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„Dievs mani izredzējis ārdīt velna darbus”

Tā saka Latvijas Kristīgā radio raidījuma Atver acis jeb Patiesība par okultismu vadītāja EVA ĀLERE (agrāk Lilita Ozoliņa) no draudzes Jaunā paaudze. 
Kuldīgā viņa atkal viesojās pēc draudzes Ciāna vadītājas Lučijas Cēbergas aicinājuma. 
Visa E.Āleres runa būtu pierakstāma vienīgi ar izsaukuma zīmēm. Harismātiskajām draudzēm raksturīgo emocionāli sakāpināto toni, iespējams, izskaidro viešņas atziņa – viņas misija ir garīgajā pasaulē būt Kristus kareivim cīņā pret ļauno. Ar šādu kalpošanu viņa apbraukājusi Latviju, dievkalpojumi parasti beidzas ar aizlūgumiem, kuros, kā saka E.Ālere, „parādās spēka Dievs”, kas cilvēkus atbrīvo no ļaunuma varas. 
Kāda klausītāja apliecināja, ka piedzīvojusi ko ļoti personisku, tā „trenējot jauna veida jutību pret Svētā Gara vadību un aptverot, ka ārējie notikumi ir zīme garīgajiem procesiem telpā”. Daži citi vēlējās iegūt izpratni par to, ka okultu darbību mūsu dzīvē tiešām ir vairāk, nekā apjaušam, taču uzrunas forma dažkārt pārmākusi saturu. Kurzemnieks piedāvā dažas atziņas, kuru starpā ir arī tādas, kas raisa jautājumus un atšķirīgu viedokli.

Ieraudzīt neredzamo
„Manas kalpošanas mērķis ir atvērt cilvēkiem acis uz garīgo pasauli, jo tieši tur vispirms noticis kas tāds, kā dēļ viņi cieš, ir slimībās un pašnāvības domās: kāds viņus nolādējis, nobūris, vecāki vai vecvecāki bijuši dziednieki vai zīlētāji utt. Jēzus savu cīņu izcīnījis pie Golgātas krusta un teicis: „Viss piepildīts.” Taču mēs, kristieši, zinām, ka jācīnās ar ģenētisko lāstu sekām. Kristieši ir Jēzus līgava, kas dzīvo Dieva mīlestības straumē. Bet esam arī Kristus armija kara laukā. Tumsas vietās sastopam nešķīstību, apsēstību, ļaunos garus, dēmonus. Un Bībelē Jēzus pavēl tos izdzīt: „Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai! (..) Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās. (..) Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.”
Kristieši no tumsas izgājuši gaismā. Bībele saka – esam izredzēta, svēta tauta. Jānotic tam, ka esam izredzēti Dieva brīnuma darbiem, nevis nīkuļošanai un eksistencei! Mani šis vārds aizrauj! Dieva dāvanas ir dažādas – mana kalpošana ir mēslus vākt, ārdīt velna darbus. Es zinu, ko nozīmē tumsa, jo es tur biju, bet Dievs no tās mani izglāba.”

Starp Pumpiņrasā, Līgo un dievvārdu
„Kāpēc draudzes piedzīvo krahu garīgās cīņās? Kāpēc portāli Kas Jauns, Mango, žurnāls Patiesā Dzīve pilni ar sātana pagodināšanos: noburšanu, piekrāpšanu, nogalināšanu? Jo tauta grib kalpot diviem kungiem vienlaikus. Mēs, latvieši, nākam ārā no elkdievības, pagānisma, okultisma, mums burvestības ir dzimtu saknēs, un nevaram no šī pieraduma atrauties. Cilvēki grib būt Dieva svētīti, taču pagātne neļauj iziet brīvībā.
Jesajas grāmatas 6. nodaļa stāsta par cilvēkiem, kuri stāv starp debesīm uz zemi. Eņģeļi dzied: „Svēts, svēts, svēts ir tas Kungs! Un visa zeme ir pilna Viņa godības!” Taču Latvijā es neredzu godības pilno zemi! Latvieši radio atskaņo „vēl nāks piektais gads”, „es zārkā gulēdams”, „mēs grēkā grimsim kā ievas ziediņš atvarā”, viņi dzied Pumpiņrasā un galda dziesmas, kurās pagodina alu un netiklību! Bībele saka: „Bēdas man, jo es esmu nāvei lemts! Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas.” Bet kristiešiem jādzīvo svētdzīvē, jo esam gaisma un zemes sāls! Tāpēc lūdzu, lai Dievs dara mūs tik svētus, ka tad, kad iziesim tumsā, ļaunie gari trīcēs un drebēs, un, acīs mums ieskatīdamies, lēks ārā no cilvēkiem! Bet mūsos vēl nav tāds svētuma līmenis.”

Viena vienīga sadursme un uguns
„Daudzi kristieši iet dziedināties pie mistiskiem uguns rituāliem Līgo vakarā, pie reiki un citiem dziedniekiem, pūšļotājiem, tantiņām ar dievvārdu. Es lūdzu, lai no vienas mutes nenāk ticības un neticības vārdi. Mums ir Dieva dota autoritāte, bet lūgšanās un ļauno garu izdzīšanā mēs vinnēsim tikai tad, kad mums būs svētdomāšana, svētrunāšana, svētdarbība. 
Kad eņģeļi nāk ar uguni, notiek reāla šķīstīšana! Bet draudzēm bieži negribas to uguni, gribas papeldēt vieglā kristietībā. Bet tāda tā nebūs! Būs viena vienīga sadursme tumsai ar gaismu! Jo tumsa negrib no Latvijas atkāpties. Jā, līdz trijiem naktī lūgt un gavēt nav viegli. Bet garam vienmēr būs cīņa pret miesu, ja gribam iziet kā uzvarētāji.”

Lūdz, un atnāks šķīstītava!
„Daudzi negrib dzirdēt Dieva vārdus, viņi labāk aiziet uz zīlēšanas salonu. Tauta ir stūrgalvīga un lepna. Arī es līdzīgi pravietim Jesajam prasu: „Cik ilgi tauta dzirdēs un redzēs, bet nesapratīs?” Un Jesajam Dievs atbildēja: „Kamēr pilsētas stāvēs pamestas un bez iedzīvotājiem, (..) zeme, aizlaista un tukša, gulēs tuksnešainā atmatā, un, kamēr tas Kungs būs aizvedis iedzīvotājus tālu projām.” Vai tāda nav Latvijas aina Latgalē un citur? Postaža! Cilvēki brauc prom no savas zemes! 
Bet ir izeja! Jo kristieši ir desmitā tiesa katrā pilsētā, un Dievam tā vajadzīga. Un, ja esam zemes sāls, tad nebūs pūšanas ne pilsētā, ne darbavietā, ne ģimenēs! Runā Dieva vārdu, un tu redzēsi, kādi būs brīnumi! Atnāks Dieva uguns Latvijā, jo, kad lūdzam par savu tautu un valdību, par pilsētu un ģimeni, kad redzam ar Dieva, nevis fiziskajām acīm, tad pieslēdzas eņģeļi. Katra lūgšana nonāk Dieva troņa priekšā, tad eņģeļi ņem kvēpināmos traukus, pilda ar zelta altāra uguni un ber lejā uz zemi, un ceļas pērkons, balsis, zibeņi un zemestrīce. Tā atnāks šķīstītava. Dievs izbērs ogles uz burvju galvas!”

„Dieva tiesa jau notiek” 
„Siguldā pie Velna alas uz koka velna ģīmja jaunlaulātie ziedo naudu, nenojaušot, ka tā saņem lāstu. Cilvēki tur lūgšanas stāvējuši pret velna altāri, un kādu dienu tajā iespēris zibens un to nodedzinājis. Ja turpināsim lūgt, nāks zibens, uguns vai citi satricinājumi un aizbērs šī kulta vietas!
Pirms vairākiem gadiem lūdzām, lai nāk Dieva tiesa pār sertificēto dziednieku Mārtiņu Rodi jeb Bebru Mārtiņu, kas ārstēja ar bebru taukiem. Pagājušogad viņš uz divarpus gadiem iesēdināts cietumā par nepilngadīgu meiteņu seksuālu izmantošanu (arī par ieroču un sprāgstvielu arsenāla glabāšanu – aut.). Cilvēki iet dziedināties un iekrīt lamatās. Viņš ir hipnotiķis un tos, kuri gribēja sūdzēties, iebiedēja ar lāstu draudiem.
Ir atmaskota burve Esmeralda, cilvēki par viņu brīdināti presē un televīzijā. Latgalē seminārā Atver acis man pienāca sieviete, kas par diviem amuletiem – metāla gabaliņiem – samaksājusi 60 latus. Mēs lūdzāmies par viņu, viņa raudāja, nožēloja grēkus un teica paldies. Dieva tiesas jau notiek! Lai tas tev ceļ ticību un tu nebaidies lūgt par savu situāciju!”

Ar žurkas asti vai Jēzus spēku?
„Burvju un dziednieku apmeklējumi esot skaidrojami ar ekonomisko vai sociālo krīzi. Nē, Latvijā ir totāla garīgā krīze! Nestabilitātes laiks vienmēr ir pļaujas laiks burvjiem. Latvijā esot ap 700 ekstrasensu, kuri puslīdz legāli darbojas visādās asociācijās. Viņi piešķir sev sarežģītus, skanīgus titulus un sertifikātus, uz kuriem lētticīgi cilvēki uzķeras. Zīlēšanas saloni tā savairojušies, ka tajos kā ugunī iekrīt jauni un jauni naktstauriņi. 
Žurnālisti atspoguļo šo sērgu, bet kristiešiem jau sen skaidrs – ja neizārdīsim saknē, tauta būs apstulbota. Nav tā, ka cilvēki nebūtu dzirdējuši Dieva vārdu, tomēr viņi labāk maksā par tukšu gaisu: par iespaidīgām cenām dažās minūtēs var nopirkt labās enerģijas, pozitīvās domas, brīnumainu atveseļošanos utt. Kur aitas, tur cirpēji. 
Nedrīkst ļaut burvjiem Latvijā dominēt! Sāksim lūgt Dievu, lai izbeidzas burvju bizness, kurā pietiek naudas reklāmai TV un presē, un lai bezdievju nauda nonāk evaņģelizācijā! Ekstrasensu cīņām ir TV ētera laiks. Vai evaņģelizācijai tāds dots? Vai Latvijā ir 700 evaņģēlistu, praviešu vai eksorcistu? Man rodas greizsirdība! Kristiešiem jāpaceļas augstākā statusā un varas pozīcijā! Mums jāpalīdz bailīgajiem, šaubīgajiem un apmānītajiem – brīdinot, apstādinot, izārdot velna darbus. Kristiešiem viņi netic, bet burvjiem tic? Vai ļausim par lielu naudu sevi ārstēt, ja pūšļotājs gar degunu šūpo žurkas asti? Velns ņirgājas par cilvēkiem! Bet vai kāds atnāks uz draudzi un teiks: „Uzlieciet man rokas un lūdziet par mani, jo es ticu, ka Jēzus vārdā man pieder dziedināšana!” 
Nedrīkst ļaut burvjiem Latvijā dominēt! Ja tu pats ej pie zīlniekiem un dziedniekiem, tu nevari neko runāt, jo viņi teiks – re, kur mans klients! Bet, ja esi svētdzīvē, tev nav jābaidās runāt. Izsūdzi grēkus, sludini Dieva vārdu, un tā nezāle nokaltīs.”

Par kuņģīti un karstumu baterijās
„Nakts lūgšanā uz radio daudzi zvana: „Aizlūdziet par manu kuņģīti vai skriemelīti! Palūdziet par mūsu draudzīti, lai tā neiznīkst!” Jā, vajag lūgt par kuņģīti. Bet kaut nāktu taurētāji garīgajā pasaulē, kas noņemtu plēvi no acīm! Lai cilvēki dienu un nakti savā pilsētā stāv lūgšanā! Tad eņģeļiem būs darbs. Dieva greizsirdība lai rodas tevī! Lai ieraugām, kur paši bremzējam! Varbūt strādājam tikai ar 10% – esam kā telpa ar 10% apkuri? Lai Jēzus vārdā aizdegas baterijas, nāk uguns un karstums tavā sirdī! Lai ceļas jauni evaņģēlisti, pravieši, svētdienas skolu skolotāji, eksorcisti, lai slavētāji spēlē klavieres un bungas!” 

„Atlocīsim rokas un piedzīvosim uzvaru”
„Prese intervē ekstrasensus, bet kur Dieva tauta? Taču ir presē arī labās vēstis! Dieva brīnums, ka daži žurnāli veltīja bezmaksas lapas ASV eksorcistam Bobam Larsonam, ka to nofilmēja TV un tauta redzēja, kā cilvēki atbrīvojas Svētajā Garā. Portāli ziņo, ka ASV katoļu baznīca Baltimorā rīko sātana izdzīšanas jeb eksorcisma meistarklases, Lietuvā katoļu baznīca atbalsta ieceri veidot eksorcistu asociāciju. Slava Dievam! Romualds Ražuks, stājoties amatā Jūrmalas domē, ataicināja mācītājus, lai izkvēpinātu ļaunos garus. Ja pasaulīgā prese raksta, ka „sātana izdzīšana atraktīvos veidos pilnā sparā rit arī Latvijā, piemēram, sektā Jaunā paaudze”, tad aplaudēsim Dievam! Apsēstie un apmānītie drīz bariem nāks uz Jauno paaudzi, uz pilsētas dzīvo draudzi. Mēs uzlocīsim rokas un lūgsim Dieva svaidījumu, eksorcisma dāvanu. Dievs pats visu šķīstīs: „Es iznīcināšu burvību no tavas rokas, un tavā vidū vairs nebūs zīlnieku.” 
Bet vispirms elki jāizrauj no domām un sirds. Mums jābūt par paraugu, lai cilvēki redz, ka esam mainījušies, lai ko arī iepriekš būtu darījuši. Praktiskajā kristieša dzīvē jāšķīstī sava māja, jāmet ārā okultas grāmatas, ezoterika, Lāčplēsis, neķītrās dainas un citas lietas, kas Dievam nepatīk. Pieskarties okultismam ir bīstami, jo velns pretojas un negrib, ka tam kas tiek atrauts. Daudzi latvieši ir stūrgalvīgi: „Dainas nemetīsim ārā un Līgo vakaru apmeklēsim, jo tas ir kultūras mantojums.” Bet paklausība Dievam ir labāka, jo tavs nams tiks izglābts un mēs piedzīvosim atmodu! 
Ja cilvēki lūdz palīdzību, vajadzīgs cīņas gars! Daudzi atrunās: „Kāpēc tev jāiet pie fanātiķiem? Sēdi mierīgi un met krustus!” Bet jānāk pie fanātiķiem, kas dēmonus sitīs un dzīs ārā! Mēs būsim konfrontējošajā garīgās frontes līnijā, bet arī redzēsim uzvaru!”



*********
Andra liecība
Andris, agrāk profesionāls sportists, liecināja, kā pirms gada sievas veselības dēļ piedzīvojis bezcerīgu situāciju. Sastopot Evu un citus Jaunās paaudzes cilvēkus, viņa ģimene sākusi dienu un nakti lūgt Dievu, lasīt Bībeli, izmetusi konteineru ar ezoterisko literatūru, ar ko bija aizrāvusies. „Es sapratu – tikai ar Jēzu var uzvarēt šo cīņu. Es lūdzu un kliedzu tā, ka mašīnai jumts cēlās, jo mans pats dārgākais cilvēks bija grūtībās!” Tagad piedzīvota neizsakāma Dieva palīdzība – sievas veselība uzlabojas, ir iegūts gara spēks un miers. „36 gadu laulībā mums ar sievu nav bijis tik tuvu attiecību. Mūsu dzīvē viss mainījies. Daudzi gudrinieki grib atrunāt, ka Jēzus – tas nav pa īstam. Bet mēs kā aklais, kurš nojauš Jēzus tuvumu, varam kliegt pēc Viņa apžēlošanās un tapt dziedināti.”


Eva Ālere: „Dieva dāvanas ir dažādas – mana kalpošana ir mēslus vākt, ārdīt velna darbus. Es zinu, ko nozīmē tumsa, jo es tur biju, bet Dievs no tās mani izglāba.”







