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MKorl ten Booms /islandiešu evangēliste/.
U zvarētie	ienaidnieki.
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 zināmā valstī.Atbildēju sādi;"Iie atdevus i visu, bet nav oaņēmusi vi^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
jv, 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;-.jūsmu 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»2L 15,1.fez 3,10, un 1, 20-25 ,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. 15T22oVifis 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.	'
Tāpēc aplūkosim dažas svēto rakstu vietas attiecībā uz stāvokli, ā da mums jāieņem pret siera spēkiem*Ir 4.oti svarīgi apzināties, ka mēs paiikam jvristu"pari par Ik icatru virsniecību,valdību un spēku un kuņa zibu.ivfez I, 21.kes visiaicināti stāvēt pretī velnam.Jēkab.4.7,pilna i>ieva~HJBruņojumātfez o, 13—18Jēzus asins SpēkaAikli2.II ticībā'ar lū gsjinam un 6 a v ē ~aHuT^tTT-T,2L^2l.J§zus izdzina vemus Mat 12 un Viņs t to pč.vēi saviea; mācekļiem un sa6aiaa no viņiem to pa_su«juūk« 9,10.k-t, eļ&g—20,A Mark. It). I {.Apustuļu o.arboo mēs reuzam, j\.a mācekX^T~iTziieto ja s; vir varu, lai izazitu oemonus, tādejādi pagodinot «iēzus vūrciu Atceramies, ka Dieva vārus ir nemainīgs un Viņa pavēles šodien nozīmē to pa. asu, ko mace^iem pirms 2000 gadiem.Tie, kas uz šim p-;vēiēm bāls tas paklausība ari pieradis Dieva v reno spēku.Ja Jēzus teica:"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 *ret miesu un asini® mums jācrnāa, oet *.ret v&idibam un Varā® sīs turaibas pti.auuito varonīgiem an ^ret ļaunajiem gariem pasaules telpjā. j.apēc satveriet visas i»ieva leiučua ,iai ju» autu -spēcini ^iet staties fbiii.oicu■ >. uii vi^ū u. vt.x6t-iji varētu pastavēt.īfi tad illt et d^vua 5.iaaua apj-. īuui ai	lērpužies taisnības ori^&s.Kii
*a s/.vua ar apņemšanos &aipot miera evun^Siijaa ,b«*z visa tā sstll iet ticībai v iroi,u,a ko jua varēsiet azēat visas ļaunā u^uni^ā*: o^itas,Ņemiet ari peatiš anaa bruņu cepuri	ro zobenu, tas ir ■
ev<i vārdu un ^aiā ruziet */ievu ik urīai visādi viņu pielauzot un pfl ■ot,tai paaa n olu ko esiet nomodā utī p; stāviet sav&a j izitigšanās g| uar vi>iem 3vēta.iiem.*-fer .tt.lC-20.
*^i |g^et 1 ļ-Ķ'ļ	^āifi t7Tju"ijiuffieniisird[u?l‘irtas 8C g. v leijā |
fce	•_>.*» *«. - i*-	iecīnīja niknu ciņu ar tumsības ap.fkiea.Vj
eti' no viņa ustic^i.jiem arauazes iocejtļiem uolllbina Dittus,kļuva dfl monu apsīsta,tad iesākās ciņa, kas beiazāa ar uzvaru p īc 18 mēnešiem, kad pēdējais velns tika izadīts.Skaļā balsi,kas bija ozirdama pāri vis...i plisētai. viņa iejouc^s: "Jēzus _ii uzvarējis!"Pēc t«n »etlinger.* pieezīvoja no Uieva lielas svētības.::! mazā ^.iisētuņa kļuva par centi ru,kur uozi kriitieai iem ntojusi dziedināšanas un velna izdzīšana* j.ias»i.Āor. 12.28.Uz nāves ^u^tas s£citājs alGmbarda patiņoja?*,Pēc 5tT&* ■ eJ-in&onā ooT~vtru,aaauz spējīgāku par mani un tad notik s lielāk- lietas acicfi manā laikā, ?a«. notiks tad, kad Stang are i~;V* iesāka savu darbu un atvēra iestādi ar ncsaukur.u*ZC Šķirsta*/die /orei e/kui. dauazi atrauc gariņu paildztcu,daudzi tiks dziedināti un d audi i tiaa atbrīvoti no tumsības Swē,u varas ,;ibas manas tn: s .s ik ^adus brauc® turp un -laudz man p astS&tlja, ko tur piedzīvojuŠas,lādej3di es nebiju nesagatavota,Kaa man pašai cija jās&akaras ar tuaialbas spēk iem.Iagad pastāsti- u p-.ti p ar savu pie-teazi un *ā pārliecinājos pax Jēzus aaius ii* vfirda brinoaķo varu ua par to,ka viņa apsolijvrui ir u^tic Nfti. ailsaonaB xrē*a ,
•juai tavā viuii not op ātrāst a, s savam uēiam vai savai meitai , iie k iet caar u^uni,neviens zīlnieka, ne curvis, ne l u^lotāja.ae riebēj
ja. -ue vāruotāja, ne uareaia., ne peattļu cie nitājs.neuz tnirouu vt.i- Catajs»Jo vijij a.£ tc aL,ra,tijri Kungam Ir negantība tai 213 neganti
bas a$ļ,tas kua^s, tavs ^iova,tos i	teva priekžft*S«»vaiTiJ
vajag tut tā kua^a Suva uieva pii.žkāā/^^nz.l8f 10~1^. s ie kara vācij jā aaunzi oij;.- nezinās ?n5 par "bez v4ata" pazuduTsJier. krrav iriea, , vai tic vai atrodas ar ievijas koucentrācijaa no?:etnās vai 3.1 krituši kaujas,§1 neziņa tvaviniekitr?. a^ādJ'ija ciešanas un aauuzi u-^r.ek lēja z zīlniekus, lai kaut ko par a avieir 'Iļajiem uzzinātu,^3 nezinu, cik patiesas ziņas tie ie&uva,be-t vienu es piedzīvoju, ka daudzi nācg pie mania,pastāst$de®i par paatāvofio tumau ua par skubinājuau izaarlt *: nāvibu.Sie 3imptomi nepārprotami norāda uz tumsības spēku ieaarblbu.u Dieva bērna» nav jāpaiiek 1j»s i,Jēzus ir toicia:Mas esmu ļ.-asauiea ģalsma,aas se^.^ iaan, tas ticsi nestaigās tunsibā, cet tam bts dzīvi oas gaisma.aāaa £>.^2,^4 k,ā. t-^'i i-iu^i-^.i ^adlji-r-;.i man tika uzticēti -ica ži ,es nolēmuTunāt paVokultiem grēkiem un katlā 3apui5u ciaiā vienu reizi ru;jaju ^ar so temu.^ēdz lasīt 5. = oz.l8.10~x5,^arauot, aie tīrāki ii neietīti te Dieva acis, jo t os pi«F2^rp' j dt ffl Iv 3 m. j parāda,, ka vi^. s nepaļaujas vis uz Dieva varu,bet prasa palīdzību no ienaidnieka,lad normaiju uz palīdzību, kādu sniedz Bībele.Cīk brinisķi^i ka Bībelē atroaama atbilde uz šo probigmu,Jēzus nācis, lai iznicinātu sātan- aarbua."un ii nopostījis valdības un varas un tās kiaji smieklā ii'ci- un ssvas uzvaras &odu par tam . -1 jia caur viņu*'.ivoi,2#15# lāpāt Elīza s£x& pravieša a3iu-2.vēn o,5r« atpakaļ uz to VfetU,k.-r t tas bija przaudējia cirvi un ti^ tur ari notika brīnums,tāarl es ieteicu ļausim iet at, uz to vietu,kur tie caur saviem grēkiem atvēruši sava» oiraia uc&onu ipēJciect, un ifi^t kungu Jēzu aizvērt aurvis tur,jrur tie bija t'-is atvēiusx,Viapirms cilvēki jāpārlle cina,&? tie grēkojuelt^.^oz, 18.10-13. to pierāda ļoti Jkalori.Atzīšanas ir iiepie ciešama un tiicaitāa ank^tāā balstīties uz dar-;ajie^ --.paolijuniem.i,- J&aaul.7-9.lai taptu šķīsti.Cik bieži esmu pi. dzivoj -sl,ka daudzi j vuši brīvi tajā paā trlal,d kad bija ļfu.ļausijuēi šim varām!.
Ciņa pret tumsības sļ >klets.Clk taa orlaišķl^i, Jca mums dota atbilde ža f šai problēmai'.’^ēzus v.r :is, iai ieaicinātu ->atāna dsrbas. .tkl 12,1*. - l'3āa:"viņi sSt^.nu «zvērējuši ar tā Jēzus asini* un ar saVfcšT'tTcmI ' Všrau, Uzvara ii .».usu Ct ur tā Jēra asinīm un ct-.ui xusu liecību.
 

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 Hdz savai ^ultai.UsfiB siros sita nere^ulari.^
un es jutos slima.kādā vakarā man bija ^ara saruna ar msnu Tēvu del^
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 u^- 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 at0riešan53 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 kāzxicējas#£et es
&uamšxbs* 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.
^t.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??!pozici 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 Pedm&U bridi» tad teic
tol līl	*f‘Vr	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
ufuk \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|
izisiSia“ ■	««» pitalgi brīvs.Viņa bij, »l.£f
,at«iett>tia	,x.t to	6rl tu “ 1Ja aeatI!‘i « t "
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_j aroši zinu, ka tu gusi uzvaru.jūs tevi tagad atstāšu vienu .izcīni
atlikušo cīņu bez manis."
viņu atstāju, vienu un atgriezos konferencē.Bang -,s brazas pret
*nuju, tuvojas tfētra	v±ena skata. Tuvu krastiem no jūras
izcēlās stāvq klints♦oij tā, it kā aivi 3pēki cīnītos viens pret
otru,b et klints nekustēdamas stāvēja viļņu vidū.Konferences bei-
dzamajā vakarā priekšsēdētājs jautāja,vai kāas negribētu pastāstīt» 1
ko viņu mācījies un piedfcīvojis -inīs neaēļas.u.aija piecēlās un tei-
ca: "j&s esmu šeit mācījiusies un piedzīvojusi to, ka Jēzua ir uzvarēj
i3.3Īitna sieva sēdēja, netīrā, nekārti&ā virtuvē Tur tiko bija vietas
aanam krēsiam.fc^n bija svarīgi ar viņu mierīgi ^arunāt.jo viņa dļvas
reizes bija apmeklējusi zīlnieci, kurai ar esot ma^iskoo dzieiinā sanas
spējas.£s viņt i paskaidroju, kāds tas ir liels ^rēk3 Dieva acis, jo ta
maoēgaŽŽi!d!agŠsm^j[timjIsflDll^vPeĢi nflāffif-s5l"t
Kosvuc pt'r nek-ntX6'u«5« ^2 X0.I3^hX7p"Koaas pret šo sievieti ,
izifaiidzjutība.viņai š^āsirgu' par .Dieva ilgu piino tēva sirdi,kas
sili tik ļoti un kas mus noy. dis 3akarā &r veselu mīlestības okeānu
C'iur Jēzu Krisu.Un tirsi tādēļ Dieva acis tas iz biriesmīgi,ka mēs mek
lējām palīdzību pie ienaidnieka.Tagad ievēroju, ka viņa klausās uzmani
āi.K&d viņu nopietni brīdināju viņa aizstāvējās un pretojās.Tad viņai
stāstīju par Dieva lielo mīlestību un viņa uzmanīgi klau3i jās.iis viņai
nolasīju Jēaus vārdus no >at.11^ 28: "Hāciet šurp pie manis visiiji ,
kas esat bētlīgi un ^rūtsiraīgl,es jūs gribu atvieglināt".Pirmā ai z
aizgāju, viņa lūaza piedošanu,k£ bija gājusi pie zīlnieces un tad slav
ēja Dievu par lielajām cagātīDām,kas viņai dāvinata3 Jezu Kriatū.
otāvi pretim velnam.Uzvara ir mūsu.
kaza vācijas pilsētiņa grupa studentu bija nodomājuši xsapulceties ne-
dēļas nogalē,desmit kristiešu katrs sev atveda iidzi vienu viesi.
r».aut biju sludinātāja,es jutu, ka mēs esam kā viena brigāde,šie aesmit
un e3,Starp sapulcētiem tika daudz lūgts un diskutēt un kaut gan pienā
Ca usvētdienaa vakars,astoņi studenti bija pieņēmumi oēzu kā savu per
sonigu pestītāju’Medicīnas studente Trudija tovakar man nāĢa līdzi,kad
es piekususi , bet pateicība devos uz savu istabu:"Tik ļoti pateicos.,
uar visu, ko esat darijusi Heinca laba.Viņš ij. mans līgavainis, Viņ~
?i* lasu?1# iur&i* *
J .^smu tikai zars pie vīna koka,kanals Viņa svētība. Bet s aki man .Trūdi, kas ir ?r tevi pašu?" "£s neesmu nā£uai runāt par sevi, es gri bu runut tikai par Heincu."Ka tu vē-ies, tad runāsim L,ar lielo pārmaiņu, k&s notikusi ar heincu.kas no tumsas iznācis Dieva brīnišķā ga isma."Pēkšņi es pagriezos pret Trudiju un uzsaucu demoniem,kas viņā mita, Jēzus vārdā es tiem pavēlu iziet no viņas un -atgriezties ellē, k&s ir viņu vieta. _TūXinxari ievēroju lielu pārmaiņu Irudijas sejā* Pārsteigtā viņa jautāja: "vai man ir cerība?"Tad viņa nokrita uz ceļiem "ii.smu brīva , pateicos tev Kungs,esmu brīva! "Dziļā prieka Trudija sl ;v ējato kungu un atzinās, ka nākamajā dienā viņa esot nodomājusi iz dgrīt pas navību.lelkojotiees viņas acīs.redzēju, ka viņa vēl nebija ^ilnigi brīva,bet viua aizgāja to Kungu slavēdama.^anas kājas trīcēja.
±aS neko neko nebiju zinājusi par ~o meiteni un man ^ita, ka viss nori siuajāo ārpuo manis.Kāda uzvara! Kaurt ari oija vēls, es nogāju lejā u uzmeklēt kad u,kas ar mani kopā lūgtu Dievu.oapu^ees telpās es atradu studentus uz ceļiem."atnācu jums pateikties, ka Iruaija 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 vi3i metām ies uz ceļiem pielūgt Dievu,kaut viņš palīdzētu jums viņas atbrīvošana ai.Pēkšņi mūsu lū6šana pārvērtās slavēšanā un mēs zinājām,ka viņa ir brīva"-"Viņa vēl nav pilnīgi svabada.Turpiniet par viņu aizlūgt, kamēr viņa tiks pilnīgi • tbrīvota, "Pēc trim dienām man bija j'nrunā univerait āte,kuru lrudija apmeklēja,bet viņa slēpās aiz citiem.Zēni skubināja mani ar viņu parun .t,bet es nejutu nekādu aicinājumu to darīt..^edēļu vēlāk viņa uzmeklēja mani pilsētā.kur strādāju un Dievs mani izlietoja t lai_ pābeigt u darbu,ko Viņš oija iesācis pie viņas,, nis apzinos, ka man nav īpauu dāvanu aemonu izdzīu&nai,bet draudošu briesmu gadījumos mēs
drīkstam tverties pie apsoli juma, kas uzraksti ts ^-arklo, 17: "Lanā v r da tie izatis velnus."		i—-sr	j
ar
 

Vairāk nek. painoz.ojci.ia»
Psiholoģija ir derība* pat vajauziga*i*tceros sarunu ar kādu vicu ■ācn ou.a^a noSA-lazies iosi.j un smags sanāksmju,cikls.oesi ciivēki bi a 3udzējušies par lielu iekšēju tunsu un pašnāvības domam,riju varē jusi dažiem palīdzēt, bet ne visiem."Vai Jūs man varat palīdzēt?"es je
Itn? t|fii^«¥fc-Li^^«i‘ve«fiyVi*&iUSiififiasr,%fri4&^£b8tif?sY43«luva»
par zemapziņas aizsai «mehānismu.Tas man nebij nekoda palīgs!Cik blatam mi mēģināt atiisināt lieias problēmas ar mazam atbilcem.Kādam teologij as profesoram tika jautāta:"vai jūs māciat saviem studentiem izdzīt velnus ?"-"z.s pats to nevaru ",t;ija atbilde*"liet jūs uzoro-inSjaties sūtīt studentus uz draudzēm,kuras valda maģija".Vai jūs aosp.fi.jat ka l.lčoz Jgrām,janvistu un eioniatu manuskripti vinņierc palīdzēs, tad, ka kad tiem bus jaciņās ar uemoniem,kas trušu dienās apsēdusi tik aaudz vi
CiīVēkUS?"
Apsēstibaļr tādas garīgas siia.i uas,*as a^rau-sti	citās 0rāmatās
«s runāju *,ar to, Ka aemoai i espaido cilvēkus.aāda urste, a. fioringa/ raka ta par savu yiereasi*"Jai^sķir pieueriu* deaioniem un apsēstība* - ; starpība nosaka intensitāti,ar kuru aeo.onu spēli uzb ruk cilvēkam,vai nu pārņemot so ciivēku ^iznigi,vai uzbrūkot periodiski, pie kam starp- xaikā cilvēks ir brīvs un norrn >is./>.tkarīuā no dēmonu skaita uti pie- 3 tā san .s intensitātes so personu simptomi xs oa4di,sakot ar atsevioķ ieai nenormālas isturēšanās gadījumiem un suojektivām nenormālām izjū-
tām-kā dīvainās kaisis un domas,piem., skubinājtaas uz slepkavību vai pasn-ivību vai dažāda veidaatkārtotas baiļu at jūtas-,līdz pastāvīgām fuemoniakām rakstura izpausmēm;nepatika j.ret Jēsus vārdtt,lādēšanās, n egatīva,reakcija -ret Jēzus asins piemin j.-nu, sti„r». antipātija pret Elbeli . Icnaldi izpausme pret evaņģēliju,apcietināta sirds pret
aicinājumu nožēlot grēkus,neskatoties uz aizlūgs anāia,-līdz ar fiziski em sli'. tomiem, kā groteski, s kustib&s/ptt aejas/,dīvainos balsis, ,kas runā caur attiecīgo cilvēku,bieži intonācijās, kas atšķirās no attiec! gā cilvēka baiss,dažreiz kliegšana, vai ar vienas vai vairākām ķ ermeņ ņa daļu paralīzes,vai sri aaāda veida konvulsijas un krampji pie kam cilvēks aažreiz tiek nebāzts pie zems zemes.Llei parādās allergiakas par&dlbas.kā iz',.ai**-»3 uz ādas vai astmas dažādās pakāpās.Var paradītie es ari da^ adaa - izteiksmes acis,mežonīgs stats vai vaibsts.Dažādas sejutas sirdī,biež i ari stipra smaka,viens vai otrs no Šiem simptomi em vai ari vairāki Kopā.Attiecīga cilvēka priekšvēsture pa lielākai . ļia ii Oljia kāda Sakar3.pexsoriigs-vai nu ar maģiju/balto vai melno/, vai pareģošanu,vai amuletu valkāšana,saskare ar maldu mācībām vai per— 3onām,kai.u dēmonisks iesp;ias,*ā brinumurstiem vai pareģiem,vārdotājiem Vai spiritiativ ; , ^āriu licējiem vai nirofflanticm.Tie visi ir «pirīti.*»! ieopaidi,kao cilvēka sirdi padara u^ņēr-.igu piet tumsības spēkiem".
ATĪ nevarīga nodaru ošanu» a± citu cilvēku grēkiem vai ar apsēs tiep cii" vēkie-m var pavērt ceļu dēmonu uzbruku.am.Iīe velti pavils skubina timot elu*palikt nomodā visās lietā».mPraksi ne vienmēr iespējams atšķirt ap
ir tā pati «Vēsus vārdā, viņa dārgo asiņu spē ,ur ticību un lūgšanu, „a vajadzīgs caur gavēSanu un dēmonu izdzlSanu.Taču cīņa būs niknāka, ienaidnieks neatlaidīgāks,ja attiecīgais cilvēks ir apsēsts,cīņa ilgst ošāāka līdz uzvarai,Manā personīgā pieredzē samu dzirdējusi apsēstu Cilvēku runājam sveš* b&isl.lr ies* ēja.r>3, ks sieviete apsēstības oridī runā vīrieša balsī.Acu izteiksme var bet šausrotga.Sieii tie izplata ap sevi amsku.berlīug ian nācās atvērt visus loct	~da māte, kļ0
dienu iepriekš pieņēmusi ts kungu kā » avu. lestitājņ.atveaa pie manis sayu_dēmonu apsēsto meitu.**ad tie tiija meiteni atstājusi,gaiss kļuva pilnīgi tI*S,smakt izzuda ltdz ar asmoniem*vāzd^"apsēsts" nav xietot ms biež ak nekā tas ir patiesi piemērojams*Ja , piem., kādai sievietei ir jācieS no grūti panesamas vira mātes,bieži vien un varbūt netaisni, tā tiek dēvēta par apsēstu,lik.iab dēmonu piestāšanās Kā ari aps>sti ba ir okultā grēki rezultāts pat,ja tas noticis pirms gadiem un aizmir ats un varbūt toreiz piekopts tikai joka uēļ.Šeit ietilpst arī sasit as anās ar hipnotismu uti visa t. nepaklausība,par kuru runā 5. &os*18,lo— j4*•.;itcerēsirūies, ka SotUbina ūiitus bija meiteue no kristie Su^glaienes" hrŠT L.ija nodarbojusies ar maģiju.bn viņa nonāca aauazu dēmonu varā. ^
J
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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 0av>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 Uk 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* im^iXjL^x otami,****j?et tt<i j^dar a, jo vārdo*, kurus tu ;.u^.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. 10, 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?lj^ durvīm.Vi^s mani laipni saadma.9*Maa VLjaSSriĻga juju ^.-..iia^tba", teicu vi^am**lSana ticība bija pārak vaja uu tagau Julus tas būs juttara",un es vi^&!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''*aš^ 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»
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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 im mūsu 0rēkus parāai0ia.Li grēku izsūdzēifcan* ua Aū0t;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	ara z o b e n s - X> i e v a	vāra 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. 2zrādiJās* 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 ^aj-vao skaitļa 5. *-oz. 18.10-13 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,
	Amuleta	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-o^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.
Zināšanu 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 atnācu kāda dāma.Viņa s acu izteiksme
bija drausmīfaa.Mācītājs sakrata, ka viņa ir apēsta un vēlēdamies viņa
	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 ve5^tiggļ	"	~	<?
Jēzus asinsspgks.
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
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	nepiecie sama .
Cik ļoti mums nepieciešam- ov. ^ara'vadība,lai mēs spētu atšķirt gar
us, ka lie mus nemaxdinātu.M&tfattiecībā 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. 14.Kāda mācītāj- sie-
va reiz - suuzējās,ka viņas dvēsele ~Ssot tumsā.viņa bija mī^ -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 pr 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 vārda spē k s.
"Kas no ijieva dzimis, tas sar6ā sevi pasu un jaunais viņu neaizskar
«*1^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 katfa^ 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 slavē 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.
Bumerangs.
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.
	a v	v a j a a z i ^ a	reklāma.

kaa 1,-inns ^auiem Dr" 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!
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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^ n^v. velnam ,1m. taisa r^k	ļ^-irak aaudz pieminot viftu un [
kaul xiiKa~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 ■"■ ■"
Pārāk d audz kūku,
Dienvidafrikā mani piesauca pie tāļrūņaj'korij,'fTāciet palīgā,Te vie
na apdēsta meitene un mēs nezinām, ko ar viņu iesākt"! as biju nelaimīga «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 briesmīgi 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 rīcībā,bet so dien nevaru,»an ao dien visu uienu jacep kūkas baznīcaa svētkiem rītdien ai !as saskai to» un uolliu kai!-.3uli.īāļrunis atradās istabā, 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 ii0ā*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, vi 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 -.t^dam vietu grēkam, ;.biedrojamies ar ienaidnieku.un tad ciņa p^ii ekam bezspēctgij
tL u m- s	nepieciešam 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 ^rij kšā,jeb varam dēmonu i^uzīt arī no jienes?j«iēs...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 c^emonie^ em aiz+ie^usas ieiet kādā citā ei-ivēkājKoC'. ? r citiem kristiešiem vi, as~Tžūzina dēmonus ari nā~otr& bērna,uavēxgdami tiem atgriezties ei-Lg^ 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, mi 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 atklājusies Kristū Jēzū, mūsu JL u n g ā ! Aaa» *8,51, >*-27


