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 Pravietisks sapnis ( turpinājums par Tautas lūgšanu Skonto )

  

2019.gada 19.oktobrī

  

Naktī atkal bija sapnis.Sapnī mēs ar dažiem kristiešiem piedzīvojām Dieva Vizitāciju,kas nonāca
pie mums kā Miers un Klusums.Nevis ka mēs palikām klusi,lai Dievs atnāktu,bet Dievs atnāca
un palika neizsakāmi Klusi .  

  

Tas bija tā,ka mēs tikām aizrauti Dieva Mierā un Klusumā,Kurš bija atnācis ! Apustulis Pāvils
runā par aizraušanu Garā.Mēs atradāmies tādā garīgā stāvoklī,kur nekam,kas ir pasaulē,nebija
nekādas vērtības vai nozīmes.Pat cilvēciskai dzīvībai - nē.Bija sajūta,ka mani varētu sakapāt
sīkos gabaliņos,vai pāri pārbraukt vilciens,es vienalga būtu laimīgākais cilvēks pasaulē ! Mēs
bijām sastinguši,kā iebalzamēti tajā pārdabiskajā Dieva Mierā un Klusumā,Kurš bija nonācis !

  

Pēkšņi nez no kurienes mūsu vidū parādījās CITA kristiešu sabiedrība.Tā izauga gluži kā no
nekurienes - no zemes.Šie kristieši uzvedās ļoti skaļi. Viņi tur kaut ko klaigāja,bļaustījas un
demonstrēja.Tā visa klaigāšana pārvērtās par tādu kā mērkaķošanos.Viņi arī tādi reizēm
izskatījās - kā mērkaķīši,kuri vēlas tikt pamanīti.Bija milzīga atšķirība starp šīm divām kristiešu
sabiedrībām.Tomēr skaļā kristiešu mērkaķošanās nekādi nevarēja mūs izsist no tā Miera un
Klusuma Dieva Klātbūtnē,kas bija nonācis. Sapņa beigas.

  

Skaidrojums.

  

Es domāju,ka Dieva skatījumā tas pasākums tieši tāds arī izskatās - reliģiska '' mērkaķošanās ''
,lai maksimāli pievērstu sev uzmanību. Tur nav pilnīgi nekā no tā satura,ko varētu saukt ''
Tautas lūgšana ''. Tas drīzāk ir garīdzniecības pasākums ar mērķi '' tikt pamanītiem ''.Tas arī
viss.

  

Bībele : 15 līdz kamēr pār mums taps izliets Gars no augšienes. Tad tuksnesis kļūs par augļu
dārzu, un dārzs būs kā mežs.16 Tad tiesības mājos tuksnesī un taisnība augļu dārzā.17 Un 
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taisnības auglis būs miers un taisnības panākums - klusums un drošība mūžīgi.
18 Mana tauta tad dzīvos miera mājās, drošos mājokļos un netraucētos mitekļos.Jes.32.15-18
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