SAUCOT UZ JĒZU, MŪSU NEATLIEKAMAJĀ VAJADZĪBĀ!

1.nedēļa - 100 Lūgšanu dienas
27.marts – 2.aprīlis, 2020

“MIERS PANDĒMIJAS VIDŪ”
Marks Finlijs
Skaitļi strauji kāpj. Niknā pandēmija, koronavīruss vai COVID-19 visā pasaulē pārvietojas ar
neaptveramu ātrumu. Bet ir vēl kāds vīruss, kas pārvietojas vēl ātrāk. Tas ir inficējis vairāk
cilvēku nekā koronavīruss. Lai cik nopietns būtu koronavīruss, un tas ir nopietns, ir vēl kaut kas
nāvējošāks - bailes. Bailes, nemiers un raizes ietekmē mūsu imunitāti, noslāpē mūsu prieku un
atņem cerību.
Kā mēs varam tikt pasargāti no raizēm un nemiera? Kas mums var palīdzēt pārvarēt iznīcinošās
bailes? Vai precīzāk būtu teikt, kas mūs var atbrīvot no paralizējošajām bailēm?
Jēzus runā par mūsu laiku Lūkas 21.nodaļā, kad Viņš paredz: “Cilvēki bailēs sastings, gaidot,
kas nāks pār visu pasauli, jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam
padebesī lielā varā un godībā. Bet kad tas viss sāks piepildīties, skatieties un paceliet savas
galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas!” /Lūkas 21:26-28/.
Tas, vai esam pārņemti ar bailēm vai cerību, ir atkarīgs no tā, ko mēs uzlūkojam. Ja tu skaties uz
dabas katastrofām; ja tu esi pārņemts ar sliktām ziņām; ja vīrusi un slimības ir pārņēmuši tavas
domas; ja tas viss ir tas, uz ko tu esi koncentrējies, tad tava sirds būs piepildīta ar bailēm. Jēzus
saka: “Skaties augšup!” Kāpēc? Ja mēs uzlūkojam debesu svētnīcu, mēs redzam Jēzu un atrodam
spēku Viņa apsolījumos.
Kristū mēs atrodam uzticību. Kristū mēs piedzīvojam pārliecību. Kristū mēs tiekam pacelti virs
dzīves neskaidrībām un rūpēm, un mūsu sirdis ir piepildītas ar drošību Tajā, kas mūs mīl ar
mūžīgu, nemirstīgu, neizmērojamu, neizsīkstošu, bezgalīgu mīlestību. Kristū mēs esam atbrīvoti
no bailēm, kuras mūs izkropļo. Reizēm mēs varam piedzīvot baiļu emocijas, taču bailes mūs
nespēs paralizēt, jo uzticība Dievam triumfē pār mūsu bailēm.
Šeit, Signs of the Times, 9.okrobris, 1901. mēs atrodam vēl kādu iedrošinošu apgalvojumu. Tas
ir komentārs Jēzus sacītajam Lūkas 21.nodaļā: “Cilvēku sirdis iztrūkstas, redzot lietas, kuras
nāk pār zemi. Bet tie, kuri uzticas Dievam, vētras laikā sadzirdēs Viņa balsi, sakot: “Nebīsties,
Tas Esmu Es.”
Lūk vēl kāds brīnišķīgs ziņojums no grāmatas “Evanģelizācija”, 65.lpp.: “Lielajā‚ noslēdzošajā
darbā‚ mēs sastapsimies ar grūtībām, ka nezināsim, kā tās pārvarēt, tomēr neaizmirsīsim, ka ar
mums sadarbojas trīs lielie Debesu Spēki, un stūri savās rokās tur Dievs, Kurš savus nodomus
īstenos arī dzīvē.”
Bībelē vairākkārt teikts “nebīsties”. Lai gan es personīgi neesmu skaitījis, cik reizes šis izteiciens
ir minēts Bībelē, kāds to ir saskaitījis 365 reizes, pieminētu Bībelē – viens “nebīsties” katrai
dienai visa gada garumā. Dievs ar šo apsolījumu ir “noklājis” visu kalendāro gadu. Viņš aicina
atpūsties Viņa mīlestībā, uzticēties Viņa žēlastībai un priecāties Viņa spēkā.
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Vienā no Bībeles apsolījumiem, kuru uzskatu par mieru nesošu, Jesaja mūs mudina: “Nebīsties,
jo Es esmu ar tevi!” Kāpēc mēs baidāmies? Jēzus ir ar mums. Lai arī kam mums nāktos iet cauri,
Viņš ir mums blakus. “Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu,
Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku.” /Jes.41:10/ Mūsu ticība pieķeras Dieva Vārda
apsolījumiem. Mūsu gaisma spīd pasaules tumsībā. Pašreizējā pandēmija var mūs pamudināt
veidot dziļākas attiecības ar Dievu, iegūt lielāku ticības pieredzi un bagātīgāku lūgšanu pieredzi.
Krīzes laikos mūsu ticība ir balstīta Viņā. Mēs paļaujamies uz Viņu. Viņš ir mūsu drošība, mūsu
pārliecība, mūsu spēks un cerība. Lai šī patreizējā pandēmija ir kā bazūnes skaņa, kura aicina
mūs uz nožēlu, atmodu un reformāciju. Lai šis ir laiks, kurā piesaucam Viņa apsolījumus pēc
labākas rītdienas!
Marks Finlijs ir Ģenerālkonferences prezidenta palīgs. Mēs iedrošinām izlasīt rekomendēto
grāmatu šai nedēļai ar nosaukumu “Atmodini mūs atkal” (“Revive us again” (latviešu valodā
šī grāmatas vēl nav iztulkota)).
SIRDS JAUTĀJUMI: Kur mēs atrodam savu drošību un kam uzticamies, dzīvojot šajā
haotiskajā pasaulē? Vai tā ir zinātne vai tas, ko saka medicīnas speciālisti? Varbūt darba drošībā
vai attiecībās, vai arī Jēzū un Viņa Vārda apsolījumos? Ja Jēzus patiešām ir mūsu ticības pamats,
kā mainīsies mūsu attieksme pret lūgšanām un priekšstats par lūgšanu steidzamību krīzes
apstākļos, kuros šobrīd atrodamies?
SIRDS IZAICINĀJUMI: Pirms Jēzus atgriežas, mums jāiemācās paļāvība uz Viņu un jāatrod
cerība Viņā. Sāksim šodien lūgt, lai Viņš dāvā mums mieru, stiprina mūsu uzticību Viņa Vārdam
un piepilda mūs ar Svēto Garu, lai mēs efektīvi varētu kalpot Viņa labā, pat krīzes apstākļos.
Sāksim šodien lūgt, lai Viņš mums dāvā mieru, stiprina mūsu ticību Savam Vārdam un piepilda
mūs ar Svēto Garu, lai mēs varētu efektīvi strādāt Viņa labā pat krīzes laikā. Katru dienu
piesauksim Dieva apsolījumus 2.Laiku 7:14, Lūkas 11:3 un Cah.10:1, lūdzot pēc varenākas
Svētā Gara izliešanās un zemes dziedināšanas.
“Mums priekšā esošais bēdu un izbaiļu laiks prasīs ticību, kas spēj izturēt nogurumu, kavēšanos
un izsalkumu, – ticību, kas nepagurst arī smagos pārbaudījumos. Lai sagatavotos šim laikam,
visiem tiek piešķirts pārbaudes periods. Jēkabs uzvarēja, tāpēc ka viņš bija neatlaidīgs un
apņēmīgs. Viņa uzvara liecina par nenogurstošas lūgšanas spēku. Visi, kas līdzīgi pieķersies
Dieva apsolījumiem un būs tikpat dedzīgi un neatlaidīgi kā viņš, gūs tādas pašas sekmes. Bet,
kas nevēlas sevi aizliegt, lai izmisīgi cīnītos Dieva priekšā un lūgtu pēc Viņa svētībām, tie tās arī
nekad neiegūs. Cīņa ar Dievu, – cik maz ir cilvēku, kas zina, ko tas nozīmē! Cik maz ir to, kas
jebkad savā dvēselē ar neizsakāmām ilgām tiekušies pēc Dieva, sasprindzinot visus savus
spēkus! Cik nedaudzi nesatricināmā ticībā turas pie Kunga apsolījumiem tad, kad pār viņiem kā
viļņi brāžas neaprakstāms izmisums!” /Lielā cīņa, 621.lpp./
Ieteikumi lasījumiem, dziļāku attiecību izveidošanai ar Dievu
• Elena Vaita, “Pēdējā krīze,” Liecības draudzei 9.sējums, no 11.-18.lpp.
• Marks Finlijs, “Atmodini mūs atkal”(Revive us again” – latviešu valodā šāda grāmata
vēl nav iztulkota)
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1.diena – Lūgšanu vajadzības – Piektdiena, 27.marts, 2020.
1. Lūdziet par Dieva draudzi, lai tā stāvētu stipra šīs veselības krīzes laikā saistībā ar
COVID-19 vīrusu, kurš skāris visu pasauli. Lūdziet par mūsu medicīnas darbiniekiem ārstiem, māsiņām un citiem, kuri strādā pāri par savām spējām, lai glābu dzīvības.
2. Lūdziet par draudzes locekļiem, it īpaši tiem, kuri dzīvo COVID-19 vīrusa visvairāk
skartajos reģionos Eiropā - Itālijā, Francijā, Spānijā un Vācijā.
3. Lūdziet par draudžu locekļiem un medicīnas aprūpes darbiniekiem vienā no
visskartākajiem reģioniem Amerikas Savienotajās Valstīs – Ņujorkā.
4. Lūdziet, lai koronavīrusa pandēmija pārstātu izplatīties, lai Dievs uzklausītu Savu bērnu
saucienus un zeme tiktu dziedināta.
5. Lūdziet, lai šī haosa vidū kristieši visā pasaulē apzinātos Jēzus drīzās nākšanas tuvumu
un spiestos kopā lūgšanās pēc Svētā Gara.

2.diena – Lūgšanu vajadzības - Sabats, 28.marts, 2020.
„Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu
sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” /Jāņa 14:27/
“Ienaidnieks nekad no Kristus rokas nevar izraut to, kurš vienkārši uzticas viņa
apsolījumiem.” /Review and Herald, Feb. 3, 1903/
1. Lūdziet, lai bailes tiktu aizstātas ar mieru un, lai mēs, kā cilvēki, stāvētu stipri šī haosa
vidū, uzticoties, ka Dievs visu kontrolē.
2. Lūdziet par tiem, kuri cīnās ar koronavīrusu vai ir zaudējuši tuviniekus pandēmijā. Šajā
sāpju laikā lūdziet pēc cerības un mierinājuma.
3. Lūdziet par draudzes locekļiem Kenijā un citās Āfrikas valstīs, kuri cieš, jo veikali ir slēgti.
4. Lūdziet par evaņģēlistiem, sludinātājiem, skolotājiem, Bībeles darbiniekiem un citiem,
kuri vairs nespēj strādāt kā iepriekš, satiekoties ar cilvēkiem “viens pret vienu”.
5. Lūdziet par draudzēm, kuras ir slēgtas vīrusa dēļ. Lūdziet, lai draudzes atrod veidus, kā
palikt „kopā” caur interneta tiešsaistēm un atrod iespējas liecināt, respektējot „sociālās
distancēšanās” noteikumus.
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3.diena – Lūgšanu vajadzības - Svētdiena, 29.marts, 2020.
„Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas
domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!” /Ps.139 23-24/
“Par visu vairāk sātans baidās no tā, ka Dieva ļaudis varētu atbrīvot ceļu, novācot katru
šķērsli, kas Kungu aizkavē izliet savu Garu pār nīkuļojošo draudzi un grēkus
nenožēlojošajiem ļaudīm. (..) Katrai kārdināšanai, katrai pretestībai, kā atklātai, tā slepenai,
var sekmīgi stāties pretī “ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Kungs
Cebaots””. /Cak.4:6/
1. Lūdziet, lai mēs 139.Psalmā izteikto Dāvida lūgšanu uztvertu personīgi, jautājot Tam
Kungam, vai nav kaut kas, kas nostājies starp Viņu un mums. Ja Svētais Gars ko atklāj,
lūdziet, lai spējam nožēlot un sakārtot lietas ar Dievu vai cilvēkiem.
2. Lūdziet, lai mēs dzīvojam ticībā, ne bailēs, neatkarīgi no apkārtējiem apstākļiem.
3. Lūdziet par tiem, kuri zaudē darbu, kuri tiek atbrīvoti un nezin, vai viņi piedzīvos nākamo
ēdienreizi. Lūdziet, lai tie tiktu pienācīgi aprūpēti. Lūdziet, lai Dievs uzturētu un
nodrošinātu viņu ikdienas vajadzības, kā Viņš to apsolījis Jes.33:16 un Filip.4:19.
4. Lūdziet, lai vispasaules draudzes locekļi saprastu, ka Septītās dienas Adventistu draudze
ir pravietiska kustība ar pravietisku vēsti, kura uzticēta no Dieva ar īpašu pravietisko misiju
un, ka tieši tagad ir laiks “spīdēt” Dieva godam.
5. Lūdziet, lai draudzes vadītāji un locekļi šo “pauzi”, kuras laikā nevar noturēt sanāksmes
un sapulces, uztvertu par iespēju izveidot dziļākas personīgās attiecības ar Jēzu.

4.diena – Lūgšanu vajadzības - Pirmdiena, 30.marts, 2020.
„Nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus
un desmiti tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.” /Psalms 91:6,7/
“Ticība pieaug spēkā tad, kad jācīnās ar šaubām un pretestību. Šādos pārbaudījumos gūtie
piedzīvojumi ir vērtīgāki par visdārgākajiem dimantiem.” /Liecības draudzei 3.sēj., 555.lpp./
1. Lūdziet, lai Dievs piepildītu 91.Psalmā izteiktos apsolījumus un uzliktu aizsargvalni ap
Saviem bērniem, aizsargājot tos no koronavīrusa, kas pārņem pasauli.
2. Lūdziet, lai šī pasaules krīze būtu pagrieziena punkts draudzes vēsturē un cilvēku acis tiku
atvērtas, ieraugot Jēzus atnākšanas tuvošanos.
3. Lūdziet par tiem, kuri dzīvo šauros dzīvokļos lielajās pilsētās, lai tie atrastu radošus veidus kā
palikt veseliem un savienībā ar citiem cilvēkiem. Lūdziet par bērniem, kas ir iesprostoti
iekštelpās.
4. Lūdziet pēc gudrības mūsu vispasaules draudzes vadītājiem, kuriem šobrīd ir jāpieņem
atbildīgi lēmumi. Lūdziet pēc dievišķās gudrības šajos izaicinošajos laikos.
5. Lūdziet pēc gudrības mūsu valsts vadītājiem un pasaules vadītājiem sarežģītajos laikos.
Lūdziet, lai augstākā līmeņa vadītāji un valdības amatpersonas no sirds meklētu Dievu.
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5.diena – Lūgšanu vajadzības - Otrdiena, 31.marts, 2020.
„Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no
debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?” /Lk.11:13/
“Svētā Gara nākšanu pār draudzi uzskata par nākotnes piedzīvojumu, tomēr draudzei ir dota
priekštiesība to piedzīvot jau tagad. Meklējiet to, lūdziet pēc tās, ticiet tai! Mums tā ir nepieciešama
un debesis to vēlas sniegt.” /The Review and Herald, March 19, 1895./

1. Lūdziet par tiem, kuriem nesen ir apstiprināta diagnoze COVID-19. Lūdziet pēc gudrības,
kādas ārstēšanas metodes pielietot.
2. Lūdziet, lai Adventistu draudzes locekļi būtu galvenie informācijas izplatītāji par veselīga
dzīvesveida praktizēšanu un imunitātes stiprināšanu dabīgā veidā, kā piemēram, svaigu
augļu un dārzeņu lietošanu uzturā, kontrastdušu pielietošanu, loga atvēršanu, lai ieelpotu
svaigu gaisu.
3. Lūdziet par draudzi, lai tā zinātu, kā efektīvi pielietot un līdzdalīt mūsu veselības vēsti
„Evanģēlija labo roku”, varbūt caur tiešsaistes veselības apmācībām, video un citiem
radošiem viediem.
4. Lūdziet, lai dāvāto laiku Dieva Vārda pētīšanai, lūgšanai, grāmatu lasīšanai un ticību
stiprinošu video aplūkošanai mēs neizmantotu laicīgās izklaidēs.
5. Lūdziet par draudzēm visa pasaulē, lai tās attīstītu plānus, kā uzturēt draudžu locekļu
savienību šajā izolācijas laikā.

6.diena – Lūgšanu vajadzības - Trešdiena, 1.aprīlis, 2020.
„Bet es piesaukšu Dievu, un Tas Kungs mani izglābs. Vakaros, rītos un dienvidū es nopūtīšos un
žēlošos, un Viņš uzklausīs manu balsi. Viņš atsvabinās manu dvēseli no tiem, kas lielā pulkā ir ap
mani, un dos man mieru, ka neviens man nespēs tuvoties.“ /Ps.55:17-19/
„Kad draudze atmodīsies sava svētā aicinājuma izpratnei, tad uz Debesīm pacelsies daudz vairāk
dedzīgu un iedarbīgu lūgšanu, lai Svētais Gars atklātu, kādi ir Dieva ļaužu pienākumi un darbs
attiecībā uz cilvēku dvēseļu glābšanu. Mums ir drošs apsolījums, ka Kungs būs tuvu ikkatrai
meklējošai dvēselei.“ /Izmeklētās vēstis 1.sēj., 116.lpp./
1. Lūdziet par mūsu vecvecākiem, vecākiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, lai viņiem tiek
piešķirts spēks un veselība šīs vispasaules krīzes vidū.
2. Lūdziet par mūsu medicīnas speciālistiem, ārstiem, māsiņām un citiem, kuri turpina strādāt, lai
aprūpētu koronavīrusa skartos pacientus. Lūdziet par viņu personīgo veselību un drošību.
3. Lūdziet, lai tajās pasaules vietās, kurās šobrīd tiek atcelti lielie evanģelizācijas pasākumi un misijas
projekti, Triju eņģeļu vēsts izplatītos vēl spēcīgāk kā bija plānots un cilvēku acis tiktu vērstas uz
debesīm.
4. Lūdziet par iniciatīvu “Misija pilsētās” vairākās vietās visā pasaulē. Lūdziet, lai sēklas, kas tika
izsētas, varētu nest augļus Dieva valstībai.
5. Lūdziet pēc gudrības, pacietības un žēlastības laikā, kad jātiek galā ar izmaiņām mūsu ierastajā
ikdienas ritmā. Lai cilvēki spētu tikt galā ar to un, pāri par to, paliktu uzticīgi liecinieki Dieva
spēcīgajai vadībai viņu dzīvēs.
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7.diena – Lūgšanu vajadzības - Ceturtdiena, 2.aprīlis, 2020.
„Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” /Psalms 50:15/
“Jēkabs uzvarēja, jo bija neatlaidīgs un apņēmīgs. Viņa piedzīvojumi liecina par nopietnas
lūgšanas lielo spēku. Tieši tagad ir laiks, kad mums jāmācās no šīs uzvarošās lūgšanas un
neatlaidīgās ticības. Lielākās uzvaras Kristus draudzē un pie atsevišķiem locekļiem nav tās, ko
sasniedz ar talantu un izglītību, ar bagātību vai cilvēku labvēlību. Bet tās ir uzvaras, kas tiek
izcīnītas vienatnē, sarunā ar Dievu, kad nopietna, neatlaidīga ticība
satver Varenā stipro roku.” /Sentēvi un Pravieši, 203.lpp./
1. Lūdziet, lai mēs turpinātu lūkoties uz Dievu ticībā, uzticoties Viņam, neskatoties uz to,
ka nākotne mūsu priekšā ir neskaidra, bet zinot, ka Viņš visu kontrolē. Lūdziet, lai mēs
uzticamies Dieva Vārdam pat tad, kad apstākļi visapkārt šķiet tumši un neiedrošinoši.
2. Lūdziet, lai Dievs dod gudrību mūsu draudzes vadītājiem un administratoriem, kad
viņiem nākas strādāt savādāk nekā tas bija plānots saistībā ar Ģenerālkonferences sesiju,
kas tagad plānota 2021.gadā no 20-25.maijam Indiānpolisā.
3. Lūdziet, lai 2021.gada Ģenerālkonferences sesija būtu bagāta ar garīgiem, uz misiju
vērstiem plāniem un, lai Svētais Gars visu kontrolētu.
4. Lūdziet par 2021.gada Ģenerālkonferences sesijas tēmu: “Jēzus nāk! Iesaistieties!”
Lūdziet, lai draudzes locekļi visā pasaulē jau tagad uztvertu šo aicinājumu personīgi –
iesaistīties kalpošanā.
5. Lūdziet par varenu Svētā Gara izliešanos Dieva draudzes locekļu dzīvēs visa plašā
pasaulē, lai darbs tiktu pabeigts un mēs varētu doties mājās.

PAPILDUS MATERIĀLI, KURI PALĪDZĒS VEIDOT CIEŠĀKAS
ATTIECĪBAS AR DIEVU
Elena Vaita, “Pēdējā krīze,” Liecību 9.sējums, lpp. 11-18

1.nodaļa—Pēdējā krīze
Mēs dzīvojam gala laikā. Laika zīmju straujā piepildīšanās rāda, ka Kristus nākšana ir ļoti tuvu.
Dienas, kurās mēs dzīvojam, ir svinīgas un nozīmīgas. Dieva Gars pakāpeniski, tomēr
neapšaubāmi tiek atņemts no Zemes. Dieva žēlastības nicinātājus jau skar mocības un Dieva
sods. Nelaimes uz sauszemes un jūrā, nenoteiktais sabiedriskais stāvoklis un trauksmainās kara
ziņas ir ļaunas un draudošas vēstis. Tās visas liecina par daudz svarīgāku un varenāku notikumu
tuvošanos.
Ļaunā spēki arvien vairāk apvienojas un saliedējas. Viņi gatavojas pēdējai lielai krīzei. Mūsu
pasaulē drīz notiks lielas pārmaiņas, un pēdējās kustības norisināsies ātri.
Lietu stāvoklis pasaulē rāda, ka bēdu laiks ir ļoti tuvu. Dienas laikrakstos rakstīti norādījumi par
briesmīgu cīņu vistuvākajā nākotnē. Pārdrošas laupīšanas ir pierasts notikums. Pierasta parādība
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ir arī streiki. Zādzības un slepkavības notiek visās malās. Dēmonu pārvaldīti cilvēki nonāvē
vīrus, sievas un mazus bērnus. Cilvēki nodevušies netiklībai, un uzvaru svin visāda veida grēki.
Ienaidniekam ir izdevies sagrozīt tiesu un iedegt cilvēku sirdīs kāri pēc savtīgas peļņas.
“Tā ir nostumta pie malas tiesa, un taisnība pilnīgi izzudusi; uzticība grīļojas kaut kur tirgus
laukumā, bet godīgums nekur neatrod ieejas.” (Jes. 59:14)
Lielajās pilsētās ļoti daudzi dzīvo nabadzībā un postā, gandrīz bez iztikas, pajumtes un apģērba;
kamēr tajās pašās pilsētās ir ļaudis, kam pieder vairāk, kā sirds var vēlēties, kas dzīvo greznībā,
izšķiež savu naudu par bagāti iekārtotiem namiem, rotas lietām, vai vēl ļaunāk, juteklīgu
tieksmju apmierināšanai, alkoholam, tabakai un citām lietām, kas izposta prāta spējas, izsit
cilvēku no līdzsvara un pazemo dvēseli. Kad ar visāda veida apspiešanu un izspiešanu citi cilvēki
turpina sev krāt milzīgas bagātības, Dieva priekšā nonāk badu ciešošās cilvēces kliegšana.
Kādā nakts parādībā Ņujorkas pilsētā mani aicināja aplūkot celtnes, kas stāvu pēc stāva cēlās
pret debesīm. Šīs celtnes bija izsludinātas par ugunsdrošām, un tās cēla viņu īpašnieku un
konstruktoru pagodināšanai. Šīs ēkas pacēlās augstāk un augstāk, un to celšanai izlietoja
visdārgākos materiālus. Tie, kam šīs celtnes piederēja, nejautāja sev: “Kā mēs vislabāk varētu
pagodināt Dievu?” Viņi Kungu nepieminēja.
Es domāju: “Ak, kaut tie, kas tā izlieto savus līdzekļus, varētu savu rīcību saskatīt tā, kā Dievs
to redz! Viņi uzceļ krāšņas celtnes, bet cik neprātīgi ir viņu plāni un izskaidrojumi Universa
Valdnieka skatījumā. Viņi nemācās pagodināt Dievu ar visiem savas sirds un prāta spēkiem. Šo
pirmo cilvēka pienākumu viņi neredz.”
Šīm dižajām celtnēm augot, to īpašnieki priecājas godkārīgā lepnumā, ka tiem ir nauda sava es
apmierināšanai un skaudības radīšanai kaimiņos. Liela daļa naudas, ko viņi izlietoja tādā veidā,
bija iegūta izspiešanas un nabagu nomocīšanas ceļā. Viņi nezin, ka Debesīs uzskaita katru
veikalniecisku darījumu, tur atzīmē katru netaisnu rīcību, katru krāpšanu. Tuvojas laiks, kad
cilvēku netaisnība un krāpšana sasniegs līmeni, par kuru tālāk Kungs neļaus tiem iet , un viņi
mācīsies saprast, ka Jehovas iecietībai ir robeža.
Ainā, kuru man pēc tam rādīja, es redzēju ugunsgrēka trauksmi. Cilvēki uzlūkoja diženās un
šķietami ugunsdrošās celtnes un sacīja: “Tās ir pilnīgi drošas.” Tomēr uguns tās aprija, it kā
viņas būtu gatavotas no darvas. Ugunsdzēsēju mašīnas nespēja apturēt šo postošo darbu.
Apkalpes nespēja ar šīm mašīnām rīkoties.
Man rādīja, ka pienākot Kunga dienai, ja lepno, godkārīgo cilvēcīgo būtņu sirdīs nenotiks nekāda
pārmaiņa, tad tās būs spiestas redzēt, ka Roka, kas bija stipra glābt, būs stipra arī iznīcināt.
Nekādi Zemes spēki nevar apturēt Dieva roku. Nav materiāls, ko varētu izmantot celtnēm, lai
tās aizsargātu no izpostīšanas, kad atnāks Dieva noliktais laiks atmaksāt cilvēkiem par viņu
savtīgo godkāri un necienīgo izturēšanos pret Dieva likumiem.
Nav daudz, pat starp sludinātājiem un valstsvīriem, kuri izprot iemeslus, kas izsaukuši
sabiedrības tagadējo stāvokli. Tie, kas tur valdības grožus, nav spējīgi atrisināt morālā
pagrimuma, nabadzības un pieaugušo noziegumu problēmas. Viņi velti pūlas nostādīt darba un
veikala darīšanas uz drošāka pamata. Ja cilvēki veltītu vairāk uzmanības Dieva Vārda mācībām,
tad viņi arī atrastu atrisinājumus savām grūtajām problēmām.
Raksti ziņo par pasaules stāvokli tieši pirms Kristus otrās nākšanas. Par cilvēkiem, kuri ar
laupīšanu un izspiešanu sakrājuši lielas bagātības, ir rakstīts: “Jūs esat sev mantas krājuši
pēdējās dienās. Raugi, alga, atrauta strādniekiem, kas ir nopļāvuši jūsu laukus, brēc, un pļāvēju
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saucieni ir sasnieguši Tā Kunga Cebaota ausis. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās,
jūs esat savas sirdis barojuši kaujamai dienai; jūs esat pazudinājuši un nokāvuši taisno: viņš
jums nepretojās.” (Jēk. 5:3-6)
Bet, kas ņem vērā brīdinājumus, ko sniedz laika zīmju straujā piepildīšanās? Kādu iespaidu tas
atstājis uz pasaules cilvēkiem? Kādas pārmaiņas redzamas viņu nostājā? Tiešām, nav redzams
nekas vairāk, kā Noasa laikā. Aizņemti laicīgos darījumos un izpriecās, pirmsplūdu laika cilvēki
“…un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus…” (Mat. 24:39) Viņiem
tika doti Debesu sūtīti brīdinājumi, tomēr ļaudis atteicās tos uzklausīt. Mūsu dienu pasaule,
pilnīgi vienaldzīga pret Dieva brīdinošo balsi, traucas pretī mūžīgai bojā ejai.
Pasauli satrauc kara gars. Daniēla vienpadsmitās nodaļas pravietojumi gandrīz pilnīgi ir
piepildījušies. Drīz būs redzamas bēdīgās ainas, par kurām runāts pravietojumos.
“Redzi, Tas Kungs izposta zemi un padara to tukšu; Viņš pārvērš tās seju un izklīdina tās
iedzīvotājus… jo tie pārkāpuši bauslību, pārgrozījuši likumus un lauzuši kopš mūžīgiem laikiem
noslēgto derību. Tādēļ lāsts grauž un māc zemi, un tās iedzīvotājiem jācieš par saviem grēkiem…
Apklusis jautrais bungu prieks, izbeigušās ļaužu gaviles, neskan vairs priecīgi cītara.” (Jes.
24:1-8)
“Ak vai, cik drausmīga diena! Jau tuva ir pati Tā Kunga diena; kā visu sagandētāja ar Dieva
nolemtiem varas darbiem tā nāk paša Visuvarenā sūtīta… Satrūdējuši guļ zemē sēklas graudi,
tukšas ir klētis, un šķūņi brūk kopā, jo visa labība ir pagalam. Cik drūmi un baigi mauro lopi!
Novājējuši ir vērši un govis, jo nav viņiem kur ganīties, avis izģinst un panīkst. Vīna koks ir
nokaltis, vīģes koks neglābjami novītis; tāpat arī granātābeles, palmas un ābeles, visi koki laukā
nokaltuši; viss prieks cilvēku bērniem ir zudis. (Joēla 1:15-18, 12)
“Ak, manas krūtis, mana iekšējā pasaule! Man ir tik baigi, tik baigi! Ak, jūs, manas sirds audi!
… es nevaru ciest klusu, jo tu, mana dvēsele, dzirdi bazūnes skaņas, un tas jau ir kara troksnis.
Sitiens nāk pēc sitiena, jo izpostīta ir visa zeme.” (Jer. 4:19, 20)
“Es uzlūkoju zemi, un redzi, tā ir izpostīta un tukša! Es uzlūkoju debesis, un tur nebija vairs
gaismas! Es uzlūkoju kalnus, un redzi, tie trīc, visi pakalni šķobās! Es raugos visapkārt, un redzi,
tur nav neviena cilvēka, un visi putni apakš debess ir aizlidojuši! Es raugos visapkārt, un redzi,
auglīgais tīrums ir kļuvis par tuksnesi! Un visas tā pilsētas ir sagrautas pēc Tā Kunga prāta
Viņa dusmu karstumā!” (Jer. 4: 23-26)
“Ak vai! Šī ir liela diena, nav citas tai līdzīgas! Tas ir Jēkaba bēdu laiks, bet viņš izies sveikā no
tā!” (Jer. 30:7)
Ne visi šai pasaulē ir nostājušies ienaidnieka pusē pret Dievu. Ne visi ir palikuši neuzticīgi. Ir
nedaudz uzticīgo, kuru attiecības pret Dievu ir pareizas, jo Jānis raksta: “Še ir tie, kas tur Dieva
baušļus un Jēzus ticību.” (Atkl. 14:12) Drīz sāksies nikna cīņa starp tiem, kas dievam kalpo, un
tiem, kas viņam nekalpo. Drīz viss, kas ir kustināms, tiks kustināts, lai paliktu tas, kas nav
kustināms.
Sātans ir uzcītīgs Bībeles pētnieks. Viņš zina, ka tam palicis maz laika, un viņš vienmēr un visur
uz šīs Zemes cenšas izjaukt Kunga darbu. Nav iespējams sniegt kaut kādu priekšstatu par to, ko
piedzīvos dzīvi palikušie Dieva ļaudis virs zemes, kad dievišķās godības atklāsmēm pāri klāsies
pagātnes vajāšanu atkārtošanās. Viņi staigās no Dieva troņa izplūstošā gaismā. Ar eņģeļu
starpniecību būs pastāvīga satiksme starp Debesīm un Zemi. Sātans, ļauno eņģeļu apņemts
pieprasot sevi atzīt par Dievu, darīs visāda veida brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, pat
izredzētos. Dieva ļaudis savu drošību neatradīs notiekošos brīnumdarbos; jo sātans atdarinās
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visus darītos brīnumus. Dieva pārbaudītie ļaudis savu spēku atradīs zīmē, par kuru runā 2.Mozus
31: 12-18. Viņu nostāju nosaka dzīvie vārdi: “Stāv rakstīts.” Tas ir vienīgais pamats, uz kura
viņi var droši pastāvēt. Tie, kas lauzuši savu derību ar Dievu, tai dienā būs bez Dieva un cerības.
Dieva pielūdzēji sevišķi iezīmēsies ar savu attieksmi pret ceturto bausli, jo tā ir Dieva Radītāja
spēka zīme un tā nodod liecību, ka Viņš no cilvēkiem prasa cieņu un godbijību. Bezdievīgie
izcelsies ar savām pūlēm iznīcināt Radītāja pieminekli un paaugstināt Romas iestādījumu. Cīņas
pēdējā posmā visa kristīgā pasaule sadalīsies divās lielās šķirās, cilvēkos, kuri tur Dieva baušļus
un Jēzus ticību, un tādos, kuri pielūdz zvēru un viņa tēlu, un pieņem viņa zīmi. Kaut arī baznīca
un valsts apvienos savus spēkus, lai piespiestu visus, “mazus un lielus, bagātus un nabagus,
svabadus un kalpus,” pieņemt zvēra zīmi, taču Dieva ļaudis to nepieņems. Atkl. 13:16 Patmas
salas pravietis redz “tos, kuri uzvarējuši zvēru un viņa tēlu, un viņa zīmi, un viņa vārda skaitli,
stāvam pie kristāljūras, turot Dieva kokles”, un dziedot Mozus, un Jēra dziesmu - Atkl. 15:2.
Dieva ļaudis sagaida briesmīgi pārbaudījumi. Kara gars satraucis tautas no viena Zemes gala līdz
otram. Taču bēdu laikā, kas tuvojas, - bēdu laikā, kam līdzīga nav bijis, kamēr pastāv cilvēce, Dieva izredzētie ļaudis stāvēs neizkustināmi. Sātans un viņa pulks (eņģeļi) nespēs tos iznīcināt,
jo tos aizsargās daudz stiprāki eņģeļi.
Dieva Vārds Viņa cilvēkiem skan: “Izejiet no viņu vidus un atšķirieties, … un neaiztieciet neko,
kas ir nešķīsts; tad Es jūs gribu pieņemt, un Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit mani dēli un
meitas.” “Jūs esat izredzēta tauta, ķēniņu priesterība, svēta cilts, Dieva īpaši ļaudis, lai
pasludinātu Tā likumus, kas jūs aicinājis no tumsības pie savas brīnišķās gaismas.” (2.Kor. 6:17,
18; 1.Pēt. 2:9) Dieva cilvēkiem jāiezīmējas kā tautai, kas kalpo tikai Viņam, no visas sirds,
neņemot godu sev, un pieminot, ka ir saistījušies vissvinīgākajā derībā kalpot Kungam un vienīgi
Viņam.
“Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: Runā uz Izraēla bērniem un saki: turiet Manus sabatus, jo tā ir
zīme mūsu starpā uz audžu audzēm, ka jūs zinātu, ka Es esmu Tas Kungs, kas jūs svētī. Turiet
sabatu, jo tas jums ir svēts; kas to nesvētī, tam mirtin jāmirst, jo ikvienam, kas tanī kādu darbu
dara, tam ir jātop izdeldētam no tautas vidus. Sešās dienās padari savu darbu, bet septītā diena
ir sabata diena, svēta Tam Kungam; ikvienam, kas šinī dienā dara kādu darbu, tam mirtin
jāmirst. Tāpēc Izraēla bērni lai svētī sabatu un tur sabatu par mūžīgu derību uz audžu audzēm.
Starp mani un Izraēla bērniem tā lai ir zīme mūžīgi; jo sešās dienās Tas Kungs radījis debesis
un zemi, bet septītajā dienā Viņš atdusējies un atspirdzinājies.” (2.Mozus 31:12-17)
Vai šie vārdi nenorāda uz mums kā uz Dieva sevišķiem ļaudīm? Vai tie mums nesaka, ka, cik
ilgi vēl būs laika, mums ar visu sirdi jānostājas par mums nozīmēto svēto atšķirību? Izraēla
bērniem sabatu vajadzēja ievērot cauri visām paaudzēm “par mūžīgu”. Sabats savu nozīmi nav
zaudējis. Tas joprojām ir zīme starp Dievu un Viņa ļaudīm, un tāds būs mūžīgi.
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