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Tu vari sekot drūmiem, nolemtiem sludinātājiem
jeb arī pievienoties grupai, kas lūdz pēc atmodas.

Reimars A.C.Šulcs

VAI BŪS ATMODA VISĀ PASAULĒ?
“Ak, kaut Tu pāršķeltu debesis un nonāktu zemā, ka kalni sakustētos Tava vaiga
priekšā! Kā uguns aizdedzina žagarus un kā ūdens no uguns vairās, - ka tā Tavs vārds lai
kļūtu pazīstams Taviem pretiniekiem, ka tā lai pagāni drebētu Tavā priekšā.”
Jesajas gr. 64:1,2
Šī ir pravieša lūgšana pēc vispasaules atmodas. Vispirms aplūkosim to, ka
DIEVS VĒLAS ATMODU VISĀ PASAULĒ
Es no visas sirds ticu, ka Dievam dienas kārtībā nekad nav bijis nekas mazāks kā
visas pasaules pestīšana. Jāņa ev. 3:16 mēs lasām, ka “tik ļoti Dievs pasauli mīlējis...” un 1
Tim.2:3.4: “tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek
izglābti un nāk pie patiesības atziņas.”
Dievs negrib, lai kāds pazustu, nē, neviens pats. Jēzus nāca priekš visiem, mira
priekš visiem un augšāmcēlās priekš visiem. Tādēļ, ikviena draudze, kuras dienas kārtībā
ir kaut kas mazāks kā pasaule, neiekļaujas pilnīgajā Dieva gribā. Jebkura draudze, kurai ir
savas pašas provinciāls mērķis, lai tas būtu 50 vai 5000 locekļu, netrāpa mērķī. Dievs grib,
lai visi cilvēki, visa pasaule pazītu un kalpotu Viņam.
Ja Dievs vēlas vispasaules atmodu, kādēļ mēs to negribam? Ja Dievs dara visu, lai
tā nāktu, kādēļ mēs to nedarām?
Ļauj man tev jautāt, vai tu gribi to, ko Dievs grib? Vai tava lūgšanu dzīve liecina
citiem, ka tu ilgojies pēc vispasaules atmodas, vai tas izpaužas tavā liecībā, došanā
draudzei, tavā attieksmē? Vai tas, kā tu izmato savu laiku, liecina, ka tu vēlies atmodu visā
pasaulē? Vai tas, kā tu audzini savus bērnus, kā attiecies pret savu dzīvesdraugu,
draugiem un ienaidniekiem stāsta, ka tu gribi to, ko Dievs grib? Vai tavas draudzes
budžets, lūgšanu sapulces draudzē, draudzes aktivitātes parāda tam Kungam, ka tava
draudze grib atmodu visā pasaulē?
Dievs grib vispasaules atmodu. Jēzus par to lūdz tagad un Viņš to ir darījis jau 2000
gadu.
“Bet ne par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs.
Lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī, un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka
tu mani esi sūtījis” (Jāņa ev. 17:20,21).

Ak, beigsim likt savas draudzes mazās programmas priekšā Dieva varenajam
plānam. Un, slava Dievam, to var izdarīt katra draudze, vienalga, vai tā būtu mājas
draudze, vai tās locekļu skaits sasniegtu 10 000.
Divus tūkstošus gadu ilgas draudzes pūles dvēseļu glābšanā ir bijušas nožēlojami
neveiksmīgas. Šodien vairāk ļaužu kā jebkad, mirst nepazīdami Kristu. Mums vajadzīgs
kaut kas lielāks un kaut kas labāks, kas jebkad iepriekš ir izmēģināts. Dievs grib
vispasaules atmodu, Jēzus par to lūdza un pravieši to pareģoja.
“Ak, kaut Tu pāršķeltu debesis un nonāktu zemē, ka kalni sakustētos Tava vaiga
priekšā! Kā uguns aizdedzina žagarus un kā ūdens no uguns vairās, - ka tā Tavs vārds lai
kļūtu pazīstams taviem pretiniekiem, ka tā lai pagāni drebētu Tavā priekšā.”
Pravietojumā, vispārīgi runājot, kalni nozīmē valdības. Tā pravietis Jesaja lūdz, lai
Dievs nonāk uz zemes un ka cilvēku valdības viļņotos un izkustu bailēs no Viņa klātbūtnes,
atgrieztos un tiktu pestītas, lai atklātos tā Kunga godība. Jā, Dievs vēlas atmodu, atmodu
visā pasaulē. Un tu? Vai tu vēlies to, ko Dievs vēlas?
DIEVS VAR DOT ATMODU VISĀ PASAULĒ
Kad esam raudzījušies uz to, ko Diev vēlas, paskatīsimies, ko Dievs spēj. Viņš grib
nest atmodu, bet vai Viņš to var? Vai Dievs var likt tautām drebēt? Vai Dievs ir spējīgs
izglābt tautu vienā dienā? Jā, patiešām, ja jau sadalīta draudze spēj glābt tūkstošus, cik
daudz vairāk tad Dievs darīs caur vienotu draudzi!
Jā, Dievs var nest atmodu. Visas tautas Kanaānā drebēja, kad tās dzirdēja par
Dieva varenajiem darbiem Izraēla bērnu vidū (Jozuas 2:9-11). Dienā, kad Jona ieradās
Ninivē, lai pasludinātu sodu un postu, Ninive tika satricināta un izkusa. Dzirdot Jonas pirmo
svētrunu, visļaunākā, nosodītā valdība pasaulē drebēja un izsludināja visas tautas gavēni.
Visi cilvēki atgriezās no saviem grēkiem un visbezdievīgākajā pasaules pilsētā pestīšana
nāca pār katru cilvēku.
Dievs grib nest atmodu. Dievs var nest atmodu. Kopš Dievs ir parādījis, ka var
pagriezt sirdis prom no grēkiem lielā pilsētā, ikviena sirdi tajā, kādēļ Dievs to pašu
nevarētu darīt citās pilsētās pasaulē?
Vai Dievs var dot vispasaules atmodu? Vai sakaltuši kauli var atkal kļūt dzīvi? Stāstā
par sakaltušo kaulu ieleju, kas uzrakstīts Ecechiēla gr. 37.nodaļā, Dievs jautā pravietim
Ecechielam: “Cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi?” (3.p.)
Kāda ir tava atbilde? Vai sakaltušie Izraēla un draudzes kauli var atkal dzīvot –
kauli, kas ir ļoti sakaltuši? Kāda ir tava atbilde? Vai tā ir tikpat skeptiska un neitrāla, kā
Ecechielam: “Kungs, mans Dievs, Tu to zini” (3.p.). Kāda veida atbilde šī ir? Protams, ka
Dievs zina! Jautājums ir: “Vai tu zini, ko Dievs var darīt?”
Vai Dievs, kurš debesīs ierunāja miljardiem galaktiku, kurš, vienkārši sakot vārdu,
nošķīra zemi no jūras, gaismu no tumsas, var darīt, ka sakaltuši kauli atkal dzīvo? Vai
mūsu Dievs ir spējīgs tikt līdzi cilvēcīgs zinātnes brīnumiem? Jeb Dievs atpaliek no saviem
nodomiem?

“Kungs, mans Dievs, Tu to zini”. Nav nekāds brīnums, ka Dieva vārds pravietim
Ecechielam piecpadsmit nodaļas iepriekš sevī ietver to, ka pat viņš netika atrasts par
derīgu, lai “nostātos par saviem tautiešiem kā mūris un aizstāvētu zemi manā priekšā”
(22:30).
Vai šis teiciens “Kungs, mans Dievs, Tu to zini” neattēlo vairums kristiešu attieksmi?
Un ar šo attieksmi mēs ķeramies pie mūsu nožēlojamajām programmām savās vietējās
draudzēs. Bet, paldies Dievam, Viņš lika Ecechielam pravietot un Ecechiels paklausīja. Un
šajā vīzijā mēs patiešām redzam, ka sakaltušie kauli kļūst par ārkārtīgi lielu armiju, kas
sagatavota karam un dzīvā Dieva Gara iedvesti.
Jā, Dievs grib dot vispasaules atmodu. Dievs var un
DIEVS DOS VISPASAULES ATMODU.
Ir daudz Rakstu vietu, kas norāda, ka Dievs dos atmodu. Sāksim ar divām no tām.
Abas ir Vēstulē Romiešiem.
“Ja jau viņu (jūdu) apgrēcība ir pasaulei ieguvums, un viņu iztrūkums – ieguvums
pagānu tautām, cik daudz vairāk viņu pilnais skaits?” (11:12)
“Jo, ja jau viņu (jūdu) atmešana devusi pasaulei salīdzināšanu, ko citu dos viņu
pieņemšana kā dzīvība mirušiem?” (15.p.)
Tā kā evaņģēlijs pagāniem tika nests no jūdiem, kuri noraidīja Jēzu, kas tad notiks
pasaulē, kad viss Izraels tiks glābts? “Un tādā kārtā viss Izraels tiktu glābts...” (26.p.)
Ļaujiet man jums citēt no trim komentāriem, kurus izvēlējos uz labu laimi, lai redzētu
ko trīs dažādi Bībeles pētnieki saka par šo tekstu. Aizturiet, lūdzu, elpu!
Sāksim ar komentāru, ko visbiežāk lietoja Džons Veslijs – Bengela Jaunās Derības
komentāru. “Izraēla atgriešanos pavadīs visas cilvēku rases pasaulē atgriešanās”.
Nākamais citāts ir no Mācītāja Homilētiskā komentāra: “Viņu atmešana ir pasaules
salīdzināšana. Šīs spilgtās vīzijas priekšā skats paplašinās. Viņu pieņemšana ir dzīvība
mirušajiem, viņu spožā ēra ir to laimīgajā nākotnē, apustuliskās vīzijas ieleja nav sakaltušo
kaulu ieleja; pasaulei nebūs mūžīgi būt milzīgām kapenēm. Garīgā dzīvība atdzīvinās rasi.
Morālais tuksnesis ātri vien kļūs par tā Kunga dārzu. Garīgais tuksnesis drīz vien
priecāsies un ziedēs kā roze.”
Trešo lasām Ādama Klarka komentāru: “Jūdu atjaunošana par valsti ar Dieva
palīdzību, par ko runā apustuļi un ko praviešu gars pārāk skaidri liek saprast, lai tur
nerastos nekādu šaubu, būs visapbrīnojamākais notikums. Tas, ka viņi ir tikuši saglabāti kā
īpaši ļaudis, noteikti ir spēcīgs blakus pierādījums, ka reiz tie tiks iekļauti Dieva draudzē un
viņu pievēršanās kristietībai būs neapstrīdams dievišķās atklāsmes patiesuma pierādījums
un, neapšaubāmi, kļūs par līdzekli, lai atgrieztos pulki, kuri redzēs sen atklātos dieva dotos
pravietojumus tik pārsteidzoši piepildāmies šajā lielajā notikumā. Nav jābrīnās, ka vesela
tauta tad piedzims vienā dienā.”

Nu, kāda ir tava atbilde uz jautājumu: “Cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūt atkal
dzīvi?”
PĀRDOMĀJOT JĒZUS MĀCĪBU ATTIECĪBĀ UZ ŠO JAUTĀJUMU....
Kāds var domāt, ka no visām Jēzus līdzībām vismaz viena norāda uz kristietības
galīgo triumfu. Jā, patiešām, tā ir līdzība par sinepju graudiņu.
“Vēl citu līdzību Viņš tiem stāstīja un sacīja: ”Debesu valstība līdzinās sinepju
graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām
sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku, tā, ka
putni apakš debess nāk un taisa ligzdas viņa zaros” (Mateja ev. 13:31,32).
Vispirms ievērojiet, ka šī nav līdzība par draudzi, bet par valstības spēku un ietekmi.
Atcerieties mūsu Kunga vārdus: “Un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par
liecību visām tautām, un tad nāks gals” (Mateja ev. 24:14).
Līdzībā mazā sinepju sēkla attēlo valstības iesākuma sīkos apmērus. Frederiks D.
Bruners par šo tekstu saka: “Beigas būs godības pilnas, visu zemi piepildošas un pagānus
aptverošas (to simbolizē putni un zari). Nākamajās dienās Jēkabs laidīs saknes, Izraels
ziedēs un laidīs atvases un piepildīs visu pasauli ar augļiem (Jesajas gr. 27:6), zem kura
atradīs patvērumu visādi meža zvēri un kura zaros dzīvos un vīs ligzdas visdažādāko
spalvu putni” (Ecechiela gr. 17:23, Sal.pam. 31:6, Daniela gr. 4:12,21).
Kā jūs šeit atkal redzējāt, Israels ir saistīts ar valstības evaņģēlija izplatīšanos pa
visu pasauli. Šodien draudze kā viens vesels nezin valstības evaņģēliju. Israels to uzzinās,
kad nāks pie tā Kunga.
PIEVĒRŠOTIES ATKLĀSMES GRĀMATAS MĀCĪBAI...
Tagad piemērots jautājums varētu būt: “Vai saskaņā ar Jēzus mācību, pēdējās
dienas nebūs tumšas un drūmas, pārbaudījumu, karu, nelaimju un atkrišanas pilnas?”
Jā, tā tas būs, bet tas viss neapturēs sinepju koka augšanu un zaru izplešanos katrā
tautā, dzimtā un ciltī pasaulē. Mateja ev. 24:14 teikts, ka valstības evaņģēlijs izplatīsies pa
visu zemi, kaut gan pasaulē būs haoss un svētie cietīs vajāšanas. Atklāsmes gr. 7.nodaļā
izdarīt kopsavilkums. Vispirms minēti 144 000 apzīmogoto evaņģēlistu. Rakstos skaitlis 12,
līdz ar skaitļiem 7 un 3, apzīmē pilnību vai pabeigtību. 12 000 apzīmogoto no katras cilts,
pareizināti ar 12, nenozīmē neko citu, kā Pāvila izteiktā pravietojuma piepildīšanos, ka viss
Israels tiks glābts un apzīmogots sludināšanai.
Tālāk šajā nodaļā mēs redzam Israela pestīšanas augļus sekojošajos vārdos: “Pēc
tam es redzēju, un raugi: liels pulks – ko saskaitīt neviens nevarēja – no visām tautām, no
ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās
drēbēs un ar palmu zariem rokās” (Atkl.gr. 7:9). Pievērs īpašu uzmanību vārdiem: “Pēc tam
es redzēju...” Pēc kā? Pēc Israela atgriešanās!

Zinātnieku aprēķini par to, cik daudz kristiešus romieši nogalināja pirmo trīs
gadsimtu desmit lielajās vajāšanās, svārstās no 10 000 līdz 1 miljonam. Es ticu, ka tie
drīzāk bija daži desmiti tūkstošu. Bet, ja arī tas būtu miljons, kuri mira to vajāšanu dienās,
tas ne tuvu nelīdzinās “lielam pulkam, ko saskaitīt neviens nevarēja”. Ja vēlies, pieskaiti
šiem pirmajiem mocekļiem tos, kuri mira komunisma laikā un tad visus svētos, kuri kopš
Vasarsvētku dienas ir aizgājuši uz debesīm. Manuprāt, tas nesasniegs “lielu pulku, ko
saskaitīt neviens nevarēja.”
Draugs, vēl ir liels pulks priekšā. Beidzamā dvēseļu savākšana būs rezultāts
vēlajam lietum, kas nāks pār zemi. Tā nāks posta un bēdu vidū, tautu apjukuma laikā, kad
mīlestība daudzos izdzisīs un brālis nodos brāli. Jā, lasi par to šajā nodaļā un aplūko
Mateja ev. 24. nod., saistībā ar šo teikumu: “Šie (neskaitāmais pulks) ir tie, kas nākuši no
lielām bēdām...” (14.p.).
Tā nu šeit, Atklāsmes grāmatā, vīzija par vispasaules atmodu ir pabeigta. Viss
Israels glābts, lai sludinātu valstības evaņģēliju (7:3-8). Vīri un sievas, kas “nav savu
dzīvību mīlējuši līdz nāvei” (12:11), varenā beidzamo laiku pļauja. Lielās beigu laiku
vajāšanas, par kurām Jēzus pravietoja Mateja ev. 24.nod. (7:14).
Dievs grib vispasaules atmodu. Dievs var dot atmodu visā pasaulē. Dievs sūtīs
atmodu visā pasaulē.
Jā, tu vari skriet pakaļ drūmiem un nolemtiem sludinātājiem un ļaut, lai viņi kavē tev
laiku, vai arī, tu vari iesaistīties lūgšanā pēc atmodas un kļūt par daļu no tā lielā pulka, kas
savas drēbes mazgājuši un balinājuši tā Jēra asinīs.

