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Sapnis: '' Ekumēnisks Dievkalpojums'' ( Pirms Cerības festivāla Rīgā).

  

Sapnī atrados lielā Baznīcā,kas vairāk atgādināja milzīgu Katedrāli.Baznīcā notika Ekumēnisks
Dievkalpojums,kur bija sanākuši pasaules galveno reliģisko konfesiju un organizāciju pārstāvji.
Es šajā Dievkalpojumā darbojos kā sulainis,kas iznēsā dokumentus,atver durvis un
tamlīdzīgi.Baznīcā bija sanākuši ļoti svarīgi reliģiskie darbinieki.Tur bija, tā teikt- pasaules
vadošā reliģiskā elite.

  

  Pēkšņi sapnī pie manis pienāca Latvijas Luterāņu Baznīcas Konsistorijas darbiniece un iedeva
man šķīvi,kurā atradās Oblātes(speciāli sagatavota maize sv.Vakarēdienam).Interesanti,ka
Oblātes bija ieliktas šķīvī,no kura bija tikko ēstas brokastis.Tas bija paņemts no brokastu galda
un nebija pat izmazgāts.Oblātes bija uzliktas uz vēl neizēsta,taukaina šķīvja. Es biju pārsteigts
par tādu rīcību un paņēmu Oblātes rokās,lai tās nesasmērētos ar ēdiena atliekām. Man
Konsistorijas darbiniece lika Oblātes novietot uz altāra.Tikai ordinēts mācītājs drīkstēja ieiet
altāra nodalījumā un novietot uz altāra Oblātes. Kad es tuvojos altārim,mani pārņēma tāds kā
sastinguma gars.Es pēkšņi vairs navarēju pagrozīt galvu . Man bija jāpieņem dievbijīga poza un
tikai pieņemot šo sastingušo pozu,es varēju ieiet altārī un novietot uz tā Oblātes.Kad darbs bija
padarīts un es attālinājos no altāra,sastinguma gars atkāpās un es jau varēju justies brīvi un
nespiespiesti.Jo tālāk es gāju no altāra uz Baznīcas aizmuguri,jo brīvāk es jutos.

  

Šajā Dievkalpojumā es redzēju daudzu pazīstamu kristīgu organizāciju pārstāvjus.Man skaidri
tika parādīti ļaudis no Billija Grēma asociācijas. Interesanti,ka šie ļaudis izskatījās visi
vienādi.Tiem bija vienādi pusmēteļi,vienādas frizūras un tie visi bija tikpat gari,cik Billijs
Grēms.Tie visi izskatījās kā Billijs Grēms! Es redzēju,ka visi šie ļaudis tik ļoti vēlējās līdzināties
Billijam Grēmam,ka nēsāja vienādas parūkas,kuru matu sakārtojums bija kā Billijam
Grēmam.Parūkas aizņēma galvas aukšējo daļu,kamēr deniņos bija redzami vēl katram savi
mati. Ja kādam cilvēkam mati deniņos nebija tikpat sirmi kā Billijam Grēmam,tad cilvēks tos
nokrāsoja sirmus,tādā veidā pēc iespējas vairāk līdzinoties Billijam Grēmam. Es biju pārsteigts
par šiem ļaudīm un jautāju vienam no viņiem: '' Kāpēc jūs tā dariet?'',uz ko cilvēks atbildēja: ''
Mēs ļoti gribam līdzināties savam skolotājam!''

  

Vēlāk Dievkalpojums jau vairs neizskatījās pēc parasta Dievkalpojuma. Interesanti ir tas,ka
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Dievkalpojums pamazām pārauga Tiesā.Notika reizē it kā divas lietas vienlaicīgi- gan Tiesa,gan
Dievkalpojums.Visi šie ļaudis ne tikai svinēja Dievkalpojumu,bet bija sanākuši lai arī kaut ko
iztiesātu. Dievkalpojums tagad bija jau vairāk Tiesa,bet nevis Dievkalpojums.Es redzēju kaut
kādu slēptu cinisku smīnu šo ļaužu sejās.Visos bija jūtama pacilātība un vienprātība par kaut
kādu lietu,ko viņi gribēja kopīgi iztiesāt. Pēkšņi Baznīcā no blakus telpām,vai no kaut kāda
dziļuma atskanēja atsevišķi izsaucieni : '' Ārprāc,viņi to izdarīja ! Viņi tiešām notiesāja to
mācītāju ! '' Tagad es sapnī sapratu,ka visa šī ekumēniskā auditorija ir beidzot pasludinājusi
notiesājošu spriedumu kādam mācītājam,kurš pārstāvēja tā saukto '' Toronto svētību '' draudzi
vai Toronto Airport Christian Fellowship.Līdz šim viņi bija ilgi vilcinājušies pieņemt šai sakarā
kaut kādus lēmumus,bet nu ir izsacīts notiesājošs gala spriedums,kas šim mācītājam radīs lielas
problēmas.Sapratu,ka šo mācītāju tagad liks cietumā.Viņš bija pirmais precedents tajā plānā,ko
šī ekumēniskā '' sadraudzība '' bija tagad stingri apņēmusies darīt. Tālāk Dievkalpojums bija
beidzies.Kristiešu līderi gāja ārā no Baznīcas apmierināti - ar paceltām galvām un apņēmības
pilni. Sapņa beigas.

  

Skaidrojums.

  

1.Netīrais Oblāšu šķīvis ir netīrā dzīve.Ļaudis grib likt virsū svētumus savai neattīrītajai
dzīvei.Tādā veidā tie arī svētumus padara netīrus.

  

2.Sastinguma gars pie altāra ir tas,ko daudzi sauc par legālisma vai '' reliģijas '' garu. Tas ir
gars,kas sasaista cilvēku,nevis to atbrīvo.Šeit visu nosaka forma,nevis saturs.Svarīgāk ir kā tu
paklanies,nevis kā tu jūties.

  

3.Billiju Grēmu daudzi padara par elku,kuram grib līdzināties.Tas attiecas arī uz citām garīgām
autoritātēm,kurām cilvēki seko vairāk,nekā Jēzum( kristīgo ''zvaigžņu '' slimība).Tas ir '' savas
partijas'' vai autoritārisma gars.Cilvēks seko vairāk cilvēciskai autoritātei,nekā Dievam.

  

4.Dievkalpojuma pāraugšana Tiesā runā par to,ka oficiālā Baznīca drīzumā varētu nākt klajā ar
kādiem negatīviem notiesājošiem paziņojumiem sakarā ar tā sauktām awakening(atjaunotnes)
kustībām,kas šobrīd parādās arvien vairāk pasaulē. Nu jau vairāk nekā 15 gadus pasaulē ir
pazīstama tā sauktā River( upes) kustība,kas aizsākās 1994.gadā Toronto.Neilgi vēlāk tas pats
notika Pensakolā ,Braunsvilā,Floridā. Tad Smitengtonā,nelielā ciemā ASV.Vēl aptuveni 2 gadus
atpakaļ varējām dzirdēt par Leiklandas atmodu ASV(diemžēl ātri beidzās līdera vainas
dēļ).Šobrīd god.tv rāda Morningstar un IHOP(International House of Prayer) atjaunotnes
pasākumus,kas izskatās līdzīgi. Tam visam pasaulē būs tendence tikai pieaugt.Atceros,lasīju
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kādā saitā slavenās Azusas ielas atmodas līdera Seimura pravietojumu,ka pēc 100 gadiem
pasaulē atkal būs līdzīga atmoda kā Azusa ielā,tikai tā būs plašāka un parādīsies daudzās
vietās vienlaicīgi.Mēs pašlaik tiešām dzīvojam tajā laikā,kas ir aptuveni 100 gadi pēc Azusa
ielas atmodas. Tomēr,šai Svētā Gara kustībai pieņemoties spēkā būs arī pretestība,kas nāks no
oficiālās,tradicionālās Baznīcas(kā jau tas visos laikos vēsturē ir bijis).

  

Atceros,reiz skatījos internetā IHOP pielūgšanu.Tur lūdza,lai visi būtu viens.Pēkšņi man
izgaismojās atziņa,ka visi tiešām būs viens,bet tas notiks savādāk kā vajāšanās. Vajāšanās
kristieši spiedīsies kopā un tiešām veidos vienu nedalāmu vienību,kas būs Kristus liecība
pasaulei par Viņa Spēku un Mīlestību !
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