JANVĀRIS

2012

Miers jums un sveicieni
no Diženā Ķēniņa
pilsētas– Jeruzalemes!
Esam iegājuši jaunajā 2012
gadā,un neskatoties uz to, ka
visa pasaule cenšas noteikt šā gada likteni, izsakot
par to diezgan drūmas prognozes,esmu vairāk kā
pārliecināts, ka šis gads būs īpašs gads daudziem
kristiešiem, ka tas būs spēcīgs Dieva atklāsmju
gads,Viņa brīnumu un Svētā Gara izliešanās gads!
Es vēlos dalīties ar jums pravietojumā, kuru Dievs
man deva šim gadam!
Pirmā rakstu vieta—Apustuļu darbi 15nod.16 pants:
,,Pēc tam Es atkal uzcelšu Dāvida sagruvušo mājokli; kas tanī sagāzies, to Es atjaunošu un
to atkal uzcelšu,” Dievs man jautāja:,, kāpēc Es atjaunoju majokli?”, un Viņš arī atbildēja :,,
Es atjaunoju, lai piepildītu to ar Savu slavu”! Dievs nekad nav atstājis savu mājokli, bet šajā
gadā Viņš to sāk atjaunot, un tā ir Dieva Draudzes un ticīgo cilvēku dzīves atjaunošana!
Un otrā rakstu vieta– 2.Pētera 1:19
,,Un pie tam mums ir paties pravietiskais vārds: un jūs labi darāt, ka vēršaties pie viņa, kā
pie gaismas, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr diena sāks aust un rīta zvaigzne uzlēks mūsu
sirdīs”.
Mēs sagaidām Dieva slavu, kas kā gaisma šajā gadā
izgaismos visas tumšās vietas,atmaskos sātana intrigas un
plānus un Dieva varenībā mūsu sirdis tiks izgaismotas!

Šajā mēnesī draudzē ,,Lielās Godības Ķēniņš” ir uzsākta
jauna kalpošana.Katru nedēļu notiek mini-konferences,
kas veltītas ģimenes tēmai! Šīs kalpošanas iniciatore un
galvenā oratore ir mācītāja sieva-Ella Lev Ari.

Šomēnes es apmeklēju Ziemeļkaukāzu, un biju
patīkami pārsteigts, ka cilvēki tur ir iemīļojuši
mūsu telekanālu un ar lielu interesi skatās to.Ir
tik brīnisķīgi redzēt, ka savā Tēvzemē ļaudis ne
tikai sākuši klausīties, bet arī uzņem mani kā
Dieva pravieti. Diemžēl pats personīgi gan tur
esmu reti, bet pateicoties tehniskajam
progresam, man ir iespēja sludināt labo vēsti
caur televīziju! Vēlreiz vēlos pateikties visiem
TBN Israel kanāla atbalstītājiem par jūsu
ziedojumiem, par iespēju paplašināt Tā Kunga
Jēzus Kristus Valstību patiešām pāri pār visām pasaules malām!

Šajā mēnesī Izraēlā notika vēl kāds ļoti svarīgs notikums, par ko vēlos dalīties ar
jums!
Pirmo reizi Izraēlā notikā Kristiešu Media-Konference, kuras tēma bija ,,Kristīgo
PSL attīstības nepieciešamība”. (PSL-plašsaziņas līdzekļi) Esmu pārliecināts, ka
līdzīga veida konferences šodienas Interneta un Televīzijas pasaulē ir ļoti aktuālas.
Kristiešiem ir pienācis laiks iznākt no ēnas, pacelt patiesības un morāles balsi ,šajā
tumsas un ļaunuma pasaulē.
Tika runāts par aktuālām problemām studiju organizēšanas jautājumos,par jaunu
projektu sastādīšanu,par informatīvām vietnēm un programmām, kā arī par to
reklāmu un finansējumu.
Kā izteicās viens no šī semināra organizētājiem
Andrejs Zelmanovichs ,,esmu pārliecināts,ka
šis seminārs ir Kristīgo PSL dzimšanas sākums
Izraēlā”.
Vēlos jūs aicināt atbalstīt mūs, iestājoties
lūgšanās Dieva priekšā par mums,par mūsu
centieniem ieiet pilnīgajā pravietojuma
īstenošanā
«Jo no Ciānas izies bauslība un Dieva vārds no Jeruzālemes ».
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