā sazināties ar viņpasauli u.t
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Pēdējas ižetas
ov. iāksti par tām uauuz runā.Pēdējās lietas sevisķi kr. otrā 

atna^oana,ieņem svariņu vietu vioCaur ov. ra-tot. liībeles pētnie
ki oNokaitiJuoi pari par 1000 rakstu vietām, «.uras runā per pēdējā 
ām lietām.Jaunā cerība to vien ir P&* ^Bristus pats daudz r
runājis par pēdējam lietām,sevi^*i ^ar aavu otro atnākšanu,Tāt: t P 
Pāvils un īēter^ *ar to runā.Ap. «J mis mums aevis veselu pēdējo 
laiku atkiasmes* grāmatu.

21/Pirmā kristīgā urauuze ticēja un gaidīja uz ka.. otro atnākša-

lailSiftši domāja vairāk par 
līņi apzinājās,

ka būs divi stāvokļi:g£tavība ieiet Kr. ^oaitā-vai palikt ārpusē 
Ap. Jānis r»ksta:"Bērniņi paliekat Viņā,lai kod vi$š parādīsies, 
mum3 būtu pilnīga drošsiraiba un mēsvViņam atnākot ,nepaliktu 
kaunā.1. J.2;28.jaucamā "ap,ust. ticības apiieciba"ir ietilpināti 
vārdi"... no kurienes vViņš atkal atnāks tiesāt dzivos un mirušos"
"Nikejas ticības apliecība,kuru vēlāk pieņēma, īīazīgi sacīts*

-'/Visi nopietnie kristieši, Visi Kr« araudzes vēstures gaitā ir 
ticējumi Kr. II atnansanfei. Augustīns ticēja kr« ot rai atnākšanai 
Keformatori;i>uters, kaivins,riūbmeijers ticēja kr. otrai atnākšanai 
Vesīejs uzskatīja ,ka cerība kr. otrai *tnādē&nai , ir kā uguns, k 
kas uitur ue^saii visa kristie ̂ u kaiposanā.Karejs iperdž«ns,xj.ving 
stons, 'iuUdija un visi citi nopietnie .uieva vīri tikusi iedvesmoti 
,Caur cc» ibu kr, otrajai atnākšanai.
iiunājot par mūsu ticīgo aprindām, v .ram sacīt, ka pastāv divi no 

virzieni.vieni, kuri tic jor, irīzai atnaksanai,interesējās., runā 
par to dažkārt -om aizkustināti no' tus,bet tomēr biezi vien pie^ 

iež maz vērības KX atnākšanai problēmai.Viņi uzskata-ticīgam jā 
būt vienaēr gatavam ,v.-i kr nak viņa dzīves iikā,vai nenāk un vipi 
caur navi tiek saukti prom no sis uzlves.Pareizāk būs,,kad mās 
ievērojam abas lietas-^aiaam un gatavojamies..kad mēs ne tikai cen 
samies oūt ^atavi,bet kad mfts ari interesējamies, iedziļinājāmies 
Kr otrās atnākšanas problfaās*:ņemam vērā laiku zīmes,gaidam Vi^u, 
vēlamies, ka Viņs nāktu ,;.uau azīves laikā.

Ja mūsu nootāja būs paieiza,veselīga tā tieši iedvesmos mūs ga
tavoties uz s>o uienu, iedveomoo darīt arī tos pienākumus, kas mums 
jādara pirms kr. nāk.^ī cerība ir vienmēr spirnojķusi Kr. draudzi- 
To reazam sevis^i atmodas *i laikos ,kaa si cesiba parasti ir 
spēcina, ka tā spārnojusi ticīgos!

Mums i-an juievēro un jamacās no klūaām.ķas aizgājuši maidībās, 
...noteikdami xaiku ,kad kr nāks. ki. pats teic:"Bet to dienu un stu 
nau nevieno nt.zin,ne debess eņģeļi, ne Jēls, kā vien Tēvs."kat» 24 
;3bo

Kristus atnākšanas zīmes.Būs morāla pagrimšana .Pāvils raksta 
Timotejam*"iei zini to,ka pastaiajas dienās iestāsies grūti laiki 
.Jo cilvēks būs pč-tmīlifcs,mantas *ārīti, lielīgi, augstprātīgi,, ze 
imotāji,nepaklausīgi vecākiem,.nepateicīgi,j4neganti , nemīli nes& 
mierināmi, a^me^otaji, nes?valdīji,laba n a*Ji^nodevēji, pāroteidzī
* ,mīlēdami vairāk baudas, nekā Dievu,Izrādīdami ārēju svētbijību

bet tās spēku noliegdtmi-no tādiem izvairies."2.Zim»3sI—5*£ie 
vārai rāda, ka ciivēki būs ar zemu samaitātu rakoturu.

Cilvēki nouosles baudām._ .Vai tā nav mūslaiku parādība?
Ņemiet alkohola lietošanu,tā šoaien apdraud cilvēci.Lodien dzer 
ne tikai vīrieti, bet arī sievietes un pusaudži.So pasu varam sa
cīt par smēķē šanu.-imēķē ne tikai sievietes, bet pat bērni.Vēsture 
stāsta par pagrimšanu dzeršanā senajā Bābelē,«rieķijā* Romā.Tāpēc 
arī šis kuitūrasgāja tojš.let tā3 bija tikai lokālas parādības.

Lodien visā kuituraiajā ^aoauiēsgan Amerikā, gan rietumu valstīs, 
gan arī ^ie mu.no, aikonoia briesmas progresēo

Ņemiet j-aulibas Šķiršanas un netikumību visuar _.Tās ir izplati 
jušas visās_kuxturalajas valstis.Tā draud vispār iznīcināt ģimenes 
dzīvi.Ja ari dzīvo kaau brīai Ķepā,tā vēl nav nekāda ģimenes uzīve



sociologi neatrod iespēju novērst tc,
Neuakiāusiba vecākiem un maz&ad. noziedzība. Tā progresē 

ās Kultūras valstis, aaz ās pat traģiskos apmēros.Vai senāk arī 
vajadzēja kādiem vecākiem griezties pie skolotājiem un uzraudzības 
iestādēm,iai palīdz tixt galā ar nepaklausīgajiem un palaidnīgiem 
bērniem,ar kuriem paoi vairs nespēj tikt galft.

Draudzes atkrišana, "Dievbijasanu liekas cienījam, bet viņas 
spēku aizliedz."£&d dzīvojam .uauaeķejas ^raudzes laikmetā,,kur rs 
ksturiga remdeniba,paoapmieiinatiba, garīga nabadzība. Tu sakises 
esmu batuts un pārkari oagāts un man nav nekāda trukuma, bet tu ne 
zini, ka tu eai neiaimig8,noāJ.ojams, nabags, akxs, un kails,"Apmie 
rinajas ar ārēju ieii^isku kaxposanufar arējam reiig. formām,bet 
dzīvē maz atšķiras no neticīgiem,mīlestība izdziest,netaisnība iet 
vairumā,To varam sact ne tikai par lielam koniesijām. kā katoļu, 
luterāņu,Anglikāņu , oet sis gars spiežas iekšā ari Babtistu,Metodi 
stu,,iresbiterāņu un citās sīkākās konfesijā»,KādSk Anglija» 
arķibīskāps iiamzājs saka:"Lai Afrikāņu un Āziātu misionāri nāk uz 

ū’&kiiifciiftž atgriezt pēckristiešu pagānus."Kāds A-nerikaņu

fT - & x ai a i m i s 8ilitž4«ižr? slJiiem

Tas pārņm pārņem sevišķi, tā saucamo,, "Kristīgo pasauli". Ir pat 
vairākas valstis, kur ateisms skaitās valstiska atziņa.Arī kris
tīgās draudzēs kristietībā spiežas iekši ateiski uzskati,tā sau
camā modernā teologi jā.Kas gan tieši nenoliedz Dievu un.Kr, kā 
vēsturisku personu,bet apšauba Kr, dievību.Viņa brīnišķīgo piedzim 
šanu,vietniecibu,augsāmceišangs un viņa atkal atnākšanu.Daudzas 
baznīcās kancelēs sludina mācīt, ar tādiem u^^katiem.lielas drau
dzēs arī lieium lielais vairākums arī netic vairs īsti Dievam 
Jēzum kriot. un j v , rakstiem kā aieva vārdiem,

Viitīfei kristi ari ir viena no pēdējo xaiku zīmēm. Amerikā un 
citas zemēs ir kas uzaoaas ,ka viņi ir mesiāniskas figūras un praa 
sa, lai viņus pielūdz,Ķīnā dauazi esot Mao-Ce Dūnu uzskatījusi par 
ķinas tautas kristu,Jēzus runadams par ^avu otro atnākšanu ir sa
cījis, ka tāui t-ūs pirms Viņs nāks "Ja tad, kas jums sacīs jiteozi, š 
se ir kristus,vai tur,tad neticiet, ji uzstāsies viltus kristi un 
viltus pravieši un darīs xielas zīmes un brīnumus,lai pieviltu, ja 
iespējams,arī izreazētos.Mat.24:23-4,

Svanķgiija sxudinašana visām tautām. Kr. teic:"Un šīs valstība
tām.un

tautām un uauasās vietas notiek lielas atgriešanās,jaunieši atgrie 
žas un kļūst ueazigi kaipoša nā Kr.Kad Biiijs Grems noturēja ko- 
rejā savas sapux.es,viņa piedzīvoja vislielāko apmeklētāju skaitu- 
aptuvenu milijonu.iar Indonēziju dzirdam, ka tur pieteicas tik 
daudz pie kristības, ka nespēje praktiski visus uzņemt draudzē un 
nokristīt .Tāpat Brazīlijā un Indijā notiek lielas atgrieš' an*\s,kā 
arī Āfrikā.

Kr, runājot par i«udekejas draudzi saka: "Redzi, ês stāvu durvju 
priekšā un kaiuttzinu.Ja kasdzird manu baisi un dūrvis at dara,
es ieiešu pie viya un tuiēsu ar viņu vakarmielastu un viņs ar foani 
Atkal,3:20. fteskatotie s uz vispārēju araud^u atkrišanu un re mde 
nību, ir kaosauzird jv.r, kaiuvējumus,durvis atver un piedzīvo 
ka kr, tura vakarēdienu ar viņiem un viņi ar kr.-gaxdi tiek kiati, 
dvēsele ats^irdainuta,iepriecinātā un stiprināta,Un viņi kļū st 
dedzīgi *.r xieciniekl«Kodās jaunatnes kustības, kas ar dedzīgu 
sirdi liecina par Jēzu,seko Jēzum, dzied par Jēzu,manto daudzus 
priekš Jēzus.kā Jēzus paudis daādo» grupējumos , kas skaitās jau 
simtos tūkstjjos.iapat katoļu ^.entekosti, kas galvenā kārtā sastāv 
no jauniešiem.Dr. Veslejs stāsta,ka i971, g. jūra tikuši kristīti

1158 jaunie Kr, sekotāji,kas ticis pārraidīts teievizijā.Dr, Vesle 
js vēl stasta, ka viņsiiustonā redzējis ka vairāk kā 4000 jaunies u 
apliecinājusi savu ticību Jēzum Kr. 0itā sanāksmē piedalījušies
ii.000 jauniešu, kas daus gadus atupakaļ atradušies noēiojamā
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s tAvokll; tagad iaimigi un |tptaUu«ViBi visi turoties k .v  - ir 
y.a brālīua ir viņu starp; , viņi ir pauaiziieuzi^i, i-en: s pēc sirus 
skaidrības,

Jānu t>..r iemanās ..avā__zem§ ua .->i Vfad nLCiv.naiad vaits noaibināra 
l'ā ir viena no svLrl^alca pioljā laika žTm§m7Kaa lašam āgrakos aut 
orns par Kr, otro atnākšanu,taa viņi to u..svēra kā nākotnes notiku 
mUtl'ag&d tas ir uoticis. juau nacionālā valsts ir noaicināta,Jēzus 
runājot j.ai pēaējiem laln-iem ir teicis: ".No zobena asmins tie krist
i»)̂ *tiar.fetSi|jHilllmJi81i:y!ivg«iin*iiS ak»tfeli-“ief;lSatllS1'u“ lme *«P* 
juk, 21;24,Ai-s rāda, ka mēs azivojam ļoti nopietna laikā,Jeru^ime 
oija o*.u*ēta no plāniem iiaz 1967,g*,kāds ievērojams valsts vira 
/Jan jmetd s aci jis j".Lielākais 20.g.s, brlmums nav atomenerģijas ; 
apaušana,uet jādu atgriešanās savā tēvu zeacē*"£as aara Izreaļa vai 
sti vidvairāk •• .^brinejamu ir ^kad viņa pēc 19 t*s* ,kad bija iz- 
kllain t- par vidu pasauli,atkal at0riezāo savā zemē un noaicināja 
savu valsti,Otras iāa<-d nav pasaule,

Jer|izaimed aic vnamaat j a unosana,Sv, rakstos rāda, ka t emplis ti 
&sil?t7»T21,oTd7TS'ffiplT3 mauI^leB' ūL norijas kalna vec-Jeruzalmē,J.. ļ 
J gjifu^ tā pamat- atroaas Unāra :noseja»kunamedāņi tic, ka snuname 

eas u .Plaucis ue besis no kadas klints, kad atroaas mo&ejas centra, 
».osejafceita no 1520-bfc 'lic, ka ši klints oijusi ta puti uz kā 
Abrāms^upurējid i.zāku,i*aukumu uz ka atrodas si kxints, ^āvias nopi 
rcid prieks paredzētā aitvnama būves,pirms 4*000 g*,ladēļ jūdiem s 
si ir *oti sv^ta vieta un uz sīs vietas tikai var jaunu tempii cel 
it.Omāras- šoseja atrodas uaal»ēji uz senā juau tempļa 1; aukuma,i-ir 
ms l'̂ o7*a» Juai- 31 aebij nekāda kontrole par Jeruzaimeo vecpiisē 
tu,Vairāk _aau simteņi*® jiaiem bija at^tuts azivot veepiiiitfi,
, i šauru sektorā, pie tā aauca mā"Raudu mūra",blakus, tempļa kalna

. ais raau mūris ii viss, kts juaiem palicis ni viņu senā tempļa 
un tāpēc tasviņiem ļoti dvētd.,1943 konfliktā ar arabiem ,,judu
īrecpirsētad kvartāls ticis nopostits un no tā laika nevienam jūdam 
ticēšot bijid atļ^ts azivot vecpilsētā,£et ISo7, g, juai okupēja

icisu Jeruzaimes vecpilsētu ,Jūdu kareivji skrējuši un skupdtijuši 
"nauftu mūra M akmeņus,

kops l&67,g, ^ara j~ai iedara izranu^us ap tempļa laukumu un ze 
sem iiauau muia l^ramumi notiek <īepenioa un saspīlētā politiskā 
*tāvoA.ļa uēļ,jo tie notiek tivi 0*āxa mošej• .i,aindsej am esot izde- 
'ied ie0ut ut* ,kāaa ēbrēju oniveisit .tes arāaiolo&a pavadībā 
vp..ejs.xēt xzraA.uiiūd.j^traktao dauazas vecpilsētas telpas,pagrabi,
*u < xr;.ausies , s , zem airapčiiii,xinase4js jautājis ^rua^iu^a^^Vai ii 
■l s  ̂x an j a t j a ca - oL teu.pxi,?i au sacījis* "JNi e, viĵ .s sacījis, ka jāda 
top d r aauaz ^ret«dtxoam,Uxtra rexi^iskie juai u^okata, ka tikai 
edija,kaa viņs nāks, varēs atjaunot teu.pii un tikai no xevja cî -t 
3 pēcnācējiem arlkst ieiet vissvētākā vietāfbet kamēr nevar piera 
tt, kuri ir no aevija ciits izcelsmes, tikmēr nevarot templi būvē 
t,wie reliģiskie vaaoņi ir preti pat tam,lai tuvāk izpētītu vietu

xx templis atrauies.
Otrs, un varbūt ^aiven_is kavekxis,ir musulmaņu arābi,kuri pat 

idkaia, ka katra rakšanās zem mošejas,c var apdrauast to»^u v aal 
^nais, ka rakumi tiek izdarīti sakarā ar tempļa ? tjeunosanu^.Kads

terikāņu korospoaents jautājid,kādam Ievērojamam izreaļa vestur^

ekam par tempļi atjauno sanu. Viņš s--cl jiss "Kad jūdi cēla pirmo 
ruzaiērcas templi, pagāja vesela paaudzss laiks un tā tas būs 
I mums"Kad kozoopodentd jaut-jis, sakarā ?r mošeju uz klint3,kur 
radās kādrei z templis, tas atbiiaējisj"kas zin, varbūt nāks kād 
zemess trīce".
Lai kā , Antikrista laikā t emplim ir jābūt gatavam,jo Antikris 
ou.viit-Lafc pravieša aar<.iba,pēc iv, rakstiem saistās ar templi, 
— .glz aušana |ļQaernle teoxogi neatzīst ticīgo aizraušanu,
i ir apdoxijis nakt un nemt savējos pie sevis,"Un kaa es būsu no 
jis un jums vietu sataisijis,es es taa nākšu atkai un ņemšu
i pie sevis,xai tur, kur as esmu ,būtu ari jus-"Un Mat24:40,4I 
am; "i'aa aivi būs> laukā,vienu paņems, otru atstās,aivus mals 
rnavas, vienu paņems, otru atotās".



[̂aunā derība, aaitarā ar Kr, atnākšana lietoti divi varai—apzīmējas 
iI‘is aizraušana ■ ^  ^aradīsanas" .AL^raUoana nozīmē paņemšanu 
parādīšana nozīmē atlliž anās.l Ies,4:16*lasām;"Ta» kungs nāks no 
debesīm,k&d Dievs to pavēlēs,atskanot virsengeļa balsij un Dieva basū 
nei;tad pirmie celsies tie,kas ticībā uz Kr * sairuši,Pēc tam mēs j s ī v  

ie,kas vēl pāri palikuši,kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā,padebeš 
os,^reti ta, kungam,Tā mēs būsim kopā ar to Aungu vienmēr,"Un rom, o 
:I§, iasam:jo visa radība ilgojas un ^aida uz to dienu kad Dieva bēra 
ni parādīsies savā godībā,"Tas ir, kad ar kr, nāks debes padebešos.Pi 
Pie aizraušanas Kr, nākm pēc »ava3 draudzes kā līgavainis.Pie par:dī 
šanās viņš nāk ar savu draudzi, lai valdītu par tautām*lie.aizraušana 
as Viņs nenonāk uz zemis pie parādīšanās viņs nāk uz zemi,lai viņa 
kājas| stāvētu uz .aļļas Kal na,no kurienes Viņš uzbrauc* debesis,Ai%xi. 
ušanaimūsu dienas var notikt .Kaut kurā uriaī,bet parādīšamās nevar 
notiiij; kamēr Antikristus nebūs atklājies un piepildījušies visi tie 
notiJf*mii#kas saistās ar Antikristus laikmetu,

Ji^a atklāsanas grāmatā netiek tieši rakstīts par ticīgo aizrau
sa nu1( bet tomēr to varam tur saskatīt,ir ievērības vērts, ka draudze 
no 1-4 nod , ir galvenais par ko tiek runāts, bet no 4-19 nod, v*irs 
netiek pieminēta, līdz kamēr 1 9. nou, mums atkrāj,ka draudze līdz 
ar kr nāk otebess padebešos vir^ zemes,lai līdz ar kr, valdītu no 1-4 
nog. draudze minēta 19 reizes,Otrā un trešā nod, septiņas reizes sa
cīti :wkam Ir ausis, tas ia I dzird! rtia ir ta pati izteiksme, bet tikai 
vārds Gars un c--  ~— *r- __ *--

azi prom ni_zer raufizi sava ai
draudze būtu virs zemes sai iaik'i,a.tkl. grām,, runājot par Filadelfi
jai» draudzi sacīts; "Tāpēc ka tu esi turējis manu paeietības nncību, 
es tevi pasargāsu pāroauaīš anas st«,kas nāks par visu pasauli un pār 
bauais toa, Kas dlvo virs zemes"

J)r, Veslejs raksta,ka kādā fizikas laboratorijā demonstrējumi uitr 
ra skaņas nozīmi nākotnē* Ar kādu sevisķi spēcīgu elektro aparā tu 
radīta spēcīga ui-tra skaņa ar kuru kāda liela tērauda bumba tikusi

pacelta un turēta 0 ais»ā,Varam sacīt, ka te raksturo ticīgo aizrrušaut 
kt, nāks pavaašts ar lielu oazūņu *juņutkuru dzirdēs tikai ticī0ie 
in tiks no tus pacelti padebešos,pārējie nedzirdēs to un netiks pe-oei 
ti gaisā#/t«uns zināms, ka u-Ltra skaņu mūsu ausis vispār nedzird/,

Antlkriota atk-i-asaaās.Viens no galvenajiem pēdējā laika notikumiem 
būs antikrista atkj.Ssan.as un antukrista laikmets.Antikrista gars jau 
darbojās pasaulē no apustuļa laikeins.Jānis raksta: "Ikviens gars, kas

4

81

atņemts tās^kas viņu aīzkāvē.Sendrīz visi''iiī6ejtes^lls^a at-
*^*,ka antikrista valdīšanas laiis vilksies 7 g, 3/2 gadi būs anti
krista s-gatavošanas laiks un trīs ar pus g, viņa īstais valdīšanas 
laiks,

kas ir tas kas vi»u aizkavē?2.Tes. grm, 2,nod. lasām ka Antik, 
paradīsies tad, kad tik» atņemts tas, kas viņu aizkavē,Bībeles izskai 
drotāji uzakata,ka tas kas viņu aiztur var būt vai ~>v. Gara darbība 
virs zemes, vai kr, īstā draudze,viņa līgava,Varbūt tas nozīmē abas, 
,jo *>v uara daroība jau cieši saistīta ar diaudzi,xdekās kad draudze 
būs paņemta prom,arī jv ^ara sevišķā darbība izbeigsies,

ajatikr, jezapiio. Antikrista perlona s^vā tiesā darbībās laikā būs 
trissavienlb a-līdzi&a ^ieva trīssavienībai,uaxvenais vadonis un 
valdnieks ir no debesīm noa.estaio pūķis, vexns un sātans, par ko lasa 
am HtiA, grām. 1 2«aod, viņi. galvenais līdzstrādnieks un vLras nesējs 

^ygya jzceisme— Atkl, grām*lj, nou iasam ka viņš izkāps no jūra» 
dūra un ūdeņi aimbožll> tautas un *auzu masas,Atki, 17.15» iasam: "Ūde 
9i ko tu reuzi,,, ir tautas un faužu puxki,ciltis im Viioua3,"Tes.2,n 
nod «mums dots īss un skeiurs apraksts par antik Aniti**, raksturu u 
un darbību.ae netiek runāt* alegorijās, kā daflanieia irām, un Atki, g

Viņs paaugstināsies par Dievu un visu patieso dievišķo iznīcinās,Viņ 
ns pielietos s avas sātāniskās brīnumspējas,vareniem vārdiem pieei^

o, v’.-istnieki bū^ tie, kas melo un tic meliem.



jies? -Atkl, grām# 13# nod# iasam ka viņs i*- 
*āps no jūras ,Jui; un uaeņisitniu oxizē taut&s un užu mssa»#Atkx—IT,
15• iasam j *\jaeņi, no ta reazi-~-ir tautas un Unža puxki.ciitia un vai 
oaa3 ,nīes« 2-noa# mums aots Īss un 3kaiur» &prž.k3ts per AntiSr, 
raksturu un aarbibu.^e netiek runāts aiegorij s , kā Deniēia gram un 
At*x# grām#Viņš nosaukts pa r {_.r3ka cilvēku,pazušanas dēlu, netaisno, 
kns liecina, Ka viņs būs r̂ēki. un netaisnības piini6s iemiesojuma#v'iņ 
ņš paaugstināsies augstāk par Dievu uu visu patieso , dievišķo iznīci 
nās#Viņš pielietojies javas sātāniskls brinferspējas,vareniem vārdiem 
pievils cilvikus.Viņa utsvt lstnieki_ būs tief_kas melo un-tic trelietnr el 
meliem,_Kļir jintikrl^ aTkIāSiSģ?6anafl!;, viji aibele3 iZjk.sldrotsji
jtas runā par >»ntijLr# ka adventisi , īarīvo araudžu un katoļi atelst ka 
Antikrists iMtililt un vaIflLĪs «ēnas stomās impērijas valstis.Viņi cam 
ato uz to, jux ti*iab Danieia 6Jiāia, *.&. ari Atkl# ^rām# ir runa par Zvē 
ru^iam ir 7 galvas un 10 ra^i un uz viņa r asiem 10 ķēniņu kroņi.kaa 
6 kopēja tir0us vaisti;^ Iy7l g# «.i-vienojus Anglija 9mānija, Īrija un 
J£ervē#Eja9tus vērsa A>ibeies izskaidrotāju uzmanibu#Kā zināms* tiek ru 
nats £j;i par politisku apvienību, ja to panāks,apvienotā ^sirope būs 
lielāki valsts ^iropā k^ps karļa lielā impērijas sabrukuma 814# ģa. 
kā zilinās, patreiz ir savas ^rūtībaSjkopē^jam tirgum* us valstīm patr 
reiz *.r grūti vienoties pax apvienotās Eiropas veiuu un struktūru#
Dr. Vesiejs ,ka ari .uinsejs aomā, && var rasties itāds sevišķa persona 
9kas apvieno*, visas# iāda persona var b ur Antikrists. kas raksturots 
r ārkārtīgām politiskam spajām un milzīgu iespaidu,kas ©izraus visus 

£|ķvbagatos #9 tā trūcīgos,izglītotos tin vienkaršos##kas nepauosies ar 
labu, tos uisisaieais ar varu.toi viņa vara tālu izplatīsies ārpus sa 

Seftes uSsa loĒezam vlltUala brovletl3 . Ireāais tUs „ai
trīssavienībai ir viltīgais pravietis# Otrs~Zvērs> ? kas neizkāpj no 
jūras, bet nak no zeme3.Domā, ka viņš nāks no svētas zemes-jžaiestin- s 
Viņam ir aivi ragi,Viņš būs ar lielu autoritāti reliģiskā laukā,kaut 
kas īidzīgS Kr# un viņš uzstādies kā viltus mesija.ladēļ nosaukts par 
viltīgo pravieti."Tādēļ ka patiesīgs mīlestību nav pieņēmuši,wievs t 
fciem sūtīja spēcīgu malau garu,ka tie c tic meliem,Īsi top soaiti vis
si , aoa patiesībai nav ticējusi,bet kaasbijuai patikšana pie netaisni 
bas. , •, «Viltīgais pravietis noslēgs savienību ar /uatikr«Viltīgā 
pravieša galvenais u^aevums būs noskaņot jūaus un citas tautas, lai 
tās godinātu un piel&gtu Antikr##Zvēra tēls tiek uzstāaits terapiī un 
juaus spiež pieiū^t to#Dauazi jūai tika nojauti, kasnepieiūdza Zvēra 
tēlu#Viltioam pravietim un zvēram paklausa ari atkritusi uaznica#ī»omā 
Jta Antikr# «kamanijas ietvaros apvienos visas konfesijas «-modernos kr 
īstie^us par vienu organizāciju unta reprezentēs j.i'kl 6 rām# 18 nod, 
minēto netiklo laulības paikāpēja sievu #lā sadarbosies ; r zv ēru un 
tai, beidzot bus drausmīga bojā eje© kā to xasem ntki« grām 18 noa#
Li' lais bēau 1 aiks# Jāņa Atkl# gram# lielais bēdu iaiK3 aprakstīts
bo o&9 u-19 nod# Viņs saaaa.īts trijāo fāzēs. Ar katru nāk?jno aprakot 
tu briesmas palielinas0 1F ā z e « .̂estā noa, iasaai par zīmoga td 
ari sanu,ko špēj izaarīt tiKai J^rs0 1/ F&zem*.. Kad pirmais zīmogs 
tika atdarīts ,paraaas jātnieks uz ba^ta zirta «Jātniekam stops rokā 
tas ir Antieristus,jo Kr# ar stopu ro^ā nekur nav raksturots,Un viņš 
izgāja uzvarēafjns, lai uzvarētu* «Viņs jau bija ieguvis a&uazas uzvar 
as, bet izjaja, lai iegūtu vēi#2/ kad otraiš zīmogo tika atdarīts izģ 
jāja jātnieks uz 3arkan? zirga*Uh kas uz tā sēdēja, tam tika aota vara 
atņemt mieru virs zemes,las nāk no ziemeļiem un aodas uz Viaējiem Aus 
strumiem,lsi kspā ar arābiem karotu par lzreēli#lzraēiim iet palīgā 
Antikristus, kam noslēgts ilgums ar izreēii# 2/kaa trešais zīmogs tik 
ka atdarīts,izjāja jātnieks.uz meļna zirea*l'am seko bads».jo karš tur 
pinajās un zeme &uwpsl,ita*i'irmos trīs ar pus gadus Antikristus aeya m 
mierū un zināmu labklājību# visi cavliēja,ka viņs iriieiākais poiitis 
kais vaaonis kaao jeokaa ir bijis, bet tagaa miers ir atņemts un ,a.arš 
turpinājās un paplašinājās,iesaistās ^pasaulē lielākie militārie spēk 
ki un valstis,zeme tiek izpostīta, oeko bads un mērisVar likties, ^a 
mūsaienās jau ir iīj azekļi pret e aergām.bet esot atklāt? kāa a supe 
er bakteiija,pret to nelīdzot nekādi līdzšinējie mediciniskies iidzek^ 
ļi.i\r<>ti esot nobaijusies, ka e^ot iespējams tās izplati šanās,kas nes 
tu tik b riesmīgu sēr^u, kāda pasaulē vēl neesot bijusi0Vēl ir cita - 
iespēja epiaēmijas izccīsmei-bakteilieliskais karš,kas var tikt izrai 
sīts#b/Kaa 5. zīmogu ataarīja ?Jānis recz zem aitara to dvēseli,ka^ n 
nokauta lielā bēau laikā, Dieva vāraa un liecības aēļ,jo ̂ Antikristus

jau prasa, iai visi viņu pieiūdz ka i>ievu un kas atti

to darīt, tika nokauti#
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to/kad to. sū tli; i.to-xxt-3• liela zemes trice cēlās,saule tapa
tumša a, menea/sarkans asinis.Ievērojami aeisrnogrīfi ••• >»!*» tēj

ši,ka zemes triepj ^ro^rtoejot un esot iespējama kāda liex zemes trī 
ce,kāda līda šim neesot bijusi.Let linsejs domā, k& sī zemes trice 
būšot cita rakstura,jo iasam, ka,sakarā ar to, saule tiks • oturnšota 
unmēnes kļūs sarkans kā asinis.Lsot kādas sevišķas nukxeāras bumbas, 
kas apvilktas ar kobaltu, kes aubultojot eksplozijas spēku ua radot 
milzīgus dūmu un putekļu mākoņus,kas sabiezējot atmosfērā,.Tā var 
daļēji aizsegt un aptumšot sauli un caur šiem slāņiem, rae ss var iz
skatīties s-rkans kā asinis,
v a r o ^ 8 » ^ f n§ti^^i§Pls.l»o««!Mta3lāņ$iitfbMfciS®xi^iš.-^^F vārd* 
iisot nukiāx^ ̂ iias, kuras sauc par*orbit * . Duaibasi”, _ās ^areazē
tas nomest no *>evx-i**m platformām,ka» .-.txauisie-> kosaio -• . v 4 2 u kritis 
ot ti|si uz xeju un nonākot biezākajos atmosfēras skāņos sot kvēzo 
josasjun izskati soties k3 meteori.

*'̂<n aeoes atmosiēxa a^..vexsies kā s&tīta grāmata, ̂ e . ; .enta ruixi 
is/ ,jria atomtaumoa sksploafiio't»%%m& tā aiztriecot splrāiveidigi atmosf 
fēru jrom ku pergamenta rulii satin-un viņa atkax at0 .i. osties ar ār
kārtīgu ātrusru un spēku,kas lauot galveno skspxoziju,

"lia salas un kaltti taps kustināti*"no s^jck^iem s a t r i c l a ā j e 
zieio bēau l> iku otrā fāze.K.aa tika atiarits 7 .zīmogs, naoa 

eņģeļi ar oazunām
1/kaa pirmais eņģelis bazūnēj zeme tika ar uguni sajau ta.TreŠfi 

daļa koki un augi nodega,Tās būs sevišķu nokeāro tumbu sekas, las iz
nicinās trešo īaļu no visas pasaules zaļumu,

5/k-ad otrais eņģelis bazūnēj,taa kā lielu kalnu degošu gāztu iūrS - 
Tā tas izskatījās Jānim.Ja pieņemam, ka tes nozīmē kādu mi<sīgu krīt 
šu meteoru, tas tomēr nespētu iznicināt trešo daļu kuģus un. j ra-: 
dzīvniekus,Domājams,, ka tā bū3 milzīga apmēra jū rasi a kauja,kurā 
xietos daž āaa veida nukleāros o ieročus , -elvenām kārtām no >aisa.I 
Tā norisināsies tikai nedaudz minūtes,

3/Kad trešais eņģelim bazūnē ja., liela de-oša zvaigzne krit-> uz 
saldūdens rezervuāriem un ūdens tika sabojāts To izsauks daudzo nu- 
kreāiro ieroču o k s p x o z i j a s , VaX būt kādas sevišķas hidii^ēnās 
bumbas oai kas cits, kasvēx iiaz šim nav paaistams.

4/ Kas 4 enkexis oa«^nē Ja,n^»imaila«^«mfaMrilsauxe, mēness un 
xvaifcZnes zaudēja trešo daļu no sava spožuma,Tas ir nu*ieāro ieroču 
ekspxozijas jekas.

5/K.aa 5 sn^eiis l azungja, nāca siseņu bari.iiem tika *avSxēts , .. 
nenokaut vci^vēkus, bettikai mocīt tos ar saviem inai^iem dzēlieniem, 
kas nesa lielas mokas.^insejs domā, ka tie varot būt tā sauc amie "ko 
bras nexikopteri#kas s§s indīgas viela»,kuras nenonāvēs cilvēkus, 
bet radīs šausmīgas nervu slimības,kas nesis xielas mokai,Tās jau 
Vjetjamas karā esot izmēgnātas.
to /kaa sestais en*exis b&zūn§ja,taro tiek sacīts:"atraaīsi tos četrus
kas saistīti pie j~ifrata3 u*es."Tie ir x tumsības spēku virsnieki, 
i-ifrata ir robeža star^ a us trusis» un rietumiem.Tumsības spēku engeļu 
virsnieki si.nboxizē 2 0 0 mixj. lielu armiju.Viņi apzīmēti f jātniefci 
uz briesmīgiem zirgiem,kas s.ļauj ut.uni rāmus un sēru.iā ir aevišļi 
bruņota armija ar nu*: xe īriem ieročiem.Tie nāk no austruaiem-^Inas—pār 
ri Šlfrata* upei.xlem uzaots iznīcināt trei>o aaļu no vēl atlikušiem 
zemes ieuzīvotājiem.iitminē3imies, ka jou ceturtā aaļa tika iznīcināta 
no bada,mēra un zemes zvēriem.Tā taa vēl vismaz viens milijārOs iedzl 
votāju ies oojā. iaet neskatoties uz viau to,tie kas ^aīiks azīvi, ne& 
tgrIezīsies no savlen ļauniem darbiem» ļauniem ceļiem. Kā lasām 
Atkl.^rām. 9. nod 20-21 lf*£*pantā.

Ireaā lioio Ijau fāze, -septiņu soau kausu ieiešana, 
i/kau pirmais kausa 10* isxitts,cixvēkieifl piemetas ļaundabīgi auaz 

ēji.ias ir miiztu;is aauuz nekxeāro eksploziju s ekas.kaU nometa pirmās 
atombumbas uz x*irosimu «a^asaki tur vēl pēc 0adu 10 tūkstošiem tix 
ka aapcLrčsuaēti no ļauna ab īci em auazējiem.

2/ttrais eņģelis izxēja savu kausu pār jūru un visa az īvā  raOiba 
jūra -nobeidzās.

var xikties vai Dičv. nav cietsiraīgs tzvezafims tāaas arausmī^as s
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izvezdams usuiigas souības par p a s a u l i ? Ievērosim, ka sodības n a k  pa 
kameni siti un ar partraukumiem—kur Dievs gaidīs atgriešanos no viņu 
ļaunajiem cehiem atpakaļ pie i/ieva.ket iasam, ka ciivēki neatgriezīsi 
es .in neat ,i*ie pīsies «Viņi apCiet n s sevi un zaimos Dievu.levērosim v 
vēl* ka cixvēki īstenība pasi sevi sodīs.Cilvēki iedami savus ļaunos 
ceļus l asi to sagatavo® un izpiid£s.i asi sevi iznicinās, las nozīme i 
xieiu postu, ja vairs cilvēks neietā _s;,._rību no juras «las bus_raixzig

ungo atomkaru sekas. J/oestai eņģelis izlēja savu k*usu pār upēm 
uuens avotiem.Un tur saoīts o. pantā"īie ir izrējusi 'lavu svēta prāvi 
esu asini§,tāpēc tu tos dzirdini ar asinīm,viņi to pelnījusi ./«JO ude 
ņi uija pārvērtusies par asinlm,kums v,ruti patei kt, ko sis simbols 
noz!mē/«4/Ceturtais eņģelis izlēja savu Kausu par sauli,evadās milzīgs

J,XJL£i Uti Cilo jv ui Vciu &i<5 o -i*o t c; f wv*-*‘kJ *viU»*
pie ipieva, b#t zaimos ^ievu*5/ S/Piektais kaus tapa izxiets par 

Zvēr- tlronijpar viņa valstību nolaižas tumsa-tias laikmets tur iestāj 
a»oViņf coau. satriclnata,ix pienācis viņa valstības pēdējais posms. 
d/ot-st*i.> en&exis izdēja savu kausu par aifratas upi, tad izsīka viņas 
ūdeņi,^ai ceļš būtu sagatavots austrurnu ķ.§Aņam, Aust rumu armijai tiek 
novēroti skēršil nākšanai uz vidējiem austrumiem. Milzu armija maršē 
uz turieni*T/kad septīto kausu izlej iasam, ka ceļas briesmīga zenes 
trīce, kāda nav bijusi māmēr cilvēka azīvo virs zemes. Pasaules lielā 
kās pilsētas iet bojā-top noiīdzinātas, salas un kalni pārm; inās. 
urieku vārds"seijmos* nozīmē satricinijumu-kas var nākt arī no cita k 
kā.ne tikai no parastās zemes trīces.Doaia * ka tiks laisti darbā peuē
J1® atomiei oči,kas stripri tās progre-*ējusi,Pasauie-.. xiexākās piisēt 
tas kā:iioma,rarīze, .Londona, Maskava* Ņujorka un cita3 ,tiks noxīazin 
ātaw.Un ne t!*...«i vien pixsētas,bet arī visa zemes virsa ciņu rajonos 
tiks pārmainita-kā kārni un sa»las pat.Un tad nāks K r i"s t a s,
Kr, otrā atnākšana un 1000 k« mieia valsta Br.r c ‘ rā ■ atnākšana ix galven 
ais notīEūFīs st ai* p pēdējā' iieiSm.iri'eoiOjSlu starpā ir strīdi, vai kr, nāk 
ks pirms 1000 g. miera valsts un burtiski nodibinās savu valstību. W i  
-as saprotams burtiski?Ir divi galvenie uzskati:priekšmiiēni^tu un 
*3cmiīenistu, Prieksmllēnistli tic ,ka kr, nāka burtiski uz so zemi
iirms 1000 g, miera vaists un nodioinā^.1000 g« miera vaisti.Mums j 
ir pavēlēts ; ; id-i.t uz kr. otro atnākšanu, ne už 1000 g. miera valsti. 
Miums ir sacīts, ka mūsu ^urniem j but apjoztiem un svecē.;, degosām-jāb 
Ut līdzīgiem ^.auoīm,kas savu &.ua6u gaida,Ja K r .  nāks vismaz pēc 1000. 
g«*tau jau nav nekaua jē^a viņu ta&au gaidit?teāciua ka kristus atnāk 
ks pirms 1000 g« miera valsts ir tikusi mācīta un ticēta no visiem 
pēcapustuļu ba-nic-s tēviem un neviena neapstrīdēta. Papias , kurs bi 
ja apustuļa Jāņa māceklis, ±^iikarps un Irenijus, kuriem bijusi cieši 
s akari ar apustuli «Jāni,atzina, ka kristus nāks pirms I 000 g, miera 
v&lsts.Priekšmilēnisti māca.ka pasaule top arvien» ļaunāka.Dieva Vaļa 
irba ieiobezotāka* līdz peul^i tā tikpat kā izbeidzas antikrista Vaxo 
Isanas laikā.Tad nāk kristus un antikristu ,viltīgo pravieti tin visus 
viņa piekritējus uzcels no miroņiem un visus ticīgos- kas netika p; ņ 
emti pie ticīgo aizraušanas.Tad kr. ar tiem, ar iturieA viņs afn'ict no 
debesim un tiem ticīgiem, kas tagad tika uzcelti nodibinās 1000 , 
miera v xsti, ricmiiēnlsti māca , ka caur evaņģēlija slidināšanu un 
civilizāciju, pasauie k*.ūs arvienu labāka un labāka un beidzot iestāj 
as zelta laikmets, nur taisnība un miers» vaxdjs 1000.g.kr. šai iaikme 
tā gan vaida, bet ae reuzami.viņa klātbūtne ir^arīga.Pa šo iieku noti 
ek liela atgriesanāc ^an starp pagāniem , gan jūdiem un pēc tam nāk 
Kr,$ otiek mirušo augšāmcel , un pastarā tie3a un iesākās kr, muzi 
gā vaists, ft. ln£is savā grāmatā"kam mēs ticam" izsaka ieadu vidējo us

starp visam lautām.Pas- u^e attīsvis kā uz labu ta arī uz ļaunu«*bet 
ļaunums pasaulē ietvairumā iīuz sa&atav o ceļu personīgam /nitikristam 
rersonīgs *nti*r. : tkxajas , tas nav ne rāvests, ne ar aomas baznīca, 
jo tie n v antikristi ,bet kristīgie,lai wan tikai vārua kriot,,A.rist 
us izdardē iuatikri-atu un viņa pravieti un sātanu iemet uz 1000 g* cie 
tumā0



antikristi , bet kristi gie, lai gan tikai vārda krist. Kristus izae^c 
aē antikristu un viņa pravieti un sātanu iemet cietumā uz 1000 g. 
bī Kr. uzvara nenotiek viņa redzamā un atkxātā otrā atnākšanā debess 
pBdebesos,bet vvlņa nereazamo un reālo klātbūtni pie s<-viea ļaudīm, 
fcāk liela reakcijv, kur labie apāki uzvar ļauno» un Kr. ar saviem
ļaudīm vaida par to zemi-i-; šiem 1C00 g. notiek iieiaat, riešanās un 
pēc 1000 g. notiek Kr. otrā atnākšana ar godu spēku virs''zemes.
£im uzskatam es personīgi navaru piekrist.Atki. grām. 2C.nod* nepārpr 
otami ir sacīts, ka fi.r, nāks pirms 1 0 0 0.g. ar godu un spēku un vsldl 
īs vir3 zemes 1000.g. miera valstībā līdz ar visiem sv ātiem.

rēdē.ļais kar ..^ad ICOG.g. ir ptgOjuši,velns ti iek izgaists no sava 
ciet osa. Viņā sapulcina Dieva ienaidniekus, ko 3v. tiakst. sauc par 
uogu un toago^u.Ir dažādi uzskati par &īn ttūtām.Liekās ka tā3 būs 
austru’iiu lie *.as nācijās, «cas bija tālāk prom no Kr. miera valsts un ju. 
māzāk iespaidotasno tas ^  tau#c Velas viņas pēj vieglāk iespaidot, 
oatans aavācmiīsu azatgu un nak karot pret kr. un Viņa ļaudīm.Dieva 
u^uns krīt ao debesīm un visa liela ai mija tiek i iznicināta.
Vems tiek s i-tit<> un iemests uguns zaņfī,kur ir 4.vērs un viltīgais 
pravietis.

iiieiā tīeoas aiertt. iad ceļas au^sā visi mirušie un vioi mirušie 
un a^ivie'1 tiek oZ^arčiuutiar. so*a kreaia ^rie&sā.Kr. teic:*Kss tic u 
uz viņu,tas netiks audits,Det «.&» netic, tas jau ir sodīts, tāpēc ka 
tas n.v ticējis Dieva vienpiedssimušā Dēla vārnaf.HJāņ.3sl8.J? netici*., 
ais j au ar šo spriedumu tiek pazudināts, kāpēc tad viņš vēl tiek 
tiesāt»?lāpēc , ka tā ir pēdējā sastapšanā»,starp Dievu un neticīga,

ku uarbu grāmata. kur būs uzņemts viss, ko viņs ir darījis.domāji», 
kādi ir bijusi viņa motīvi,viņa ilgas un vēiēsan5,s»Dfe cilvēki tiks
tiesāti pēc sīcu grāmatām, ±,āc viņu nopelni*m .vgl tur būs dzīvības 
0 ršmata,un kura vardi netaps atrasti dzīvības grāmatā,tie tiks iemest 
ti uguņo jurā.Var jautāt, ja tie kuru vārdi nav dzīvības grāmatā tiks 
pazudināti,priekš kč am tad vēl tiesāti pēcv citām grāmatām?Visi neb 
būs vienādā stāvoklī mūi^ā pazušanā,atkarāsies, ko viņi ir darījuši,k 
Kā izturējušies,cik zinājusi pa/ Dievu un VipjL likumiem.Ll tiesa būs 
galfjā tiesa un taisna, un neviens nevarēs sacīt, ka viņš netaisni cie 
cies.

Pēc tiesai iestāsies jaun~ laikmets, b&a Jauna debess un jaun 
ns zeme.Iā nebūs vair^ materiālā pasaale, bet Karina*
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