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Pravietiski sapņi par Draudzi Latvijā pēc R.H.Brauna viesošanās.

  

2009.gada 5.aprīlī skatījos tiešraidē Dievkalpojumu ar Rodnija Hovarda Brauna
piedalīšanos.Atklāti sakot,jāatzīst,ka nebija tā uguns un svētība,ko vērojām Rodnija sapulcēs
iepriekš.Pasākuma vidū es ieraudzīju tiešām ko šausmīgu.Pirmajā rindā starp mācītājiem
sēdēja bēdīgi slavenais Denis Paškevičs,par kuru varējām lasīt savulaik laikrakstā '' Privātā
dzīve'' par viņa laulības šķiršanu un romānu ar pazīstamo '' kristieti'' un dziedataju Jolantu
Gulbi.Tur notika laulības pārkāpšana,kā rezultātā tika izjauktas 2 ģimenes. Denis Paškevičs ne
tikai sēdēja pirmajā rindā.Mācītājs Peremots viņu stādīja priekšā kā cilvēku,kurš pieved
muzikantus Jēzum.Denis arī spēlēja saksafonu un tika apsveikts no Latvijas vadošajiem
mācītājiem un R.H.Brauna. Pēc pasākuma noskatīšanās es rūgti raudāju un lūdzu Dievam
paskaidrot šo situāciju.Ilgi nebija jāgaida.Naktī redzēju 2 sapņus,kuri daudz ko paskaidro.

  

  Pirmais sapnis.

  

Sapnī es redzēju ciematu lielpilsētas centrā,kur visas mājas bija iesāktas celt un nebija
pabeigtas.Mājas ciematā tika sāktas celt konkurences,vai sacensību veidā.Notika it kā
sacensības par to,kurš ātrāk uzcels savu māju.Ēkas tika celtas ar milzīgu pašatdevi.Ikviens
cēlājs ieguldīja celšanā visus savus spēkus un enerģiju. Neskatoties uz lielo pašatdevi,neviena
ēka tā arī līdz galam nebija uzcelta.Lai arī cilvēki pielika visas pūles,tiem beigās pietrūka līdzekļu
un celtniecība bija jāpārtrauc.Ciemats kopumā sastāvēja no nepabeigtām privātām
jaunceltnēm,kas kopumā atstāja visai nepatīkamu iespaidu.

  

Starp daudzajām nepabeigtajām ēkām es ieraudzīju vienu ēku,kura bija līderis visu ēku
rindā.Šie cilvēki gribēja īpaši izrauties un būt pirmie.Tas viņiem arī izdevās,bet viņu ēkā trūka
jumta.Es redzēju kādu iekšējo sienu,ko šie cilvēki uzbūvēja.Sienas pamats tika celts no
dažādām blakus konstrukcijām,piemēram,sastatnēm,veciem netīriem dēļiem,kaut kādām
greizām pagaidu konstrukcijām,kuras aukšgalā bija ielikts brīnišķīgs jauns,moderns logs.Sienas
pamatne tika veidota lielā steigā no materiāliem,kas pagadījās pa rokai,lai apsteigtu citus un
varēt augšgalā uzlikt brīnišķīgo logu,visiem par apbrīnošanu. Kaut arī šie cilvēki bija tikuši
vistālāk,ēkā nebija iespējams dzīvot un tās konstrukcija bija tālu no pilnības.Brīnišķīgais logs uz
pagaidu šķībās pamatnes izskatījās drīzāk biedējoši,nekā skaisti.Neviens tā īsti nevarēja
saprast,kāpēc tāda konstrukcija vispār ir vajadzīga? Tai nebija ne jēgas,ne arī kāda loģiska
izskaidrojuma.Biedējošā siena tā arī stāvēja viena zem klajas debess ar skaisto logu
aukšgalā.Tai nebija nekādas sasaistes un jēgas ēkas kopējā konstrukcijā.Bija vienkārši augsta
siena ar logu galā,ko cēlāji bija centušies par katru cenu uzcelt,lai citi to ievērotu.Sapņa beigas.

 1 / 3



Pravietiski sapņi par Draudzi Latvijā(pēc R.H.Brauna viesošanās).

Written by Normunds Ozoliņš
Monday, 19 November 2012 14:49

  

Skaidrojums.

  

1.Nepabeigtais ciemats lielpilsētas vidū ir Draudze pasaules vidū.

  

2.Nepabeigtās mājas ir dažādas draudzes un kalpošanas,kuru starpā vienmēr ir notikusi
sacensība.

  

3.Lielākā nepabeigtā ēka ir Upes (River) kustība Latvijā,kas tikusi vistālāk,bet arī tā ir bankrotā
un bez rezultāta.

  

4.Draudze Latvijā atrodas garīgajā krīzē un tai trūkst garīgo resursu turpmākam darbam.

  

5.Lai apsteigtu citus,daudzas Draudzes par pamatu savai kalpošanai izmanto jebko,kas
pagadās pa rokai.Piemēram,tiek izmantoti populāri cilvēki,mūziķi,politiķi,kuru dzīvēs ir visāda
netīrība un kuri galīgi neatbilst tam,lai būtu par pamatu Draudzes tālākai izaugsmei.

  

6.Apstāšanās iemesls ir konkurence un nepareiza motivācija!

  

Otrais sapnis.

  

Tālāk es sapnī redzēju skaidrojumu par Denisa Paškeviča un līdzīgiem gadījumiem.Sapnī es
atkal atrados tajā pašā lielpilsētā.Es gāju pa bulvāri,kurš sākumā bija ļaužu un mašīnu pilns,bet
jo tālāk es virzījos šajā bulvārī,jo retākas kļuva ļaužu un mašīnu rindas.Beidzot es nonācu ielas
galā,kur tikpat kā neviens vēl nebija gājis, bet tomēr ceļš izskatījās jau nogreiderēts un
sagatavots.Šī bulvāra galā atradās publiskā tualete.Man sacīja,ka ik pēc kāda laika no šīs
tualetes kāds izmet tās saturu uz ielas.Es redzēju,ka lietus bija noskalojis iepriekšējo mēslu
daudzumu un vairs tik ļoti nesmirdēja. Es gribēju ātri pamest šo vietu,bet tad kāda balss jautāja
:”Kam pieder šis ceļš?'' Uzreiz sekoja atbilde :'' Kādam no Latvijas!'' Sapnī man bija grūti iet pa
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šo ceļu,jo kājas grima smiltīs.Tad kāds teica,lai es paskatos uz priekšu.Priekšā vairs nebija
ceļa,bet varēja redzēt tikai neapstrādātu zemi,apaugušu ar krūmiem.Man kāds sacīja,lai es
nesteidzos tik ātri pamest šo vietu,jo tā neapstrādātā zeme ir ļoti vērtīga un tur reiz cels
mājas,būvēs ceļus un to apdzīvos.Sapņa beigas.

  

Skaidrojums.

  

1.Lielais bulvāris ir kristieša ceļš,pa kuru tas virzās uz priekšu.Kristietis ir nogājis tālu ceļu,ko citi
parasti neiet.

  

2.Tualete ceļa malā ir tas,ko Bībele sauc par pasaules gānekļiem,ar kuriem kristietis ir
sagānījies un ko masu informācijas līdzekļi ir izmetuši uz ielas,visu apskatei.

  

3.Lietus ir laiks,kas jau ir mazliet noskalojis lielo mēslu daudzumu un nu tik ļoti vairs nesmird.

  

4.Neiekoptā teritorija tālumā,pie kuras ceļš apraujas,ir pasaule,kura ir dārga Dievam un kura
reiz tomēr tiks iekopta un apdzīvota.

  

5.Ja draudze atbalsta šādus cilvēkus,tad tā nevar aizsniegt pasauli.Tāpēc draudze Latvijā
neaug.Tā nevar aizsniegt pasauli un nevar savu ceļu virzīt uz priekšu.

  

6.Tomēr,nāks laiks,kad pasaule tik aizsniegta un izveidota.Varbūt nomainīsies kristiešu
paaudze,bet kaut kad tas Latvijā notiks!
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