
Dieva nodoms (prav.vārds par nākotni).

Written by Normunds Ozoliņš
Thursday, 13 December 2012 06:42

25.08.10.

  

Dieva nodoms.

  

Un redzi,Dieva nodoms neapstājas arī Latvijā ! Jēzus nāca pie savējiem,bet savējie Viņu
neuzņēma.Tāpēc Dieva nodoms neapstājas tavā zemē!

  

Tieši tāpat,kā Dievs paplašināja Israēla jēdzienu,Dievs paplašina arī tavas robežas tavā
zemē,lai neapstātos Dieva nodoms tavā zemē.(Mat.2.6.) Tieši tāpēc,ka tradicionālās Baznīcas
noraidīja Dieva nodomu tavā zemē, Dievs aicinās citus viesus no lielceļiem un sētmalēm! Dievs
neapturēs savu nodomu tavā zemē,bet turpinās to caur citiem ļaudīm tavā zemē!  

  

Tieši tāpēc,ka Dievs vispirms nāca pie savējiem tavā zemē,bet savējie Viņu neuzņēma ,Viņš
turpinās savu iesākto nodomu,bet pie citiem ļaudīm tavā zemē ! Jēzus nosauca Jūdu sinagogu
par sātana sinagogu,jo viņi nepieņēma Dieva nodomu savā zemē.Vieta nepaliek tukša. Ja
noraida Dievu,tad tajā vietā nāk velns. Tieši tāpat arī daudzas Draudzes tavā zemē ir kļuvušas
par sātana sinagogu,jo nepieņem Dieva nodomu tavā zemē. Dievs vienmēr iet vispirms pie
savējiem,bet ja savējie Viņu noraida,tad Dievs iet tālāk pie pagāniem,bet nekad neapstājas !

  

Un redzi,Dievs ies tālāk pie pagāniem tavā zemē,jo savējie Viņu noraida! Izraisīsies kaut kāds
jauns ūdens tuksnesī no ļoti nelieliem,vēl paslēptiem ūdens avotiem,kas Dievam ir zināmi ! Šādi
nelieli ūdens avoti ir atrodami visā Latvijā.Daudzi avoti ir aizbiruši,bet Dievs sūtīs ļaudis atrakt
vecos avotus,gluži kā Izāks atraka Ārahāma aizbirušos avotus ( 1.Moz.26.18.). No šiem
mazajiem,neievērojamiem avotiem izraisīsies ūdens.Tās būs ūdens akas tiem,kuri nezina kur
pielūgt, kā to nezināja Samariete pie Jēkaba akas,jo viņa jautāja Jēzum par īsto pielūgšanas
vietu (Jņ.4.20.). Jēzus Latvijā nāk pie tiem,kuri nezina,kur pielūgt! Daudzi šajā zemē nezina kur
pielūgt,jo īstenībā nav kur pielūgt,kaut arī lūgšanu vietu ir daudz! Tieši tādēļ Dievs atvērs vecos
ūdens avotus,kas aizbiruši un tur parādīsies vēl jauni,lai būtu kur pielūgt !

  

Un redzi,tieši tādi,kuri nezina kur pielūgt ,atradīs Dzīvo Ūdeni tajās mazajās vietās Latvijā , kur
Jēzus ir apstājies (Jņ.4.1-30). Un redzi,ciemus Jēzum pievedīs pavisam citi cilvēki,nekā
tie,kurus jūs gaidījāt ; jo Dieva ļaudis noraida Dieva nodomu tavā zemē,saka tas Kungs !
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Tādēļ Latvijā vispirms parādīsies vietas kur pielūgt.Tie būs nelieli lūgšanu centri,kuri radīsies
spontāni,ne cilvēku roku vadīti.Slāpes pēc Dieva būs vienīgais dzenulis šiem ļaudīm.Tās būs
nelielas mājas Draudzes vai lūgšanu sadraudzības , pārsvarā nabadzīgās vietās. Vēlāk no šīm
lūgšanu vietām izies ļaudis pievest ciemus un pilsētas Jēzum,kā to darīja Samariete pēc
sarunas ar Jēzu pie Jēkaba akas ( Jņ.4.28-30 ). Tie būs ļaudis līdzīgi Samarietei- bez īpašas
izglītības un tikumiem pagātnē ; bet kuriem vienīgais misijas mandāts būs – tikšanās ar Kristu !
Tieši šis arī ir Dieva nodoms mūsu zemē tuvākajā nākotnē.
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