Saucot uz Jēzu, mūsu neatliekamajā vajadzībā!
3.nedēļa - 100 Lūgšanu dienas
10.- 16.aprīlis, 2020

“Negaidīts brīnums”
Džeimss Bleks (James L. Black)

“Vai tu jebkad esi redzējis ko šādu?” Šis ir ierasts jautājums, kad cilvēki piedzīvo to, ar ko
iepriekš nav saskārušies. Nav šaubu par to, ka “COVID-19” ieies vēsturē kā viena no pasaules
lielākajām pandēmijām.
Pārsteidzoši, ka dzīve var tik ievērojami mainīties īsā laika sprīdī. Dieva Vārds mums
atgādina, ka katastrofas nāks un mums vienmēr jābūt gatavībā un jāpaļaujas uz Kungu. Šī
pasaulplašā krīze ir krietni iedragājusi ekonomiku, pārslogojusi medicīniskās aprūpes
sistēmas, atstājusi daudzus dziļākā nabadzībā, daudziem atņēmusi darbu un mājas, daudzus
atstājusi ar paliekošām veselības problēmām, un jā, tā ir atņēmusi arī desmitiem tūkstošu
dzīvības.
Daudzi lūdz pēc brīnuma. Daudzi lūdz, lai Dievs mainītu viņu situāciju un pasargātu no
nāvējošā vīrusa. Bet jautājums ir šāds- vai mēs esam gatavi tiem brīnumiem, ko Dievs vēlas
veikt?
Es nešaubos, ka Dievs uzklausa ikvienu un steidzas palīgā katram, kas Viņu lūdz. Zinot, ka
Dieva palīdzība nāk dažādos veidos un Viņam zināmā laikā, šie apsolījumi sniedz man
cerību: “Neviens lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī; kā Es esmu bijis ar Mozu,
tāpat Es būšu ar tevi: Es tevi neatstāšu, un Es tevi nepametīšu.” /Jozuas 1:5/. “Un notiks, pirms
viņi sauc, Es viņiem jau atbildēšu, un, kamēr viņi vēl runā, Es viņus jau uzklausīšu.” /Jesajas
65:24/
Pirms dažiem gadiem man tika atklāta kaulu smadzeņu slimība, ko sauc par
mielodisplastisko sindromu (MDS). MDS gadījumā kaulu smadzenēs netiek pietiekamā
daudzumā ražoti eritrocīti jeb sarkanās asins šūnas. Ja šī slimība netiek ārstēta, tā var
attīstīties par leikēmiju vai nogalināt slimnieku. Man slimība bija jau 4. stadijā un vienīgā
cerība bija veiksmīga kaulu smadzeņu (cilmes šūnu) transplantācija. Tūkstošiem cilvēku
visā pasaulē lūdza par manu dzīvību un atveseļošanos, kad es biju pārāk vārgs, lai pats
lūgutu par sevi. Jā, es varu apliecināt, Dievs man palīdzēja, bet ne tā, kā gaidīju, jo Dieva
brīnumu mērķis ir mūžīgā dzīvība.
Dievs man Sevi atklāja trīs veidos, ko es nebiju iepriekš piedzīvojis.
Vispirms, mana kaulu smadzeņu transplantācijas procedūra aizkavējās par 9 mēnešiem,
neskatoties uz to, ka mana slimība bija jau 4. stadijā. Šī kavēšanās deva iespēju agresīvai
dabiskai terapijai, kas stiprināja manu organismu un sagatavoja to transplantācijai. Otrkārt,
mana meita, kas bija arī mana cilmes šūnu donore, un es - mēs varējām satuvināties pirms
šīs procedūras un piedzīvot apbrīnojamu piedošanas mirkli. Treškārt, brīnums bija tas, kas
notika starp mani un manu sievu. Pirmo reizi mūžā es biju slimnīcā, uz muguras guļošs, ar
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dzīvību apdraudošu slimību un pastāvīgu nogurumu. Es biju par vāju, lai pats nomazgātos,
tādēļ trijās no četram reizēm manai sievai Maksīnai vajadzēja mani mazgāt. Sākumā es biju
dusmīgs, bet redzot viņas maigumu un pilnīgo nodošanos, kamēr viņa mazgāja mani no
galvas līdz kājām, es sapratu, ka Dievs mani gatavo īpašam dziedināšanas brīnumam.
Mans īpašais brīnums ir atrodams šajos Jēzus vārdos: “Un, redzēdams viņu ticību, Jēzus
sacīja uz triekas ķerto: "Mans bērns, tavi grēki tev piedoti." /Marka 2:5/.
Kad biju savā lielākajā vajadzībā, Dievs veica brīnumu, dziedinot mani vēl pirms tika veikta
transplantācija. Dieva žēlastībā, es no slimnīcas iznācu kā jauns radījums Jēzū, dziedināts
gan no garīgās, gan fiziskās slimības.
Šodien es Tevi iedrošinu - novērs skatu no COVID-19 un no jebkā cita, kas novērš uzmanību,
un, gluži kā četri paralizētā vīra draugi, noplēs jumtu un nāc pie Jēzus, ļauj Viņam dziedināt
tavu dvēseli.
“Un notiks, pirms viņi sauc, Es viņiem jau atbildēšu, un, kamēr viņi vēl runā, Es viņus
jau uzklausīšu.” /Jesajas 65:24/.
Mācītājs Džeims Bleks (James L. Black), pēdējos 17 gadus ir darbojies kā Ziemeļamerikas
divīzijas jauniešu kalpošanas nodaļas vadītājs. Šobrīd viņš ir Ziemeļamerikas divīzijas lūgšanu
kalpošanas nodaļas vadītājs.

JAUTĀJUMI SIRDS IZMEKLĒŠANAI:
Lai gan mēs zinām, ka Dievs vienmēr vēlas dziedināt Savus bērnus, mēs ne vienmēr varam
zināt Viņa gribu attiecībā uz laiku. Dažus Viņš izvēlas dziedināt nekavējoties, dažus
pakāpeniski, bet citus Viņš dziedinās, otrreiz nākot zu šo zemi. /Jēkaba 5.nodaļa/. Vai mēs
varam uzticēties Dievam un Viņa noteiktajam laikam? Vai mēs varam pastāvēt stipri savā
ticībā arī, ja neredzam tūlītējas atbildes uz savām lūgšanām? Vai varam pieaugt ticībā,
uzticēties Dievam un Viņa Vārdam?
SIRDS IZAICINĀJUMS:
Šajā nedēļā, turpinot lūgt par saslimušajiem, par medicīnas darbiniekiem, pēc koronavīrusa
izplatības apturēšanas pasaulē, lūgsim arī, lai Dieva mīlestība un Viņa Vārds izplatītos.
Atsvērsim savas Bībeles ar jaunu entuziasmu un lūgsim: "Kungs, parādi, kā mēs varam Tevi
pazīt un Tevi mīlēt! Parādi, kā mēs varam piedzīvot patiesu dziedināšanu, kas nāk no
iekšienes. Parādi, ko nozīmē pētīt un saprast Tavu Vārdu. Un parādi, kā varam Tavu Vārdu
līdzdalīt citiem." Lūgsim pēc apsolījumiem Jesajas 55:8-11; 2.Timoteja 2:15; un 1.Pētera
3:15.
"Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies pie Taviem vārdiem. Es Tevi meklēju no
visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no Taviem baušļiem. Es turu Tavus vārdus savā
sirdī, lai negrēkotu pret Tevi." /Ps. 119:9-1/.

Meklējot dziļāk- papildus materiāli lasīšanai:
• Elena Vaita, Lielā cīņa, “Svētie Raksti- drošs vadonis”, 37. nodaļa
• Franks Hāzels, Maikls Hāzels (Frank M. Hasel/Michael G. Hasel), "Kā skaidrot
Rakstus", Papildus lasāmviela pieaugušo Sabatskolas Bībeles izpētes materiālam, 2.
ceturksnim.
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15.diena – Lūgšanu vajadzības – piektdiena, 10.aprīlis, 2020
PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Šķiet, ka Spānijā un Itālijā pandēmijas apmēri mazliet samazinās. Mēs slavējam Dievu par
cerību, ka situācija uzlabosies.
•

Lūdziet, lai Dievs apstādinātu Covid 19 izplatību tajās pasaules valstīs, kur ir liels
iedzīvotāju skaits. Īpaši lūdziet, lai Dievs iestājas par Indiju, Bangladešu, Āfriku un citām
Āzijas valstīm, kas tikai tagad sāk cīnīties ar pandēmiju.

•

Lūdziet, lai medicīnas zinātnieki atrastu koronavīrusa ārstēšanas metodes, lai mums
nebūtu jāgaida mēnešiem ilgi līdz vakcīnas izstrādāšanai.

•

Lūdziet Dieva apsardzību bērniem, vājākajiem un neaizsargātajiem, par tiem, kuri ir
spiesti palikt mājās kopā ar varmācīgiem ģimenes locekļiem. Lūdziet par tiem, kuriem
jādzīvo sarežģītos apstākļos audžu ģimenēs.

•

Lūdziet, lai Dievs nodrošina pārtiku tiem bērniem, kuri vairs nevar apmeklēt skolas, kurās
tika nodrošinātas regulāras ēdienreizes.

•

Lūdziet, lai mēs iemācītos dzīļāk pētīt Dieva Vārdu, kā arī praktiski dalītos Viņa Vārdā ar
apkārtējiem.

16. diena – Lūgšanu vajadzības - Sabats, 11.aprīlis, 2020
Māci mums lūgt!
“Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija
zināmas.” /Jer. 33:3/
“Mēs esam nonākuši līdz ļoti nopietniem laikiem. Notikumi pasaulē aicina ikvienu Kristus
sekotāju būt patiesi nopietnam attiecībās ar Dievu. Lai stiprinātu šīs attiecības un apmierinātu
savas emocionālās un garīgās vajadzības, mums jāapgūst lūgšanas spēks. Mums jālūdz Kungs
tik sirsnīgi, kā to darīja pirmie mācekļi, sakot: “Kungs, māci mums lūgt.””
/E.G.White, Prayer, p.1/
SIRDS JAUTĀJUMI:
Mēs varam būt daļa no 100 lūgšanu dienām un, iespējams – mēs pat lūdzam kopā mazajās
lūgšanu grupās, bet vai mēs patiešām esam iemācījušies, ko nozīmē lūgt? Vai mēs kādreiz esam
nopietni no visas sirds saukuši uz Jēzu, kā to darīja mācekļi: “Kungs, māci mums lūgt?” Ja jūs to
vēl neesat darījuši, kāpēc gan tieši šodien nelūgt to savam Kungam: “Lūdzu, iemāci man lūgt!”
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PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Lai gan nācās atcelt Indianapolisā paredzētās lielās evaņģelizācijas sanāksmes, kas bija
ieplānotas pirms Ģenerālkonferences sesijas, tagad Džons Bradsavs plāno organizēt tiešsaistē
virkni sanāksmju, kuras, mūsuprāt, būs daudz plašākas. Mēs sagaidām, ka to apmeklēs
desmitiem tūkstošu cilvēku. Un atkal, tas, ko ienaidnieks bija nolēmis izjaukt, Dievs vērš par
svētību.
•

Lūdziet, lai mēs kā draudze lūgtu Dievam sūtīt Svēto Garu, kas mācītu mums lūgt tā, lai
varētu saņemt atbildes.

•

Lūdziet par Džona Bradsava un “It is written” plānoto evanģelizācijas sēriju. Lūdziet, lai
daudzi pievienotos un izvēlētos Jēzu.

•

Lūdziet par tiem mediķiem un slimnīcām savā apkārtnē, kas cīnās ar medicīnas
aprīkojuma trūkumu. Lūdziet, lai Dievs palīdz nodrošināt vajadzīgās lietas, lai mūsu
veselības darbinieki spētu strādāt drošībā.

•

Lūdziet, lai vairāk cilvēku varētu iesaistīties medicīnas aizsargmasku un citu
aizsarglīdzekļu aprīkojuma izgatavošanā un, lai tiktu nodrošināts un pielāgots pārējais
medicīnas aprīkojums - gultas, ventilatori.

•

Lūdziet par ķīniešu kalpošanu Sebu pilsētā Filipīnās. Lūdziet, lai tur esošā draudze tiktu
pasargāta no koronavīrusa un, lai vairāk ķīniešu ieinteresētos par Svēto Rakstu izpēti.

17. diena – Lūgšanu vajadzības - Svētdiena, 12.aprīlis, 2020
Lielākās uzvaras
“Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!”
/Ps. 50:15/
“Lielākās uzvaras Dieva darbā nav sasniedzamas ar izstrādātiem argumentiem, bagātīgām
iespējām, plašu ietekmi vai līdzekļu pārpilnību; tās tiek panāktas vienatnē sarunā ar Dievu, kad
nopietnā, izmisīgā ticībā cilvēki satver varenā spēka roku.” /E.Vaita, Evanģelija kalpi, 259.lpp./
SIRDS JAUTĀJUMI:
Zinot, ka lielākās uzvaras varam gūt, lūdzot un pavadot laiku Dieva Vārda studijās, tad kāpēc tik
ļoti vilcinamies lūgt un studēt Dieva Vārdu? Kas ir tas, kas stājas tavā ceļā, veidojot personīgas
attiecības ar Dievu?
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PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Kvīnslendas pilsētā Tovombā, kur iedzīvotāju skaits ir 130 000, ir divas draudzes – Centrālā
Tovombas draudze un Glenvales draudze. Glenvales draudzes mācītājs ir Čeisijs Volvertons. Kad
sākās Covid 19 krīze un draudzes tika slēgtas, pirmajā sabatā viņi noturēja dievkalpojumu kā
parasti, tikai bez apmeklētājiem, translējot to Facebook un YouTube vietnēs. 900 cilvēki bija
skatījušies šo dievkalpojumu. Vietējā radiostacija izdzirdēja par to, ko dara adventisti un tāpēc
vērsās pie draudzes ar jautājumu, vai varētu ierakstīt dievkalpojumu, lai translētu to nākamajā
dienā (svētdienā) 130 000 lielai cilvēku auditorijai. Ja nebūtu Covid 19 krīze, maz ticams, ka kaut
kas tāds būtu noticis. Slava Dievam!
•

Lūdziet, lai cerības vēsts turpinātu izplatīties visā Tovombā Kvīnslendā Austrālijā. Lūdziet
par draudzes locekļiem Austrālijā, lai viņi atrastu veidus, kā turpināt izplatīt gaismu.

•

Lūdziet par mūsu daudzajiem literatūras evanģēlistiem visā pasaulē, kuri vairs nevar iet
no durvīm uz durvīm. Lūdziet, lai Dievs atver jaunas iespējas patiesības sludināšanai. Un
lūdziet, lai Dievs parūpētos par viņu praktiskajām vajadzībām.

•

Lūdziet par ASV slimnīcām, kas pieļauj, ka šī nedēļa būs vissmagākā, cīnoties ar Covid 19
pandēmiju. Lūdziet, lai Dievs iestātos.

•

Lūdziet par tiem draudzes locekļiem, kuri ir vecāka gadagājuma, novājināti un tiem, kuri
ir paaugstinātā riska grupā. Lūdziet, lai Dieva sargājošā roka būtu ap tiem.

•

Lūdziet par tiem, kuri koronavīrusa uzliesmojuma dēļ jau ir zaudējuši tuviniekus. Lūdziet,
lai drosme un spēks ir ar tiem un viņi vienmēr izvēlētos turēties pie Dieva.

18. diena – Lūgšanu vajadzības - Pirmdiena, 13.aprīlis, 2020
Skatoties pāri redzamajam
“Jēzus viņam saka: “Tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!””
/Jāņa 20:29/
“Bieži kristieša dzīve ir briesmu pilna, un šķiet, ka ir grūti izpildīt pienākumu. Iedomas iztēlo
gaidāmo bojāeju ar sekojošu nebrīvi un nāvi. Tomēr Dieva balss skaidri saka: “Ej uz priekšu!”
Paklausīsim šai pavēlei pat tad, ja skats nespēj izlauzties cauri necaurredzamajai tumsai.
Šķēršļi, kas kavē mūsu virzību uz priekšu, nekad neizzudīs, bailīga, neuzņēmīga gara priekšā.
Kas novilcina paklausību, līdz izgaisusi katra nenoteiktība un vairs nedraud neveiksmes vai
sakāves risks, tas nekad nepaklausīs. Ticība skatās pāri grūtībām un paļaujas uz Neredzamo,
pat Visvareno, tāpēc to nevar apslāpēt. Ticība ir Jēzus rokas satveršana visos vajadzības brīžos.
/E.Vaita, Evanģelija kalpi, 262.lpp./
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SIRDS JAUTĀJUMI:
Ir viegli ticēt tam, ko redzam, bet kā ir uzticēties lietām, kuras neredzam? Kā mēs varam pieaugt
uzticībā Dieva Vārdam, pat ja neesam vēl redzējuši tā piepildīšanos? Mums ir teikts, ka ticība ir
dāvana. Balstoties uz Efeziešiem 2:8 un Apustuļu darbiem 3:16, kur mēs varam saņemt šo
apbrīnojamo dāvanu?
PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Papua Jaungvinejā evaņģēlisti, mācītāji un ierindas draudzes locekļi Covid 19 ierobežojumu
rezultātā vairs nevar ceļot, kā tas bija iepriekš plānots saistībā ar projekta “Visu draudzes
locekļus iesaistīšanās” īstenošanu maija mēnesī. Tomēr jau pagājušajā gadā mūsu mācītāji un
draudzes locekļi pulcināja kopā desmitiem tūkstošu Papua Jaungvinejas vietējos iedzīvotājus,
Bībeles izpētei un citiem pasākumiem. Draudze šobrīd gatavojas vienai citai lielai evanģelizācijas
sanāksmei, kura sekos pēc Covid 19 pandēmijas. Un atkal, tas, ko ienaidnieks ir nodomājis
izjaukt, Dieva spēkā nes vēl lielāku labumu.
•

Lūdziet par Dieva apsardzību Papua Jaungvinejas valstij un iedzīvotājiem, kā arī par Dieva
vadību, veselības speciālistiem un valdības locekļiem, pieņemot lēmumus cīņai pret
Covid 19.

•

Lūdziet, lai Dieva darbs Papua Jaungvinejā caur vietējo draudžu locekļu kalpošanu būtu
vēl veiksmīgāks, nekā sākotnēji tas bija plānots. Lūdziet, lai cilšu cīņas nenotiktu un
varētu turpināt virzību uz priekšu.

•

Lūdziet par ticīgajiem, kuri ir ieslodzīti dažādos cietumos visā pasaulē. Lūdziet, lai Dievs
dāvā spēku liecināt citiem ieslodzītajiem šajā krīzes laikā.

•

Lūdziet par mazo maiznīcu un misijas centru Jönköpingā, Zviedrijā, lai caur to varētu
aizsniegt vēl vairāk cilvēku un, lai viņi uzzinātu par Jēzu un pieņemtu Viņu kā savu
Glābēju. Lūdziet, lai izveidojas jauni kontakti un pašķiras sarunas par iespējamām Bībeles
studijām.

•

Lūdziet arī par tām Zviedrijas draudzēm, kuras ir skaitliski mazas un galvenokārt sastāv
no vecāka gadagājuma cilvēkiem. Lūdziet, lai Dievs atvestu vairāk jaunu cilvēku uz
Skandināvijas draudzēm un šajā Covid 19 pandēmijas laikā dāvātu Savu aizsardzību.
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19. diena – Lūgšanu vajadzības - Otrdiena, 14.aprīlis, 2020
Skaties uz Jēzu!
“Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta, rīta stundā es Tev gribu nest savu upuri.” /Ps.5:4/
“Nevienam nevajadzētu būt saspringtam, drebot un pastāvīgi šauboties, kā arī vienmēr
sūdzoties; visiem vajadzētu uzlūkot Dievu, skatīt Viņa laipnību un priecāties Viņa mīlestībā.
Sakopojiet visus savus spēkus, lai skatītos augšup, nevis uz leju, uz savām grūtībām; tad jūs
savā ceļā nekad nenogursiet. Drīz vien jūs aiz padebeša ieraudzīsiet Jēzu izstiepjam savu roku,
lai jums palīdzētu; un viss, kas jums jādara, ir vienkāršā ticībā pasniegt Viņam pretī savu roku
un ļaut sevi vadīt. Uzticoties Viņam, jūs ticībā Jēzum tiksiet piepildīti ar cerību. No Golgātas
krusta spīdošā gaisma jums atklās, cik augstu Dievs vērtē dvēseli, un, atzīdami šo vērtējumu,
jūs centīsieties gaismu atstarot pasaulei. Liels vārds starp cilvēkiem ir kā smiltīs rakstīti burti;
bet neaptraipīts raksturs pastāvēs visā mūžībā.” /E.Vaita, Liecības dr.5.sēj., 578.lpp./
SIRDS JAUTĀJUMI:
Kas ir tā pirmā lieta, ko darāt katru rītu? Vai jūs skatāties ziņas, savus e-pastus vai sociālos
medijus? Varbūt jūs sākat domāt par visām savām problēmām? Vai arī uzmeklējat Jēzu? Ejot
cauri dienai, apņemieties no jauna meklēt Jēzu, nevis skatīties uz saviem pārbaudījumiem. Tā
vietā lai meklētu iedrošinājumu pasaulē, meklējiet cerību Jēzū.
PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Pēdējās 30 dienās vairāk kā 100 000 materiālu ir lejuplādēti mūsu draudzes mājas lapā
“Atmoda un reformācija” www.revivalandreformation.org. Mēs Tevi slavējam par to, ka cilvēki
tiecas apmierināt savas garīgās vajadzības un meklē veidus, kā padziļināt savas attiecības ar
Dievu. Mēs esam pateicīgi arī par tūkstošiem lūgšanu grupām, kuras ir izveidojušās visā
pasaulē, saistībā ar šo vīrusa pandēmiju.
•

Lūdziet par draudzes locekļiem Vācijā, Francijā, Spānijā un Beļģijā. Šīs “karstās” zonas
joprojām ir kā cīņas lauki, vīrusa apkarošanai. Lūdziet pēc dziedināšanas tiem, kuri ir
piedzīvojuši zaudējumus.

•

Lūdziet par Tuvo Austrumu draudzes locekļiem, it īpaši Īrānā un Izraēlā. Lūdziet par tiem,
kuri dzīvo mazos mājokļos ar nepietiekamu skābekļa piekļuvi un bez iespējas uzturēt
fizisku aktivitāti.

•

Lūdziet par saviem kaimiņiem, kuri varbūt nepazīst Jēzu. Lūdziet pēc gudrības, kādā veidā
dalīties ar Jēzus cerību, varbūt caur mobilo telefonu evanģelizāciju vai citiem noderīgiem
veidiem.

•

Lūdziet par savas draudzes locekļiem vai apkārtējiem, kuri pašlaik cīnās ar Covid 19.
Lūdziet pēc Dieva dziedinošās rokas, lai tā būtu pār viņiem.

•

Lūdziet, lai mēs visi būtu uzticīgi pārvaldnieki un atgrieztu desmito tiesu. Pat tad, kad
piedzīvojam grūtus laikus, Bībele mums saka, ka tos, kuri turēs Viņu godā, tos arī Viņš
pagodinās. /1.Sam.2:30/
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20. diena – Lūgšanu vajadzības – Trešdiena, 15.aprīlis, 2020
Dievs ir uzticams!
“Jūs piemeklēs vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri
par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka var panest.” /1.Kor.10:13/
“Ienaidnieks neuzdrošinās pat ne par mata tiesu iziet no savām robežām. Visā sātaniskā spēka
sfērā nav tādas varas, kas spētu iznīcināt dvēseli, kura uzticas savā vienkāršajā uzticībā,
gudrībā, kura nāk no Dieva. Kristus ir mūsu spēka balsts un sātanam nevar būt nekādas varas
pār dvēseli, kas savā prāta pazemībā staigā kopā ar Dievu. Ir apsolījums: “Tie meklēs pie Manis
aizsardzību un slēgs ar Mani mieru – jā, tiešām, slēgs ar Mani mieru!” Kristū ir atrodama
nevainojama un pilnīga palīdzība katrai kārdinātajai dvēselei. Briesmas uzglūn uz katra ceļa, bet
viss Debesu Visums stāv sardzē, lai neviens netiktu kārdināts pāri par to, ko viņš spēj panest.”
/E.G.White, My Life Today, p. 316/
SIRDS JAUTĀJUMI:
Vai tev liekas, ka tev šobrīd jātiek gala ar ko vairāk kā tu spēj panest? Dievs apsola, ka Viņš
neuzliks vairāk kā spējam panest, tāpēc, ja tu jūties pārvarēts, piesauc 1.Kor.10:13 rakstīto
apsolījumu. Piesauc vēl citus apsolījumus Fil.4:13 un Psalmi 61:2,3. Saņem mierinājumu šodien
no Dieva Vārdā sniegtajiem apsolījumiem.
PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Eiropā (un iespējams, ka ka vēl daudzās citās vietās visa pasaulē) jaunieši, kuri līdz šim nav
apmeklējuši draudzi, aktīvi iesaistās tiešsaistes Bībeles studiju grupās. Mēs slavējam Dievu par
šo pieaugošo interesi attiecībā uz Dievu un Viņa Vārdu!
•

Lūdziet, lai ar vien vairāk mūsu jaunieši būtu ieinteresēti savas Bībeles pētīšanā. Lūdziet,
lai mūsu jaunatne piedzīvotu varenu atmodu.

•

Lūdziet par mūsu jauniešiem visā pasaulē, kuri piedalās Ģenerālkonferences jauniešu un
bērnu kalpošanas nodaļas vadītajās 100 lūgšanu dienās. Lūdziet, lai mūsu jaunieši un citi
gados jaunie cilvēki iemācītos to, ka lūdzot Dievu, Viņš mūs dzird un uzklausa lūgšanas.

•

Lūdziet par skolotājiem, kuriem nav viegli vadīt klašu apmācības tiešsaistē. Lūdziet, lai
Dievs viņiem dāvā gudrību, kā izmantot tehnoloģijas, lai tās nestu labumu. Lūdziet pēc
gudrības un pacietības.

•

Lūdziet par tiem, kuri ir satriekti, par tiem, kuri nesen ir zaudējuši mīļos un par tiem, kuri
cieš, atrasdamies izolācijā un šaubās par to, vai Dievs ir tuvu.

•

Lūdziet, lai Dievs dod izturību ārstiem, medmāsām un veselības darbiniekiem, kuri ir
pirmajās rindās cīņā ar Covid 19 pandēmiju.
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21.diena – Lūgšanu vajadzības - Ceturtdiena, 16.aprīlis, 2020
Runāsim par ticību!
“Nu es zinu, ka tas Kungs palīdz savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no savām svētajām
debesīm, viņam palīdzēdams ar savu stipro labo roku. Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem
zirgi, bet mēs esam stipri ar Tā Kunga, mūsu Dieva, Vārdu.” /Ps.20:7-8/
“Piesauc Kristus vārdus kā savu garantiju. Vai tad Viņš tevi nav aicinājis pie sevis? Nekad
neatļaujies runāt bezcerīgā un satriektā tonī, citādi tu ļoti daudz zaudēsi. Uzlūkodams to, kas
redzams, un sūdzēdamies par grūtiem brīžiem un saspringtām situācijām, tu rādi, ka tev ir
neveselīga un novājināta ticība. Runā un rīkojies tā, it kā tava ticība būtu neuzvarama. Kungam
visa kā ir gana; Viņam pieder pasaule. Ticībā skaties uz Debesīm! Uzlūko To, kuram ir gaisma,
spēks un prasme!” /E.Vaita, Kristus līdzības, 146.lpp./
SIRDS JAUTĀJUMI:
Ko tas nozīmē – runāt un rīkoties ticībā? Ja mūsu ticība ir vāja, kā mēs varam to stiprināt?
(Skatieties Rom.10:17) Līdzdali šodien kādam savu piedzīvojumu par to, kā Dievs ir stiprinājis
tavu ticību vai līdzdali savu liecību par kādu savu atbildētu lūgšanu.
PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Mēs pateicamies Dievam par Viņa dāvāto veselības vēsti mums, kura sniedz priekšrocību būt
spēcīgākiem cīņā pret slimībām. Mēs slavējam Dievu par iespējām dalīties šajā veselības vēstī
ar citiem.
•

Lūdziet, lai Dievs turpina palīdzēt mums kļūt par cilvēkiem ar stipru ticību, jo mēs zinām,
ka priekšā stāv vēl grūtāki pārbaudījumi.

•

Lūdziet pēc Svētā Gara izliešanās pār Dieva bērniem, lai darbs tiktu pabeigts un mēs
varētu doties mājās.

•

Lūdziet, lai Dievs dāvā gudrību mācītājiem un draudzes vadītajiem, cenšoties mierināt,
iedrošināt un vadīt šī haosa vidū.

•

Lūdziet, lai mēs kā cilvēki darītu visu iespējamo, izdzīvojot veselīga dzīvesveida principus,
par kuriem esam macījušies, un tādejādi saglabājot stipru imunitāti.

•

Lūdziet, lai Dieva mīlestība mūs piepildītu, aizkustinātu un no jauna salauztu mūsu sirdis
tā, ka mēs to vairs nespētu paturēt tikai sev, bet dalītos ar tiem, kuriem nav cerības.

9

PAPILDUS MATERIĀLS, KAS PALĪDZĒS VEIDOT CIEŠĀKAS
ATTIECĪBAS AR DIEVU
37.nodaļa - Svētie Raksti – drošs vadonis
[593] "Pie bauslības un liecības: ja tie tā nerunās, tad auseklis tiem neausīs." (Jes. 8:20, Glika
tulk.) Dieva ļaudīm Raksti doti kā drošs vadonis, kas tos pasargās no viltus mācītāju iespaida un
tumsas garu maldinošās varas. Sātans izlieto katru iespēju, lai cilvēkus aizkavētu iepazīties ar
Bībeli, jo tās skaidrie izteicieni atmasko viņa melus. Katra atmoda Dieva darbā liek ļaunuma
valdniekam vēl rosīgāk strādāt, un tagad viņš sakopo visus savus spēkus izšķirošajai cīņai pret
Kristu un Viņa sekotājiem. Mūsu priekšā drīz sāks norisināties pēdējais lielās pievilšanas darbs.
Antikrists vēlēsies mūs pārsteigt ar saviem apbrīnojamiem pasākumiem. Viltojums tik ļoti
līdzināsies patiesajam, ka bez Svēto Rakstu gaismas tos vienu no otra nevarēs atšķirt. Katrs
paziņojums un katrs brīnums noteikti jāpārbauda ar Rakstu liecībām.
Tos, kas centīsies paklausīt visiem Dieva baušļiem, izsmies un apkaros. Viņi varēs pastāvēt tikai
tad, ja paliks pie Dieva. Lai izturētu priekšā esošo smago pārbaudījumu, tiem noteikti jāiepazīstas
ar Dieva prātu, kā tas atklāts Viņa Vārdā. Tie Kungu spēs pagodināt tikai tad, ja būs ieguvuši
pareizu izpratni par Viņa raksturu, valdību un nolūkiem un ja viņi paši darbosies saskaņā ar tiem.
Pēdējā lielajā cīņā pastāvēs vienīgi tie, kas būs nostiprinājušies Bībeles patiesībās. (594) Katrai
dvēselei būs jāiztur smags pārbaudījums: vai es paklausīšu Dievam vairāk nekā cilvēkiem?
Izšķirošā stunda jau ir klāt. Vai mūsu kājas stāv stingri uz Dieva nemainīgā Vārda klints? Vai mēs
esam gatavi nelokāmi aizstāvēt Dieva baušļus un Jēzus ticību?
Pirms krusta nāves Pestītājs saviem mācekļiem paskaidroja, ka Viņu nonāvēs un Viņš atkal no
kapa celsies augšā; lai Viņa vārdus ierakstītu dziļi šo cilvēku sirdī un prātā, tur klāt bija arī Dieva
eņģeļi. Bet mācekļi vēl gaidīja laicīgu atbrīvošanu no Romas jūga un tādēļ nespēja pieļaut domu,
ka Viņam, kurā koncentrējās visas cerības, jāmirst apkaunojošā nāvē. Vārdi, ko tiem vajadzēja
atcerēties, bija izdzisuši no atmiņas, un, kad pienāca pārbaudījuma brīdis, tie izrādījās tam
nesagatavoti. Jēzus nāve viņu cerības iznīcināja tik pilnīgi, it kā Kungs nekad nebūtu tos iepriekš
brīdinājis. Pravietojumi arī mums nākotni atklāj tikpat skaidri, kā to mācekļiem rādīja Kristus
vārdi. Notikumi, kas saistīti ar pārbaudes laika noslēgumu un sagatavošanos bēdu laikam, ir
skaidri aprakstīti. Bet ļaužu pulki šajās svarīgajās patiesībās ir tik neizprotoši, it kā tās tiem nekad
nebūtu atklātas. Sātans ir modrs uztvert un izdzēst katru iespaidu, kas cilvēkiem varētu palīdzēt
izglābties, un tāpēc bēdu laiks tos atradīs nesagatavotus.
Kad Dievs zemes iedzīvotājiem sūta tik svarīgus brīdinājumus, kurus attēlo ar debess vidū
lidojošu eņģeļu sludināšanu, tad Viņš arī prasa, lai katra ar prāta spējām apveltīta būtne ņem
vērā šo vēsti. Briesmīgajām sodībām, kas paziņotas pret zvēra un tā tēla pielūgšanu (Atkl. 14:911), visus vajadzētu iedrošināt čakli pētīt pravietojumus, lai uzzinātu, kas ir zvēra zīme un kā
iespējams izvairīties no tās pieņemšanas. Bet ļaužu masas novērš ausis no patiesības un
pievēršas pasakām. Skatīdamies uz pēdējām dienām, apustulis Pāvils sacīja: "Nāks laiks, kad viņi
nepanesīs veselīgo mācību." (2. Tim. 4:3) (595) Šis laiks jau ir atnācis. Ļaužu pulki neko negrib
zināt par Bībeles patiesībām, tāpēc ka tās runā pretī grēcīgās, pasauli mīlošās sirds tieksmēm un
sātans tiem sagatavo patīkamas maldu mācības.
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Bet Dievam virs zemes būs tauta, kas par visu doktrīnu mērauklu un visu reformu pamatu
uzskatīs Bībeli un vienīgi Bībeli. Ne izglītoto vīru domas, ne zinātnes slēdzieni, ne garīdznieku
koncilu ticības apliecinājumi vai lēmumi, kuru ir tikpat daudz un kas ir tikpat pretrunīgi kā viņu
pārstāvētās draudzes, ne vairākuma balss, – nekas no šeit minētā, ne atsevišķi ņemot, ne kopā,
nav jāuzskata par pierādījumu par vai pret kādam reliģiskās pārliecības punktam. Pirms kādas
doktrīnas vai priekšraksta pieņemšanas mums vajadzētu prasīt skaidru apstiprinājumu ar "Tā
saka Kungs".
Sātans pastāvīgi mūsu uzmanību pūlas pievērst cilvēkiem, bet ne Dievam. Viņš ļaudīm par
padomdevējiem ieteic bīskapus, draudžu ganus un teoloģijas profesorus, lai novērstu tos no
Bībeles, kur tiem pašiem būtu iespējams uzzināt savu pienākumu. Un tad, pārvaldot šo vadoņu
prātu, viņš tūkstošus var ietekmēt atbilstoši savai gribai.
Kad Kristus nāca sludināt dzīvības vārdus, vienkāršā tauta Viņu labprāt klausījās, un daudzi ticēja,
pat no priesteriem un virsniekiem. Tomēr augstie priesteri un tautas vadoņi bija apņēmušies
Viņa mācības noliegt un atzīt par nederīgām. Lai gan tie veltīgi bija centušies atrast pie Jēzus
kādu vainu, lai gan tie nevarēja nesajust Viņa vārdus pavadošā dievišķā spēka un gudrības
iespaidu, tomēr ietiepīgi palika pie saviem aizspriedumiem; tie atmeta pat visskaidrākos
pierādījumus par Viņa Mesijas sūtību, lai nejustos spiesti kļūt par Kristus mācekļiem. Un šie Jēzus
pretinieki bija vīri, kurus tauta jau no bērnības bija mācījusies godāt, kuru autoritātes priekšā
bija pakļāvusies bez ierunām. Tādēļ tie jautāja: "Kāpēc mūsu virsnieki un rakstu mācītāji netic
Kristum? Vai tad šie dievbijīgie cilvēki Viņu nepieņemtu, ja Tas būtu Mesija?" (596) Tā šo
skolotāju iespaids jūdu tautu noveda pie sava Glābēja atmešanas.
Gars, kas kādreiz darbojās priesteros un virsniekos, šodien atklājas pie daudziem, kas ar
cildinošiem vārdiem runā par savu dievbijību. Tie nevēlas meklēt Rakstos pamatojumu šim
laikam dotajām sevišķajām patiesībām. Tie atsaucas uz savu skaitu, bagātību un popularitāti, ar
nicināšanu raugoties uz patiesības aizstāvjiem, tāpēc ka to ir maz un tie ir trūcīgi un neatzīti
ļaudis, kuru ticība tos šķir no pasaules.
Kristus paredzēja, ka nepiederošas autoritātes piesavināšanās, kādu piekopa rakstumācītāji un
farizeji, nemitēsies arī pēc jūdu izklīdināšanas. Viņa pravietiskajam skatam atklājās cilvēciskās
autoritātes iejaukšanās sirdsapziņas pārvaldīšanas nolūkos, kas baznīcai visos laikmetos ir bijis
ārkārtīgi briesmīgs lāsts. Un Viņa asās apsūdzības rakstumācītājiem un farizejiem, kā arī
brīdinājumi ļaudīm nesekot šiem aklajiem vadoņiem ir uzrakstīti par mācību nākamajām
paaudzēm.
Tiesības izskaidrot Rakstus Romas baznīca patur garīdzniecībai. Apgalvojot, ka vienīgi garīdznieki
ir spējīgi saprast Dieva Vārdu, tā atrada iespēju vienkāršajai tautai to nedot. Lai gan Reformācija
darīja Rakstus pieejamus visiem, tomēr tas pats Romas aizstāvētais princips ļoti daudzus
protestantu baznīcu locekļus attur no personīgas Bībeles pētīšanas. Tie tiek radināti pieņemt
Rakstos ietvertās atziņas baznīcas izskaidrojumā, un, ja tās nesaskan ar viņu ticības apliecību vai
baznīcas vispāratzīto mācību, tūkstoši neuzdrošinās ticēt kaut kam citam, lai cik skaidri tas arī
būtu atklāts Dieva Vārdā.
Neskatoties uz to, ka Bībelē ir daudz brīdinājumu pret viltus mācītājiem, daudzi tādā veidā ir
gatavi savas dvēseles uzticēt garīdzniecības gādībai. Šodien tūkstošiem reliģisku cilvēku savas
ticības atsevišķiem punktiem nespēj dot nekādu citu pamatojumu kā vienīgi to, ka viņu
garīdznieki tā mācījuši. (597) Pestītāja atklātās patiesības tie atstāj gandrīz neievērotas, turpretī
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nešaubīgi uzticas sludinātāju vārdiem. Bet vai sludinātāji ir nekļūdīgi? Kā mēs savu dvēseli varam
uzticēt viņu vadībai, ja Dieva Vārds neapstiprina, ka tie ir gaismas nesēji? Morālas drosmes
trūkums novirzīties no pasaules iemītās takas daudziem liek sekot mācītu cilvēku pēdās, un
nepatika pašiem pētīt Bībeli tos bezcerīgi sasaista maldu važās. Viņi redz, ka Rakstos ir skaidri
atklāta šim laikam dotā patiesība, viņi jūt, ka tās sludināšanu pavada Svētā Gara spēks, tomēr tie
atļauj garīdznieku pretestībai sevi novērst no gaismas. Lai gan prāts un sirdsapziņa ir pārliecināti,
šīs nomaldinātās dvēseles neuzdrīkstas domāt savādāk kā mācītāji, un viņu personīgais
spriedums, viņu mūžīgās intereses tiek upurētas citu neticībai, lepnumam un aizspriedumiem.
Sātans strādā visdažādākos veidos, lai savus gūstekņus sasaistītu ar cilvēciskiem iespaidiem. Viņš
sev manto tūkstošus, sapīdams tos mīlestības zīda saitēm ar ļaudīm, kas ir Kristus krusta
ienaidnieki. Lai arī kam cilvēki būtu pieķērušies – vecākiem, bērniem, laulātajiem draugiem vai
kādai sabiedrībai –, rezultāts būtībā ir viens un tas pats: patiesības pretinieki cenšas iespaidot
sirdsapziņu, un dvēselēm, kas nonākušas viņu ietekmē, nav pietiekami drosmes vai patstāvības,
lai paklausītu savai pienākuma izpratnei.
Patiesība un Dieva pagodināšana ir nešķiramas lietas. Ja mūsu sniedzamības robežās ir Bībele,
tad nav iespējams godāt Dievu ar maldīgiem uzskatiem. Daudzi apgalvo, ka nav nozīmes, kam
cilvēks tic, ja tikai viņa dzīve ir pareiza. Bet dzīvi veido ticība. Ja mums ir sasniedzama patiesības
gaisma, bet mēs nolaidības dēļ neizlietojam priekšrocību to dzirdēt un redzēt, tad īstenībā to
atmetam, jo izvēlamies labāk tumsu nekā gaismu.
"Dažam cilvēkam kāds ceļš iesākumā visai patīk, bet beigu beigās tas viņu tomēr aizved nāvē."
(Sal. pam. 16:25) Ja ir dotas visas iespējas uzzināt Dieva gribu, tad nezināšana nav attaisnojums
maldiem un grēkam. (598) Cilvēks ceļojot var nonākt vietā, kur iespējams aiziet dažādos
virzienos, bet rādītājs norāda, kur katrs no ceļiem aizved. Ja viņš ceļa rādītāju ignorē un izvēlas
virzienu, kas pašam šķiet pareizāks, tad ļoti iespējams, ka tas aizies pa nepareizu ceļu, kaut arī
savu gājumu pa to tālāk turpinātu godīgi un neliekuļoti.
Dievs mums ir devis savu Vārdu, lai mēs iepazītos ar tā mācībām un paši uzzinātu, ko Viņš no
mums prasa. Kad pie Jēzus atnāca bauslības mācītājs un jautāja: "Kas man jādara, lai iemantotu
mūžīgo dzīvību?", Pestītājs viņam norādīja uz Rakstiem, sakot: "Kā stāv bauslībā rakstīts? Kā tu
lasi?" Nezināšana neattaisno ne jaunu, ne vecu; tā viņus neatbrīvo no soda par Dieva bauslības
pārkāpšanu, jo viņu rokās ielikts uzticīgs šo likumu principu un prasību izklāstījums. Ar labiem
nodomiem vien nepietiek, nepietiek, ja cilvēks dara tikai to, ko uzskata par pareizu vai ko
sludinātājs nosaucis par labu. Uz spēles ir likta viņa dvēseles izglābšana un tāpēc tam pašam
vajadzētu pētīt Rakstus. Lai cik stipra ir viņa pārliecība, lai kā viņš paļaujas, ka sludinātājs zina,
kas ir patiesība, tas tomēr nav drošs pamats. Viņam pašam ir dota karte, kurā uzrādītas visas
zīmes ceļā uz Debesīm, lai cilvēkam nekur nevajadzētu apmierināties tikai ar minēšanu.
Katrai saprātīgai būtnei par pirmo un augstāko pienākumu jāuzskata iepazīšanās ar Rakstiem, lai
uzzinātu, kas ir patiesība, lai pēc tam varētu staigāt šinī gaismā un iedrošināt arī citus sekot
savam piemēram. Mums ik dienas vajadzētu čakli pētīt Bībeli, atmetot katru svešu domu, bet
salīdzinot vienu rakstvietu ar otru. Ar Kunga palīdzību mums pašiem jāveido savi uzskati, jo
mums pašiem par sevi būs jāatbild Dieva priekšā.
Izglītoti vīri visskaidrākās Bībeles patiesības ir ietinuši šaubās un tumsā. Pretendēdami uz lielu
gudrību, tie māca, ka Rakstiem ir mistiska, noslēpumaina un garīga nozīme, kas lietotajā valodā
nav saskatāma. (599) Tādi vīri ir viltus mācītāji. Jēzus par tādiem sacīja, ka tie "neprot Rakstus,
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nedz Dieva spēku". (Marka 12:24) Bībeles valodu vajadzētu izskaidrot atbilstoši tās acīm
redzamajai nozīmei, ja vien dotajā gadījumā nav lietoti simboli vai ilustrācijas. Kristus ir apsolījis:
"Ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs." (Jāņa 7:17) Ja tikai cilvēki lasītu tā, kā Bībelē
uzrakstīts, ja viltus mācītāji nemaldinātu un nemulsinātu viņu prātu, tad tiktu paveikts darbs, kas
iepriecinātu eņģeļus un Kristus ganāmpulkā ienāktu tūkstoši un atkal tūkstoši, kas tagad klīst
maldu ceļos.
Studējot Rakstus, mums vajadzētu lietot visus prāta spēkus un, cik tālu vien mirstīgajiem tas
iespējams, censties aptvert dievišķās lietas, tomēr mēs nekad nedrīkstētu aizmirst, ka īstais
skolnieka gars atklājas bērnišķās ilgās pieņemt mācību un tai pakļauties. Grūti saprotamās vietas
Rakstos nekad nevarēs atrisināt ar tādām pašām metodēm, kādas lieto, risinot filozofiskas
problēmas. Pie Bībeles studijām mums nekad nevajadzētu iet ar pašpaļāvību, ar kādu tik daudzi
dodas zinātnes sfērā, jo te nepieciešama lūdzoša atkarības izjūta no Dieva un sirsnīga vēlēšanās
uzzināt Viņa prātu. Mums jāiet ar pazemīgu un slāpstošu garu, lai varētu atzīt to, ko ir sacījis
lielais Es Esmu. Citādi ļaunie eņģeļi tā aptumšos saprašanu un nocietinās sirdi, ka patiesība uz
mums neatstās nekādu iespaidu.
Tas, kurš mācījies Kristus skolā, atradīs, ka ir daudzas rakstvietas, ko izglītoti vīri pasludinājuši
par noslēpumainām un kurām pagājuši garām kā mazsvarīgām, kas patiesībā satur daudz prieka,
mierinājuma un pamācību. Viens no iemesliem, kāpēc daudziem teologiem nav skaidrākas Dieva
Vārda izpratnes, ir tas, ka viņi aizver acis pret patiesībām, kuras nevēlas īstenot dzīvē. Bībeles
izpratne nav tik daudz atkarīga no pētīšanā ieguldītajām prāta spējām, kā no godīgas
mērķtiecības un sirsnīgām ilgām pēc taisnības.
Rakstus nekad nevajadzētu pētīt bez lūgšanas. Vienīgi Svētais Gars var likt mums izjust viegli
saprotamo lietu svarīgumu un neļaut sagrozīt grūti aptveramās patiesības. (600) Debesu eņģeļi
pūlas sagatavot sirdi tādai Dieva Vārda izpratnei, ka mūs valdzinātu tā skaistums, pamācītu
brīdinājumi un atdzīvinātu un stiprinātu tur ietvertie apsolījumi. Dziesminieka lūgumu: "Atdari
man acis, lai es skaidri saredzu Tavas bauslības brīnuma darbus!" (Ps. 119:12) mums vajadzētu
padarīt par savu personīgo lūgšanu. Bieži kārdināšanas šķiet neatvairāmas tikai tāpēc, ka
nevērīga izturēšanās pret lūgšanu un Bībeles pētīšanu kārdināto darījusi nespējīgu savlaicīgi
atcerēties Dieva apsolījumus un stāties sātanam pretī ar Rakstu ieročiem. Bet eņģeļi ierodas pie
tiem, kas vēlas saņemt pamācības dievišķās lietās, un lielas vajadzības brīdī tiem tiks atgādinātas
tieši dotajam gadījumam nepieciešamās patiesības. Tādā veidā, "kad ienaidnieks nāks kā plūdi,
Kunga Gars pret to pacels karogu".
Jēzus saviem mācekļiem atstāja apsolījumu: "Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā vārdā,
Tas jums mācīs visas lietas un jums atgādinās visu, ko Es jums esmu sacījis." (Jāņa 14:26) Bet
Kristus mācības jau iepriekš jāuzkrāj prātā, lai briesmu brīdī Dieva Gars mums tās varētu
atgādināt. "Es turu Tavus vārdus savā sirdī," sacīja Dāvids, "lai negrēkotu pret Tevi." (Ps. 119:11)
Visiem, kas vērtē savas mūžīgās intereses, ļoti vajadzētu sargāties no skepticisma uzbrukumiem.
Triecieni tiks vērsti pret pašiem patiesības pīlāriem. Ir neiespējami palikt neskartiem no
sarkasma un sofisma viltīgajām izpausmēm un no jauno laiku neticības. Sātans savas
kārdināšanas piemēros visām ļaužu šķirām. Neizglītotiem cilvēkiem viņš uzbruks ar izsmieklu un
zobošanos, bet izglītotajiem ieteiks zinātniskus iebildumus un filozofiskus prātojumus, kas tāpat
domāti neuzticības vai nicināšanas izraisīšanai pret Rakstiem. Pat maz pieredzējuši jaunieši
uzdrošinās izteikt šaubas par kristietības pamatprincipiem. Un šai, kaut arī aklajai, jaunatnes
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neticībai tomēr ir savs iespaids. (601) Tādā veidā daudzi tiek pamudināti izsmiet savu tēvu ticību
un nicināt žēlastības Garu. (Ebr. 10:29) Neticības indīgā elpa jau ir sagrāvusi daudzu dzīves, kas
varēja pagodināt Dievu un aplaimot pasauli. Visi, kas paļaujas uz cilvēka prāta lielīgajiem
spriedumiem un iedomājas, ka spēj izskaidrot dievišķos noslēpumus un nonākt pie patiesības
bez Dieva padoma, ir sapinušies sātana cilpās.
Mēs dzīvojam šīs pasaules vēstures vissvinīgākajā laikā. Drīz izšķirsies neskaitāmu zemes
iedzīvotāju liktenis. No ceļa, pa kuru mēs tagad ejam, atkarīga mūsu pašu nākamā labklājība un
arī citu dvēseļu izglābšana. Mums nepieciešama patiesības Gara vadība. Katram Kristus
sekotājam vajadzētu nopietni jautāt: "Kungs, ko Tu gribi, lai es daru?" Ar gavēšanu un lūgšanu
mums jāzemojas Kunga priekšā un daudz laika jāveltī Viņa Vārda apcerei, sevišķi kavējoties pie
tiesas ainām. Tieši tagad mums vajadzētu meklēt dziļus un dzīvus piedzīvojumus Dieva lietās.
Mēs nedrīkstam zaudēt nevienu acumirkli. Ap mums risinās notikumi ar vitāli svarīgu nozīmi,
mēs atrodamies uz sātana apburtās zemes. Neguliet, Dieva sargkareivji! Ienaidnieks ir tuvu un
uzglūn jums no savas paslēptuves, nogaidot, kad jūs kļūsit neuzmanīgi vai miegaini, būdams
gatavs katrā acumirklī uzbrukt un padarīt jūs par savu laupījumu.
Daudzi atrodas maldīgās domās par savu īsto stāvokli Dieva priekšā. Tie sevi apsveic, ka nav
darījuši neko ļaunu, un aizmirst labos un cēlos darbus, kādus Dievs no viņiem sagaida, bet kuru
veikšanu tie ir pametuši novārtā. Ar to vien nepietiek, ka tie ir kā koki Dieva dārzā. Viņiem
jāattaisno uz tiem liktās cerības un jānes augļi. Kungs viņus uzskata par atbildīgiem attiecībā uz
visiem nepaveiktajiem labajiem darbiem, ko, Viņa žēlastības stiprināti, tie varēja izvest dzīvē.
Debesu grāmatās tie ir ierakstīti kā tādi, kas veltīgi aizņem zemi. Tomēr pat šīs ļaužu šķiras
stāvoklis nav pilnīgi bezcerīgs. (602) Neizsakāmi pacietīgā Mīlestības sirds vēl arvien ļoti lūdz
visus, kas līdz šim nevērīgi izturējušies pret Dieva žēlastību un ļaunprātīgi izmantojuši Viņa
laipnību: "Uzmosties tu, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad Kristus tevi apgaismos. Tad
nu pielūkojiet, ka jūs apdomīgi staigājiet (..). Ņemiet vērā laiku, jo dienas ir ļaunas." (Ef. 5:14-16,
Glika tulk.)
Kad nāks piemeklēšanas laiks, tad kļūs skaidri redzams, kuri Dieva Vārdu ir ņēmuši par savas
dzīves mērauklu. Vasarā vēl nav manāma atšķirība starp mūžam zaļojošajiem kokiem un visiem
pārējiem, bet, kad atnāk ziemas vēju brāzmas, mūžzaļie koki nemainās, turpretī citi zaudē savu
lapu rotu. Tā arī tagad negodīgas ticības apliecinātājus nevar atšķirt no īstiem kristiešiem, bet
jau pavisam tuvu ir laiks, kad starpība kļūs acīm redzama. Lai tikai rodas pretestība, lai no jauna
uzbango fanātisms un neiecietība, lai iedegas vajāšanu ugunis, tad svārstīgie un liekulīgie ļaudis
tūlīt sāks grīļoties un atteiksies no savas ticības, bet īstie kristieši stāvēs stipri kā klints, viņu ticība
kļūs vēl drošāka un cerība gaišāka kā labajās dienās.
Dziesminieks saka: "(..) tavas liecības ir manu pārdomu priekšmets. No Tavām pavēlēm es
mācos, tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus." (Ps. 119:99,104)
"Labi tam cilvēkam, kas atrod īsto atziņu." (Sal. pam. 3:13) "Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens
un kas rieš savas saknes jo tuvu upei, tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā
tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus."(Jer. 17:8)
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