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Vēlējos padalīties savā liecība ,par dzīvi kopā ar Dievu un viņa lielo žēlastību un mīlestību pret mums. Par viņa plāniem ,ne mūsējiem.
Mēs esam Paleju ģimenīte, un jau savus 4 gadus dzīvojam Dānija .Pašlaik esam 3,bet jau vasarā mūsu ģimenei pievienosies otra Dieva dāvāta dāvana un svētība-mūsu otrais bērniņš.
Dievu to Kungu patiesi sāku meklēt un saukt pēc viņu pagājušā gada janvārī. Kaut zināju par visu  jau 7 gadus, kopš iepazinu vīru un viņa brīnišķīgo mammu. Bet ar patiesām lūgšanām , un Dieva vārda lasīšanu un mācīšanos esmu tikai gadu. Protams,  sapratu ,ka no sātana uzbrukumiem neizbēgs neviens kristietis, un ar ko būs jārēķinās. Visa garīga un dēmoniskā pasaule ,tas viss likās tik nereāli un baisi ,bet tā visa bija reāla taisnība
Šeit Dānija, līdz šim nav izdevies atrast kristīgu draudzi vai mājas grupiņu. Dāņu valodu apgūstu, bet neesmu apguvusi vēl tik labi lai ietu uz baznīcu. Apkārt nebija ne viena latvieša, kas būtu kristīgs cilvēks. Gluži otrādi. Kopš sāku savu dzīvi ar Dievu, viņš par mani rūpējās, ka neviens cits to nebija darījis, visādi dzīves sīkumiņi, bet tai pat laikā arī sātans negulēja un centās manu dzīvi, attiecības izjaukt, izārdīt. Vēl līdz šai dienai pateicos Dievam, jo viņš vienmēr zināja ,kad atsūtīt manu stiprinātāju. Manu brīnišķīgo vīra mammu. Viņš lietoja viņu un devai vienmēr īstos vārdus, kas atkal deva spēku cīnīties un doties tālāk, kas pamācīja un atbildēja uz neatbildētajiem jautājumiem. Jo vienai ir ļoti grūti. Un pienāca laiks apciemot mīļos radus Latvijā uz Ziemassvētku laiku.  Mēs vienmēr tiekam vasarā un ziemā. Un vīra mamma piedāvā iespēju tikt uz dziedināšanu un atbrīvošanu. Es teicu es kaut vai uz ceļiem aizrāpošu tikai lai palīdz, jo sapratu, ka pati no pagātnes atstātiem grēku lāstiem un gariem vaļā netikšu, un nekad nekas nemainīsies .Biju gatava uz visu. Mums bija tikšanās 28.decembrī ar pašu Evu Āleri un vēl kādu brīnišķīgu māsu Kristū. Ziemassvētku laikā atradāmies Talsos, laukos un šajās dienās uznāca pamatīgi sniegputeņi, ka mūsu ceļi bija pilnība aizputināti. Jau likās tā, mēs netiksim. Bet tā Kunga plāni bija savādāki, un 28 decembrī abi ar vīru satikāmies ar Evu. Mūsu plāni sākuma bija, ka šoreiz iešu tikai es viena, un vīrs izteica, ka paskatīšoties cik man ilgi ies, tad iespējams arī viņš ies, jo  tūlīt pēc tam mums  bija jābrauc uz Liepāju un vīriņš kopš sāka strādāt Dānija ir atlicis dzīvi ar Dievu tālāk, bet sirdī ceru ,ka reiz mēs būsim pilnīgi vienoti Kristū Jēzu, vienotās lūgšanās, studijās kopā viens vesels. Bet atkal tā Kunga plāni bija ne mūsu plāni un viss notika tik automātiski, ka sēdējam abi kopā .Mana dzīvē līdzi vilkās pamatīgs maiss sākot ar okultismu, nabadzības garu un Nāves garu.  Pateicība Dievam no visas sirds par šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, ko  viņš mums sūtījis, lai mums palīdzētu, par visiem šķēršļiem ko viņš noņēma, lai mēs tiktu.  Pēc šis tikšanas abi bijām tik pacilāti, tāds neizsakāms prieks iekšā un miers. Jutos kā sāktu jaunu dzīvi, ar drošību un pārliecību viss būs savādāk.
Tūlīt pēc tam mums nācās atgriezties Dānijā.4 janvārī vīram atsākas darbs, man skola un tikšanās pie vecmātes 1 x. Tas bija 5.janvāris 10.20 man bija jābūt pie vecmātes,  meitiņa tika pavadīta uz dārziņu, vīrs uz darbiņu, un tas ir laiks man ar to Kungu. Kā ierasti biju aizlūgusi, pateikusies par visu un pārklāti ar visdārgākajām Jēzus  asinīm, diena varēja sākties. Vecmāte no manis neatradās tālu un izbraucu laicīgi, bet navigācija uzrādīja, ka kavēšu. Man palika 3 km no vecmātes, kad mašīna vienkārši sāka braukt ceļa otrā pusē, sākumā pat apjuku ,kas tas? Un pagriežot stūri atpakaļ sapratu NEIZBĒGŠU....Priekša koku aleja, un mašīnai arī savi 80km/h ātrums, aizvēru tik acis ieķēros stūrē un gaidīju kas notiks. Viss notika tik ātri, mašīna ar spēku bija nocirtusi 2 kokus elektrības staba lielumā un pret trešo koku mēs atsitāmies un palikām uz sānu. Atvēru acis, sapratu kas un kā esmu, un pirmais tikai ātri jātiek ārā. Izslēdzu vel mašīnu, jo tā vel darbojās, un pa otra sēdētāja pusi  pati mierīgi izkāpu .Mašīna bija pilnība sasista un nesalabojama.                                         Fotoattçls-0084.jpg
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Es spēju domāt tikai par bērniņu. Lūdzu kaut ar viņu viss būtu kārtība. Pati pazvanīju vīram , protams mūs aizgādāja uz slimnīcu,  sajutos kā filmās rāda. Piesieta, sasieta, ka nespēju vispār pakustēties, visur vadiņi un sistēmas. Man bija pilnīgi vienalga kas ir ar mani, spēju domāt tikai par manu bērniņu. Pašai bija tikai tirpstošas sāpes  sprandā un mugurā. Slimnīca biju jau pus 13, apkārt tik daudz ārstu un māsiņu un biežas un daudzas pārbaudes. Man nebija nekas lauzts, man gandrīz nebija nekādas vainas tikai šis 2 sāpīgas vietas. Un nu bija jāgaida uz dakteru, kas pārbaudītu bērniņu. Tas likās garākais laiks kāds jebkad bijis. Ja mani ieveda pus 13, tad bērniņu pārbaudīja tikai 19 vakarā. Bet es zināju, ka vīra mamma lūdza un viņa bija sazvanījusi ari Evu, un citas māsas Kristū, es pati lūdzu un man bija drošība, ka bērniņš ir dzīvs, jo tas Kungs mums pats dāvājis šo dāvanu, tad viņš par viņu arī  rūpējas. Tieši pirms pārbaudes slimnīca 1 x sajutu neapšaubāmas bērniņa kustības, par cik šis, ir 2 bērniņš , zinu kādas tās ir. Tā jau bija brīnišķīga sajūta. Apmēram: „”Mammīt es esmu dzīvs, ar mani viss ir labi”’ un tā tas tiešām bija. Pārbaude redzēju mazulīša sirsniņu, un viņš vienkārši ierušinājies čučēja it kā nekas nebūtu bijis. Biju patiesi laimīga. Un varēju mierīgi gulēt, jo bērniņa drošības dēļ ,mūs atstāja uz nakti slimnīca. Manis dēļ es varēju doties māja. Slimnīca guļot es nespēju beigt pateikties par šo atbrīvošanu no Nāves gara, jo es nestādos priekša, kāds būtu iznākums ,ja Dieva plānos nebūti bijis savest mūs ar Evu un tikt atbrīvotiem. SLAVA visu dzīvajam Dievam, jo mehāniķis, kas savāca un redzēja mūsu mašīnu nespēja noticēt ,ka esmu dzīva. Bet man praktiski nebija nekas tāpat arī bērniņam. Dievs pat izdzēsa manu prātu Es  visu notiekošo atceros un varu izstāstīt visu sīki un smalki, bet sekas ,kas parasti paliek pēc šādiem gadījumiem  tādas man nav. Nav  depresijas un bailes. Ir sajūta, ka tas nebūtu noticis ar mani. Slimnīca guļot  es tikai atradu dīvainu sakritību,  šī bija jau 2 x kas apdraudēja manu dzīvību, un es to gandrīz pazaudēju tieši tāpat kā mani vecāki. Jo kad man bija 5 mēnesīši, mana māmiņa  mūs ar māsiņu atstāja, atņemot sev dzīvību. Kad manai meitiņai bija 4 vai 5 mēneši, arī man bija tieši šī pati sajūta, bija tik grūti, ka galvā bija doma par pašnāvību, un tieši tad es atradu gaismu, jo sāku dzīvi ar Dievu. Mans tētis cieta auto avārijā iebraucot kokā, gluži kā es. Tikai Slava Dievam, jo es jau biju brīva  no šī nāves gara. Vakara, kad jau biju māja, ejot gulēt paņemu Bībeli un pateicos un Dievs man teica šādus vārdus:  Jesajas 65:23 Viņi nedarbosies un nepūlēsies velti, nedz arī dzemdēs bērnus agrai nāvei, jo  viņi ir tā Kunga dzimums, un viņu pēcnācēji viņiem paliks. UN  Jesajas 66:9-11 Vai tad ES lai ļautu bērnam  pārraut mātes klēpi, bet neļautu tam piedzimt?”” saka Tas Kungs.””Jeb vai Es, kora rokās stāv dzimšana, lai aizkavētu piedzimšanu? Saka Tavs Dievs. Priecājieties līdz sirds dziļumiem par to visi, kas bijāt par to noskumuši.
Slava Dzīvajam Dievam, par savu nebeidzamo mīlestību, žēlastību rūpēm par mums un citiem .Āmen 

