“Saucot uz Jēzu mūsu steidzamajā vajadzībā!”
4. nedēļa - 100 Lūgšanu dienas
17. – 23. aprīlis, 2020

“Nāciet, atpūtieties maķenīt”
Nina Ačesone
Kādā skaistā rītā es sapratu, ka māja ir pārāk klusa un mana trīs gadus vecā meitiņa ir
nozudusi. Viņas brāļi kopā spēlējās, bet meitu nekur nevarēju atrast. Es viņu saucu, domājot,
kur gan viņa varētu būt. “Talia, kur tu esi?” Mana balss atbalsojās mājā, bet vienīgā atbilde
bija klusums. Gāju cauri istabām, bet neatradu nekādas norādes.
Visbeidzot es izdzirdēju sīku balstiņu. “Māmiņ…” viņas mazā galviņa parādījās aiz mana
sarkanā krēsla. “Skaties,” viņa turēja rokās mūsu svētbrīžu grāmatu, atvērtu vietā, kur attēlā
bija redzams Jēzus ar eņģeļiem nākam uz šo zemi. “Viņš nāks šodien, māmiņ?” viņa jautāja,
norādot uz logu sev blakus.
Mana sirds izkusa, saprotot, ka viņa tur sēdēja, gaidot, ka Jēzus atnāks šodien. Es tā vietā savā
rīta steigā gatavoju brokastis, izkarināju tīro veļu un atbildēju uz telefona zvaniem. Tajā rītā
“steidzamo” mājas darbu neatliekamība bija manu uzmanību novērsusi no laika pavadīšanas
ar Jēzu. Dievs nebūtu varējis runāt vēl skaidrāk, kā Viņš to darīja caur Taliu. Likās, ka Viņš
teiktu, Vienkārši apstājies un ievēro Mani šorīt. Es Esmu te. Un Es nāku drīz! Pavadi kādu laiku
ar Mani…
Šodien, dadzus gadus vēlāk, es joprojām dzirdu Dieva teiktos vārdus man. “Nāciet vieni paši
savrup kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt” /Marka 6:31/. Viņš mūs aicina apstāties
no apdullinošās steigas un būt ar Viņu. Ne tikai uz mirkli, pienākuma pēc, bet nesteidzīgi
pavadīt laiku ar savas Dvēseles atjaunotāju.
Šobrīd daudzi no mums pandēmijas dēļ ir izolēti savās mājās. Savā ziņā esam spiesti apstāties
no dzīves steigas. Uz brīdi dzīve ir mainījusies. Vai mēs izmantojam šo laiku, lai Viņa
klātbūtnē atpūstos? Vai klausāmies Viņa "lēnajā un klusajā" balsī /1.Ķēniņu 19:12/, kad Viņš
mūs aicina nākt Sev tuvāk /Jāņa 15:9/? Vai mēs nākam pie Jēzus, lai Viņu labāk iepazītu, vai
tā vietā ļaujam klusajam laikam piepildīties ar troksni un mazsvarīgām lietām?
Atceros, ka bērnībā es dziedāju dziesmu, kurā bija sekojoši vārdi: "Laiks ar Viņu ir labi
pavadīts laiks. Viņš būs tavs Mierinātājs un tavs Vadonis. Laiks ar Viņu ir labi pavadīts laiks.
Viņš vienmēr būs tev blakus. "
Attiecību veidošana ar Dievu, savu Mierinātāju un Vadoni, šajā laikā ir ļoti nozīmīga.
Kvalitatīvi pavadīts laiks ir svarīgaks kā kvantitāte vai pavadītā laika ilgums. Ko tu šonedēļ
varētu darīt, lai uzlabotu ar Dievu pavadītā laika kvalitāti? Apdomā šīs idejas:
•

Lūdz Dievam, lai Viņš tev dod lielāku vēlmi pavadīt laiku ar Viņu.
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•

Bībeles studēšanai nav jābūt sarežģītai. Tas ir Dieva dzīvais Vārds priekš tevis, un Viņš
gaida, kad varēs tevi uzrunāt caur to.

•

Nāc pazemībā un lūdz pirms Bībeles lasīšanas, lūdzot, lai Dievs dod tieši to vēsti, kuru
tev nepieciešams dzirdēt.

•

Varbūt vienā reizē izlasīsi tikai vienu pantu vai nelielu rakstu daļu. Apdomā: ko Dievs
man saka caur šo rakstu vietu? Vai es varu kādu citu ar šo ziņu iepriecināt?

Dievs katru dienu pacietīgi gaida, kad pavadīsim laiku ar Viņu /Atkl.3:20/. Vai tu gaidīsi ar
nepacietību Viņa atgriešanos gluži kā Talia? Vai nāksi nomaļus, lai kopā ar Viņu atpūstos,
kamēr gaidi?
Nina Ačesone šobrīd darbojas kā mācību programmas menedžere Sabatskolas nodaļā un
Personīgās kalpošanas nodaļā Ģenerālkonferencē, kā arī ir Adventistu indentitātes ierēdne
Austrālijas Adventistu skolās. Nina, viņas vīrs Matts un viņu trīs bērni dzīvo Austrālijā, netālu
no Zelta Krasta.
JAUTĀJUMI SIRDS IZMEKLĒŠANAI:
Kas ir lielākā barjera, kas mani attur no kvalitatīvi pavadīta laika ar Dievu? Vai ir kas tāds, ko
varētu lūgt Dievam palīdzēt noņemt no ceļa, atbrīvot no tā, kas novērš uzmanību no Viņa? Kā
tas varētu izmainīt manus lūgšanu un Bībeles pētīšanas ieradumus?
AKTĪVS SIRDS IZAICINĀJUMS:
Iespējams, Dievs vēlas izmantot grūtus apstākļus ap mums, lai palīdzētu aptvert mūsu lielo
vajadzību pēc Viņa, pirms Viņš atgriežas. Viņš dod mums unikālu iespēju uz brīdi atpūsties
Viņā. Vai atbildesi Viņa aicinājumam? Lūgsim pēc apsolījumiem Jāņa 15:4,5; Jesajas 26:3,4 un
Marka 6:31, meklējot atpūtu un iedrošinājumu, pārliecību pie Viņa.
"Tie, kas uzticas Kristus vārdiem un savas dvēseles nodod Viņa gādībā un dzīvi Viņa
pārvaldībā, atradīs mieru un dusu... Mūsu dzīve var likties kā neatraisāms samezglojums, bet,
ja nododam sevi gudrajam Meistaram, Viņš no mums izveidos dzīves modeli un raksturu, kas
Viņu pagodinās." /E.Vaita, Laikmetu ilgas 331.lpp./
Meklējot dziļāk: papildus materiāli lasīšanai šajā nedēļā:
•

Elena Vaita, “Audzināšana”, 20. nodaļa "Bībeles mācība un pētīšana".

•

Nina Atčesone, “As Light Lingers: Basking in the Word of God” (Kamēr gaisma vēl
uzkavējas: sildoties Dieva Vārdā).

•

Audio grāmata: Kamēr gaisma vēl uzkavējas: sildoties Dieva Vārdā. As Light Lingers:
Basking in the Word of God (Lai noklausītos iknedēļas epizodi bez maksas angļu
valodā, dodies uz: www.aslightlingers.com)
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22.diena – Lūgšanu vajadzības – Piektdiena, 17.aprīlis,2020
PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Neskatoties uz pasaulplašo Covid 19 pandēmiju, Septītās dienas Adventistu draudze turpina
misijas darbu. Ļoti daudz radošu evanģelija pasludināšanas metožu attīstās un aizsniedz lielāku
skaitu cilvēku nekā līdz šim tas ir piedzīvots. Slava Dievam!

Teda Vilsona līdzdalītās lūgšanu vajadzības:
•

Lūdziet par mūsu draudzes locekļiem un tiem, kuri sēro, jo nesen – Covid 19 dēļ zaudējuši
savus tuvos cilvēkus. Lūdziet, lai miers ir viņu sirdīs. Lūdziet par fizisko dziedināšanu tiem,
kuri pašlaik cīnās ar koronavīrusu.

•

Lūdziet, lai draudzes locekļi savā dzīvē pielietotu NEWSTART (Jauns sākums) programmas
veselīga dzīvesveida principus (Uzturs, Kustības, Ūdens, Saules gaisma, Atturība, Gaiss,
Atpūta un Uzticība Dievam) kā līdzsvarotu pieeju veselīgai dzīvei.

•

Lūdziet, lai mēs kā draudze turpinātu meklēt veidus, kā efektīvi līdzdalīt Dieva veselības
vēsti, kā arī Triju Eņģeļu vēsti, kas ir mūsu pēdējo dienu misija šajā pasaulē. Lūdziet pēc
Svētā Gara vēlā lietus, lai spētu sagatavoties drīzajai Kristus otrajai atnākšanai.

•

Lūdziet, lai, cenšoties atrast jaunus un radošus veidus kā liecināt citiem, mēs nepazaudētu
mūsu stipro uzsvaru uz Kristu, Viņa Vārdu, Viņa taisnību, Viņa kalpošanu svētnīcā un Viņa
glābjošo spēku lielās cīņas kontekstā.

•

Lūzdiet par It is written (Tas ir Rakstīts) veidoto tiešsaistes evanģelizācijas sanāksmi ar
nosaukumu “Cerība Atmostas”, kura tieši šodien tiek uzsākta pasaulplašā mērogā. Lai
uzzinātu par to vairāk, apmeklējiet mājas lapu https://www.discoverhopeawakens.com
Lūdziet, lai vēl daudz vairāk cilvēku spētu ieinteresēties un piedalīties šajās tiešsaistes
sanāksmēs, nekā, ja tas notiktu klātienes evanģelizācijas pasākumos, kuri tika atcelti
Indianpolisā.

23.diena – Lūgšanu vajadzības - Sabats, 18.aprīlis, 2020
Uzturēts Dieva Vārdā
“Met savu nastu uz To Kungu, Viņš tevi uzturēs taisnu; Viņš neļaus nemūžam taisnajam
šaubīties..” /Ps.55:23/
“Mani līdzstrādnieki, lai jūsu drosme necieš neveiksmi. Dievs pārbauda jūsu ticību. Kristiešiem
vienmēr ir spēcīgs palīgs Kungā. Kad jūs no sirds vēlaties apstāties savos centienos, jo neesat
spējīgi sagādāt nepieciešamo palīdzību, metiet savas nastas uz Kungu. Esiet labprātīgi tās atstāt,
būdami pārliecināti, ka Viņš, Kas to ir apsolījis, ir uzticams. Kā Tas Kungs mums palīdzēs, mēs
nezinām, bet vienu mēs zinām, Kungs nekad nepievils tos, kuri Viņam uzticas. Kad Viņš būs
pilnībā pārbaudījis Savus strādniekus, Viņš tos vadīs tālāk, šķīstus kā ugunī kausētu zeltu.” /Ellen
White, Letter 66, June 26, 1901, par. 29/
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SIRDS JAUTĀJUMI:
Kā jums liekas, kādā veidā Dievs pārbauda un veicina jūsu pieaugšanu ticībā? Kuri ir tie daži no
jūsu iemīļotajiem Bībeles apsolījumiem, kurus labprāt piesaucat savās cīņās? Kā sirds izaicinājumu
šai nedēļai, kāpēc jums neatrast un neiemācīties no galvas kādu jaunu Bībeles pantu, kas sniegtu
jums drosmi. Tad līdzdaliet to kadam, kuram nepieciešama drosme.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Mēs slavējam Dievu, ka agrīnās prognozes par masveida mirstību ASV Covid 19 rezultātā ir
strauji samazinājušās. Arī Eiropā pandēmijas apmēri samazinās un liekas, ka jau redzama
gaisma tuneļa galā.
•

Lūdziet par mediķiem, kuri pirmajās rindās turpina cīnīties ar šo pandēmiju. Lūdziet, lai
viņi tiek pasargāti no saslimšanas ar Covid 19. Lūdziet par viņu fizisko drošību, izejot uz
ielas, kur nesaprātīgi cilvēki mediķus uzskata par potencionālajiem draudiem.

•

Lūdziet par saprātīgu balansu starp visas pasaules ierobežojumiem un ekonomisko
aktivitāšu atsākšanu - lai tas notiktu droši un tam paredzētajā, īstajā laikā, lai ekonomika
un uzņēmējdarbība netiktu pilnībā iznīcināta.

•

Lūdziet par daudzajām organizācijām un mazajiem uzņēmumiem, kuri finansiāli cieš šīs
pandēmijas dēļ. Lūdziet, lai cilvēki atrastu veidus, kā palīdzēt un atbalstīt mazos
uzņēmumus, lai tie neaizietu postā.

•

Lūdziet par sievietēm un bērniem, kuri ir bīstamās situācijās, un kuriem ir vajadzīga
aizsardzība. Lūdziet pēc gudrības, kā aizsniegt tos, kuri mūsu sabiedrībā ir neaizsargāti un
vāji.

•

Lūdziet par tiem, kuri strādā bankās, pārtikas veikalos, degvielas uzpildes stacījās un citos
svarīgos uzņēmumos. Lūdziet, lai viņi būtu pasargāti no saslimšanas ar koronavīrusu,
sniedzot cilvēkiem pakalpojumus.

24. diena – Lūgšanu vajadzības - Svētdiena, 19.aprīlis, 2020
Ar bijību pret Viņa Vārdu
“Augsti valdnieki mani bez iemesla vajā, bet mana sirds bīstas tikai no Tava vārda. Es priecājos
par Tavu vārdu kā tāds, kas iegūst lielu kara laupījumu.” /Ps. 119:161-162/
“Bībele ir Dieva balss, kura runā uz mums tik pat droši, it kā mēs to dzirdētu ar savām ausīm. Ja
mēs to saprastu, ar kādu bijību mēs atvērtu Dieva Vārdu un cik nopietni meklētu tā
norādījumus. Tad Rakstu lasīšana un pārdomāšana tiktu uzskatīta par satikšanos ar Bezgalīgo.”
/A Call to Stand Apart, p. 69/
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SIRDS JAUTĀJUMI:
Vai jūs kādreiz esat lasījuši kādu Bībeles pantu, pie sevis nodomājot: “Tieši kā priekš manis! Kā
Dievs varēja zināt, kas šodien man vajadzīgs?” Dodoties šodienas gaitās, pārdomājiet tos
iemeslus, kāpēc jūs varat priecāties par Dieva Vārdu. Patiesībā, kāpēc gan nepierakstīt pateicības
iemeslu sarakstu - kāpēc esat pateicīgi par Dieva Vārdu. Iesāciet ar: “Es mīlu Dieva Vārdu, jo…
(aizpildiet daudzpunkti)”. Ja jums ir grūti atrast šos pateicības iemeslus, lasiet 119.Psalmu.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Mēs slavējam Kungu, ka Adventistu draudze Gvatemalā ir atradusi veidu, kā tūkstošiem
draudzes locekļiem karantīnā nogādāt pārtikas grozus ar rīsiem, pupiņām, kukurūzas miltiem,
eļļu, sāli un cukuru. Tā ir liecības par to, kā draudzes locekļi cenšas nest cits cita nastas.
•

Lūdziet par Āfriku, cīņā ar koronavīrusa pandēmiju. Lūdziet par mūsu draudzes locekļiem,
kuri cieš no nepietiekamas veselības aprūpes. Lūdziet, lai inficēšanās un nāves gadījumu
skaits būtu mazāks par prognozēto skaitu.

•

Lūdziet par tūkstošiem etnisko grupu visā pasaulē, kuras veido 69% no Zemes
iedzīvotājiem, jo tās joprojām vēl nav saņēmušas skaidru vēsti par Jēzu. Lūdziet, lai Dievs
dod jaunus veidus, kā aizsniegt šīs grupas šajā krīzes laikā.

•

Lūdziet pēc pazemības un nožēlas gara, saistībā ar tiem brīžiem, kad neesam bijuši
personīgi uzticīgi Dievam savās dzīvēs un kalpošanās.

•

Lūdziet, lai iespaidīgi pieaugtu to draudzes locekļus skaits, kuri kalpo Dievam, mīlot citus
un aktīvi līdzdalot Bībeles vēstis visiem cilvēkiem, arī tiem, kuri ir citās reliģijās.

•

Lūdziet par zemniekiem, kuri cīnās ar ražas sēšanu vai novākšanu bez ierastā
viesstrādnieku atbalsta, saistībā ar ceļošanas aizliegumiem.

25.diena – Lūgšanu vajadzības - Pirmdiena, 20.aprīlis, 2020
Priecājoties Vārdā
“Cik bieži man atskanēja Tavs vārds, es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un
sirds līksmību, jo es esmu nosaukts pēc Tava Vārda, Kungs Dievs Cebaot!” /Jer.15:16/
“Nekas nevar vairāk stiprināt mūsu uztveri kā Rakstu pētīšana. Neviena cita grāmata tā nespēj
pacelt domas un pavairot spējas kā Bībeles plašās patiesības. Ja Dieva Vārds būtu pētīts, kā to
vajadzētu darīt, tad cilvēkiem šodien būtu tāds prāta plašums, tāds rakstura cēlums un tāda
mērķtiecība, kādu šajos laikos reti var sasniegt.” /Christian Education, p. 58/
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SIRDS JAUTĀJUMI:
Kas ir tas, kas pēdējā laika Dieva Vārda studijās priekš jums ir bijis ļoti nozīmīgs vai jūs ir
iepriecinājis? Kāpēc gan šodien tam neiedalīt laiku, lai ar kādu padalītos šajā priekā?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Tika prognozēts, ka Ņujorkas slimnīcas būs tik pārpildītas, ka nepietiks gultas vietu un plaušu
ventilatoru. Bet, kaut arī slimnīcas ir pilnas, vietas joprojām ir un ir arī nepieciešamais
aprīkojums. Mēs slavējam Dievu par atbildētām lūgšanām.
•

Lūdziet, par tiem, kas strādā drošības dienestos, kā, piemēram, policisti u.c. Pieaugot
pilsoņu nemieriem, sakarā ar robežu slēgšanu dažādās pasaules vietās, lūdziet, lai Dievs
dāvā Savu aizsardzību šiem vīriem un sievām.

•

Lūdziet par bijušajām Padomju Savienības un Eiro-Āzijas terititorijām, kuras ietver tādas
valstis kā Krievija un Serbija. Lūdziet, lai neskatoties uz šī brīža grūtībām liecināt, atrastos
jauni un efektīvi veidi kā aizsniegt cilvēkus.

•

Lūdziet par cietušajām valstīm visā 10/40 teritorijā. Lūdziet, lai Dievs pašķir iespējas
līdzdalīt cilvēkiem Viņa mīlestību. Lūdziet, lai valdības atļautu cilvēkiem iegādāties pārtiku
vai apstrādāt savus laukus, lai izaaudzētu ražu. Miljoniem cilvēku Indijā ir iesprostoti savos
mājokļos bez iespējas iziet no tiem, kas nozīmē - daudzi cieš badu.

•

Lūdziet, lai Dievs dāvā gudrību draudzes vadītājiem, pieņemot nozīmīgus lēmumus
saistībā ar ekonimsko krīzi, ko pašlaik piedzīvojam.

•

Lūdziet, lai Dievs dod gudrību, kā samazināt izdevumus, vienlaikus nekaitējot cilvēkiem un
saglabājot draudzes misiju, virzībā uz priekšu.

26.diena – Lūgšanu vajadzības - Otrdiena, 21.aprīlis, 2020
Dieva Vārda vadīts
“Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis prasa, proti - darīt taisnību, mīlēt
žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā!” /Mih.6:8/
“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 lūgšanām
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.” /The Call to Stand Apart, 69/
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SIRDS JAUTĀJUMI:
Kad sastopieties ar izaicinošu lēmumu, kur jūs griežaties pēc gudrības un padoma? Protams, ir
teikts, ka tur, kur ir daudz saprātīgu padomdevēju, tur ir drošība /Sal.pam.11:14/. Bet pāri par
mūsu mīļoto vai respektēto cilvēku gudrību, kādus lēmuma pieņemšanas pamatprincipus mēs
atrodam Dieva Vārdā? /Sal.pam.3:5,6, Sal.pam.14:12, Mat.6:33, Jer.33:3/

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Pagājušajā nedēļā Dienvidamerikas divīzija pastāstīja par īpašu evanģelizācijas programmu ar
nosaukumu “Svētā nedēļa”, kura divīzijas robežās darbojas jau 50 gadus. Parasti mazās grupas
tiek aicinātas pulcēties mājās, dievnamos, bet koronavīrusa ierobežojumu dēļ divīzija piedāvāja
pilnu programmu tiešsaistē. Atsaucība bija daudz lielāka kā iepriekš. Tēmas nosaukums
“Mīlestība, kas rakstīta ar asinīm”. Bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem tika nodrošinātas
atsevišķi sagatavotas nodarbības. Mēs slavējam Dievu par draudzes vadītājiem, kuri palīdz
dalīties Dieva mīlestībā, atrodot radošas pieejas.
•

Lūdziet, lai tie, kuri iepazinušies ar Jēzus mīlestību pirmo reizi Dienvidamerikas divīzijas
evaņģelizācijas programmās, spētu attīstīt paliekošas attiecības ar Jēzu, kas ar laiku
pieaugs skaistumā.

•

Lūdziet, lai mēs lietderīgi spētu izmantot šo brīvo laiku mājās, lai dziļāk pētītu Dieva Vārdu
un mācītu saviem bērniem arī studēt un iemīlēt Dieva Vārdu.

•

Lūdziet, lai Dieva bērni arī turpmāk paliek uzticīgi Dievam caur desmito tiesu un
ziedojumiem pat pašreizējo ekonomisko izaicinājumu vidū.

•

Lūdziet par tiem, kuriem šobrīd, sakarā ar pandēmijas izraisītajiem ekonomiskajiem
izaicinājumiem, ir grūti samaksāt rēķinus un nodrošināt pārtiku. Lūdziet, lai Dievs turpina
gādāt par Saviem bērniem un turpmākajās dienās būtu daudz liecību par Dieva
uzticamību.

•

Lūdziet par draudzes darbību Lebanonā, lai Dievs turpina gādāt par tās finansiālajām
vajadzībām, nodrošinot draudzes misijas turpmāko darbību.

27.diena – Lūgšanas vajadzības – Trešdiena, 22.aprīlis, 2020
Piepildīts ar Dieva Vārdu
“Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu savu
mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā”. /Ps.27:4/
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“Man ir augšāmcēlušais Pestītājs. Viņam es uzticos, Viņš nekad mani neatstās neziņā. Viņa Vārdā
man ir uzvara. Viņš ir mana taisnība un prieka kronis. Lai neviens šeit nejūtas tā, it kā viņa lieta
būtu bezcerīga, jo tā nav. Tu vari ieraudzīt savu grēcīgumu un nepilnīgumu, bet tieši tāpēc tev ir
vajadzīgs Glābējs. Ja tev ir grēki, kurus nožēlot, nezaudē laiku. Šie brīži ir zelta vērti. “Ja
atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta
mūs no visas netaisnības.” /1.Jņ.1:9/ Tie, kuri alkst un slāpst pēc taisnības, tiks piepildīti, jo Jēzus
to apsolīja. Dārgais Glābējs! Viņa rokas ir atplestas, lai pieņemtu mūs un Viņa mīlošā sirds gaida,
lai svētītu mūs.” /Counsels for the Church, p. 48/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Pēc kā jūs ilgojaties visvairāk? Kāds ir jūsu dziļākais sirds sauciens? Varbūt pēdējā laikā par to
neesat aizdomājušies. Iespējams, jūs vienkārši mēģiniet izdzīvot. Vai varbūt jūs par to domājiet
visu laiku. Nošķiriet dažus brīžus šodien, lai pārdomātu, kur jūs atrodiet savu lielāko prieku un
piepildījumu. To darot, atsaucieties uz 27.Psalma 4.pantu un, lūdziet Kungu dāvāt jums sirdi, kas
no visas sirds ilgojas pēc Viņa klātbūtnes.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Rietumāfrikas divīzija ar zīmju valodas un subtitru palīdzību ir izveidojusi video nedzirdīgajai
cilvēku grupai, sniedzot nozīmīgu informāciju par Covid 19. Mēs esam pateicīgi par jauno
resursu pielietošanu, lai tiktu aizsniegtas visas demogrāfiskās grupas.
•

Lūdziet, lai Dievs parūpētos par Saviem bērniem Ziemeļkorejā, Dienvidkorejā, Japānā un
Ķīnā. Lūdziet, lai visas acis, pat valdības ierēdņu acis, tiktu paceltas pret debesīm, lai
ieraudzītu Jēzus drīzās atnākšanas zīmes.

•

Lūdziet par tiem, kuri ir daļa no Iespēju kalpošanām (Possibilites Ministries). Lūdziet par
tiem, kuri strādā ar nedzirdīgajiem, invalīdiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lūdziet
par tiem, kuri atrodas lepras kolonijās, lai tie netiktu ignorēti vai aizmirsti šajā laikā.

•

Lūdziet, lai mēs saredzētu Jēzus atnākšanas tuvumu; lai mēs visi atrastu laiku - meklēt Viņu
no visas sirds un ielūkoties dziļāk Viņa Vārdā. Lūdziet, lai mēs satvertu skaistās un dziļās
vēstis, kuras atklātas tādās grāmatās kā Daniela un Atklāsmes.

•

Lūdziet par misionāriem, kuri atrodas savās kalpošanas vietās visā plašā pasaulē. Lūdziet,
lai viņi tiktu pasargāti un viņu fiziskās vajadzības tiktu nodrošinātas.

•

Lūdziet pēc spēka un rehabilitācijas iespējām tiem, kuri ir atveseļojušies no koronavīrusa.
Lūdziet pēc iespējām atgūt spēkus un atgriezties normālā dzīvē.
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28.diena – Lūgšanas vajadzības - Ceturtdiena,23.aprīlis, 2020
Stiprināts Dieva Vārdā
“Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi
iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta
tiesnesis.” /Ebr.4:12/
“Ak, kaut cilvēki bītos To Kungu! Ak, kaut tie mīlētu Kungu! Ak, kaut Dieva vēstneši izjustu bojā
ejošo dvēseļu nastu! Tad tie ne tikai runātu, bet piedzīvotu Dieva atdzīvinošo spēku savām
dvēselēm un to sirdis degtu Dieva mīlestības liesmās. Savā nespēkā tie kļūtu stipri, jo būtu Vārda
darītāji. Tie sadzirdētu Jēzus balsi: “Lūk, Es Esmu ar jums ikdienas.“ Jēzus būtu viņu skolotājs; un
pasludinātais Vārds būtu ātrs un spēcīgs, asāks par abās pusēs griezīgu zobenu.“
/Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 143/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Pārdomājot Ebr.4:12, kādā veidā Dieva Vārds pāršķeļ jūsu sirdi? Vai Dieva Vārds jūs par kaut ko ir
pārliecinājis, lasot to nesenā pagātnē? Vai esat rīkojušies attiecīgi tam, par ko tikāt pārliecināti vai
esat atmetuši Svētā Gara pamudinājumu? Līdzdaliet savas pārdomas kādam. Un tad lūdziet, lai
mēs ne tikai klausītos un mīlētu Dieva Vārdu, bet ka mēs arī no visas sirds tiektos to izdzīvot.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Mēs ticībā slavējam Dievu par bagātīgo dvēseļu ražu, kuru Viņš gatavojas ievākt kā atbildi uz
evanģelizācijas sanāksmēm ar nosaukumu “Cerība atmostas”. Mēs slavējam Kungu par
lēmumiem, kuri jau pieņemti - nostāties Kristus pusē.
•

Lūdziet par tiem, kuri šobrīd paši cīnās ar Covid 19 vai, kuru mīļie cieš no tā.

•

Lūdziet, lai Dievs dāvā mieru tiem draudzes locekļiem visā pasaulē, kuri ir nobijušies vai
jūtas vientuļi.

•

Lūdziet par miljoniem cilvēku, kuri cīnās tādās Tuvo Austrumu zemēs kā Īrāna, Afganistāna
un Pakistāna. Lūdziet, lai šīs krīzes vidū, Dievs atvērtu daudzas sirdis patiesībai.

•

Lūdziet par jaunajiem plāniem, organizējot pārcelto Ģenerālkonferences sesiju, kas tagad
notiks no 20. līdz 25. maijam Indianpolisā. Lūdziet, lai šī sesija būtu piepildīta ar garīgiem,
uz misiju vērstiem plāniem un, lai Svētais Gars vadītu visu sirdis un prātus.

•

Lūdziet pēc Svētā Gara vēlā lietus izliešanos pār draudzi, lai darbs tiktu pabeigts un mēs
varētu doties mājās.
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Papildus lasījums par Dieva Vārda skaistumu
Elena Vaita “Audzināšana”, 20. nodaļa "Bībeles mācība un pētīšana".

Bībeles mācība un pētīšana
“Savu ausi griezt uz gudrību, un savu sirdi uz atzīšanu, un tai pakaļ dzīsies kā mantai.”
Bērnībā, jaunekļa un vīra gados Jēzus pētīja Svētos Rakstus. Kā mazu bērnu māte Viņu ikdienas
savā klēpī mācīja no praviešu rakstu ruļļiem. Jaunībā agrs rīts un vakara krēsla atrada Viņu bieži
vienu pašu kalna nogāzē vai zem kokiem, pavadot klusu stundu lūgšanā un Dieva Vārda pētīšanā.
Viņa darbības laikā Viņa labā Svēto Rakstu pazīšana liecina par Viņa čaklumu to pētīšanā, un tā ka
Viņš ieguva atzīšanu tāpat kā mēs to varam iegūt, tad Viņa brīnišķīgās spējas, kā intelektuālās tā
garīgās ir liecība par Bībeles kā audzināšanas līdzekļa vērtību.
Kad mūsu Debesu Tēvs deva savus vārdus, Viņš neaizmirsa ari bērnus. Visā, ko cilvēki ir
sarakstījuši, kur vēl varētu atrast kaut ko, kas tā aizgrābj sirdi, kaut ko, kas būtu vairāk piemērots
pamodināt mazo interesi, kā Bībeles stāsti.
Ar šiem vienkāršiem stāstiem var noskaidrot Dieva bauslības varenos pamatlikumus. Tādā kārtā
vecāki un skolotāji ar ainām, kas vislabāk piemērotas bērna saprašanai, var iesākt ļoti agri piepildīt
Kunga paskubinājumu, zīmējoties uz Viņa pavēlēm: “Un tev tos būs piekodināt saviem bērniem
un no tiem runāt sava namā sēžot un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties.” (5. Moz. 6:7)
Uzskatāmības mācības pielietošana, sienas tāfeles, kartes un gleznas noderēs par palīglīdzekli šo
mācību izskaidrošanai un nostiprināšanai atmiņā. Vecākiem un skolotājiem vajadzētu pastāvīgi
meklēt arvien noderīgākas metodes. Bībeles mācībai vajadzētu veltīt mūsu skaidrākās domas,
labākās metodes un visnopietnākās pūles.
Lai pamudinātu un stiprinātu mīlestību Bībeles pētīšanai, liela nozīme ir lūgšanu stundu
izlietošanai. Rīta un vakara lūgšanām vajadzētu būt visjaukākajām un visierosinošākajām dienas
stundām. Visiem vajadzētu saprast, ka šinīs stundās nav vietas nemierīgām un nelabām domām,
ka vecāki un bērni sanāk kopā, lai sastaptos ar Jēzu, un ielūgtu mājās svētos eņģeļus. Lai
dievkalpojums ir īss un pilns dzīvības, gadījumam piemērots un laiku pa laikam savādāks. Visiem
vajadzētu piedalīties Bībeles lasīšanā, mācīties un bieži atkārtot Dieva bauslību. Tas pamodinās
bērnu interesi, ja viņiem dažreiz atļaus izvēlēties lasāmo gabalu. Jautājiet tiem par to, un atļaujiet
arī viņiem jautāt. Miniet kaut ko, kas palīdzētu ainot tā nozīmi. Kad dievkalpojums tādā veidā nav
par daudz garš, tad atļaujat mazajiem piedalīties lūgšanā un ļaujat tiem arī dziedāt līdz kaut arī
vienu vienīgu pantu.
Lai padarītu šādu dievkalpojumu par to, kam tam jābūt, jāpiegriež vērība tā sagatavošanai.
Vecākiem vajadzētu atlicināt ikdienas laiku Bībeles pētīšanai kopā ar saviem bērniem. Bez
šaubām, tas prasīs pūles, apdomāšanu un arī drusku upurus, lai to izvestu, bet pūles bagātīgi
atmaksāsies.
Kā sagatavošanos Viņa priekšrakstu mācīšanai, Dievs pavēl, lai vecāki tos glabātu savās sirdīs. “Šie
vārdi, ko es tev šodien pavēlu, lai iet pie sirds,” Viņš saka, “un tev tos būs piekodināt saviem
bērniem.” (5. Moz. 6:6,7) Lai ieinteresētu mūsu bērnus par Bībeli, mums pašiem par to
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jāinteresējas. Lai pamodinātu viņos mīlestību uz tās pētīšanu, mums pašiem tā jāmīl. Mūsu
pamācībām pie viņiem būs tikai tik liela ietekme, cik to rādīs mūsu pašu priekšzīme un gars.
Dievs aicināja Ābrahāmu par sava vārda mācītāju. Viņš izredzēja to par lielas tautas tēvu tāpēc, ka
Viņš redzēja, ka Ābrahāms pamācīs savus bērnus un saimi Dieva bauslības pamatlikumos. Un tas,
kas piedeva Ābrahāma pamācībai spēku, bija viņa paša dzīves iespaids. Viņa lielā saime sastāvēja
no vairāk nekā tūkstoš dvēselēm, no kurām daudzas bija ģimeņu galvas, un ne mazums bija tādu,
kas bija tikko atgriezti no pagānisma. Šāda saime prasīja stingras rokas vadību. Vāji un nenoteikti
paņēmieni nebūtu derējuši. Par Ābrahāmu Dievs sacīja: “Jo es to esmu atzinis, ka viņš saviem
bērniem un savam namam pēc sevis pavēlēs.” Viņš tomēr savu autoritāti izlietoja ar tādu gudrību
un maigumu, ka ieguva sirdis. Dievišķīgā Sarga liecība skan: viņi sargās “Kunga ceļus, darot kas
taisnība un tiesa.” (1. Moz. 18:19) Bet Ābrahāma iespaids sniedzās pāri viņa paša saimes robežām.
Visur, kur viņš uzcēla savu telti, blakus tai viņš uzcēla altāri upurēšanai un pielūgšanai. Kad telti
nojauca, altāris palika, un dažs labs ceļotājs kānānietis, kas bija ieguvis Dieva atziņu caur Dieva
kalpa Ābrahāma dzīvi, apstājās pie šī altāra, lai upurētu Jehovam.
Ne mazāk iespaidīga šodien būs Dieva Vārda mācība tad, kad tā atradīs uzticīgu atspoguļojumu
skolotāja dzīvē.
Nepietiek zināt, ko citi domājuši vai mācījuši par Bībeli. Ikvienam būs tiesā jādod Dievam
atbildēšana pašam par sevi, un tagad katram pašam priekš sevis jāmācās, kas ir patiesība. Bet lai
studijām būtu sekmes, jābūt pamodinātai skolnieka interesei. Sevišķi tas, kam ir darīšanas ar
bērniem un jaunatni, kas stipri atšķiras dotībā, audzināšanā un domāšanas veidā, tā ir lieta, ko
nedrīkst atstāt neievērotu. Mācot bērnam Bībeli, mēs daudz ko varam iegūt, ja mēs ievērosim to,
uz ko tiecas viņa prāts, lietas, par kurām viņš interesējas, un pamodina viņa interesi uzzināt, ko
Bībele saka par šīm lietām. Tas, kas mūs radījis ar dažādām tieksmēm, savā Vārdā kaut ko dod
katram. Kad skolnieki redz, ka Bībeles mācība griežas pie viņu pašu dzīves” tad māciet tiem
skatīties uz to kā uz padomdevēju.
Palīdziet tiem arī novērtēt viņas brīnišķīgo skaistumu. Daudzas grāmatas bez īstas vērtības, kas ir
uztraucošas un kaitīgas, tiek ieteiktas, vai vismaz pieļautas lietošanai, viņu iedomātās literārās
vērtības dēļ. Kāpēc lai mēs vadam mūsu bērnus dzert pie saduļķotām straumēm, kad viņi var
atrast brīvu pieeju pie Dieva Vārda skaidrā avota. Bībelei ir tāda pilnība, tāds spēks, tāds domu
dziļums, kas ir neizsmeļams. Pamudiniet bērnus un jaunatni meklēt viņas domu un izteiksmes
bagātības.
Kad šo vērtību jaukums pievilks viņu prātus, viņu sirdis skars spēks, kas tās darīs maigas un
pazemīgas. Tie jutīsies vilkti pie tā, kas viņiem tādā kārtā atklājies. Un ir maz tādu, kas negribēs
zināt ko vairāk par Viņa darbiem un ceļiem.
Bībeles pētītāju vajadzētu mācīt tai tuvoties mācekļa garā. Mums vajadzētu izpētīt viņas lapas
puses, nevis meklējot pierādījumus mūsu uzskatu uzturēšanai, bet lai uzzinātu, ko Dievs saka.
Īstu Bībeles pazīšanu var iegūt vienīgi ar Svēta Gara palīdzību, caur kuru Dieva Vārds ticis dots, Un
lai šo atziņu iegūtu, mums pēc tās jādzīvo. Mums jāpaklausa visam tam, ko Dieva Vārds pavēl.
Mēs varam atsaukties uz visu, ko tas apsola. Dzīvība, kuru tas sniedz, ir tā dzīvība, kuras spēkā
mums būs dzīvot. Tikai tā vērtēdami Bībeli, mēs to varam pētīt ar sekmēm.
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Bībeles pētīšana prasa no mums mūsu visčaklākās pūles un neatlaidīgākās domas. Tā kā kalnracis
rokas zemē pēc dārgā zelta, tikpat nopietni un neatlaidīgi mums jādzenas pēc Dieva Vārda
bagātībām.
Ikdienas pētīšanai bieži visnoderīgākā metode ir pētīt pantu pēc panta. Lai skolnieks paņem vienu
pantiņu un lai papūlas izlobīt domu, ko Dievs viņam šinī pantā ielicis, un tad lai kavējas pie Šīs
domas, kamēr tā kļūst par viņa īpašumu.
Viena Svēto Rakstu daļiņa tā pētīta, kamēr viņas nozīme ir skaidra, ir vairāk vērts, nekā daudzu
nodaļu izlasīšana bez noteikta mērķa un neiegūstot nekādas pozitīvas mācības.
Viens no garīgās nespējas un morāliskā vājuma galvenajiem iemesliem ir koncentrācijas trūkums
vērtīgiem mērķiem. Mēs lepojamies ar literatūras plašo izplatīšanos; bet grāmatu pavairošana,
pat tādu grāmatu pavairošana, kas pašas par sevi nav kaitīgas, var būt noteikts ļaunums. Līdz ar
lielajiem iespieduma plūdiem, kas pastāvīgi gāžas no spiestuvēm, veci un jauni pierod lasīt ātri un
pavirši, un prāts zaudē spēju sakarīgi un patstāvīgi domāt. Tālāk, liela daļa periodisku izdevumu
un grāmatu, kas līdzīgi Ēģiptes vardēm piepludina zemi, ir ne vien zemas, nevajadzīgas un
vājinātājas, bet pat netīras un pazeminošas. Viņas ne tikai saindē un posta prātu, bet ari samaitā
un iznīcina dvēseli. Prāts un sirds, kas nav nodarbināti un kam nav mērķa, kļūst ļaunumam par
vieglu laupījumu. Sēnītes aug uz slimiem un beigtiem organismiem. Tas ir nenodarbinātais prāts,
kas kļūst par sātana darbnīcu. Vadiet prātu uz augstiem un svētiem ideāliem, spraužat dzīvē cēlu
mērķi, piešķiriet tai visu aptvērēju nozīmīgumu, tad ļaunais nevarēs nostiprināties.
Jaunatnei bez tam vajadzētu mācīt rūpīgi pētīt Dieva Vārdu. Uzņemts dvēselē tas izrādīsies par
spēcīgu aizsargu pret kārdinājumiem. “Es paturu Tavus vārdus savā sirdī,” saka dziesminieks, “ka
negrēkoju pret tevi.” “Pie cilvēku darbiem es sargos caur Tavas mutes vārdu no pārkāpēja
pēdām.” (Ps. 119:17,4)
Bībele pati sevi izskaidro. Rakstu vieta ir jāsalīdzina ar Rakstu vietu. Skolniekam vajadzētu
iemācīties Svētos Rakstus uzskatīt kā kaut ko veselu, un saprast visu daļu attiecības. Tam
vajadzētu iegūt atziņu par Bībeles lielo galveno tematu Dieva pirmatnējo nodomu pasaulei, par
lielās cīņas izcelšanos un par pestīšanas darbu. Tam vajadzētu izprast to divu principu būtību, kas
cīnās par virskundzību, un vajadzētu mācīties izsekot viņu darbībai cauri vēstures un pravietojumu
ziņojumiem līdz lielajam iznākumam. Viņam vajadzētu redzēt, kā šī cīņa iespiežas cilvēka
piedzīvojuma katrā pakāpē; kā viņš katrā dzīves darbībā pats parāda vienu vai otru no šiem
pretējiem dzinuļiem, un kā viņš, gribot negribot, pats tagad izšķir, kurā cīnītāju pusē viņš tiks
atrasts.
Katra Bībeles daļa ir dota caur dievišķu inspirāciju un ir derīga. Vecajai Derībai vajadzētu piegriezt
ne mazāku vērību kā Jaunajai. Pētot Veco Derību mēs atradīsim irdzam dzīvus avotus tur, kur
vienaldzīgs lasītājs saredz tikai tuksnesi.
Atklāsmes grāmata, sakarā ar Daniela grāmatu, prasa sevišķas studijas. Lai katrs dievbijīgs
skolotājs apdomā, kā viņš visskaidrāk var izprast un pasniegt evaņģēliju, kuru mūsu Pestītājs nāca
personīgi darīt zināmu savam kalpam Jānim, — “Jēzus Kristus atklājums, ko Viņam devis Dievs, lai
rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā.” (Atkl. 1:3) Nevienam nevajadzētu kļūt mazdūšīgam
Atklāsmes grāmatas pētīšanā viņas noslēpumaino simbolu dēl. “Bet ja kādam no jums trūkst
gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams.” (Jēk. 1:5)
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Bībeles mācība un pētīšana
“Svētīgs tas, kas lasa un tic, kas klausās pravieša vēstījuma vārdus un tur to, kas šeit rakstīts; jo
noliktais laiks ir tuvu.” (Atkl. 1:3)
Kad ir pamodināta īsta mīlestība uz Bībeli un kad skolnieks sāk saprast, cik plašs ir lauks un cik
dārgas ir viņas bagātības, viņš gribēs satvert katru izdevību iepazīties ar Dieva Vārdu. Viņa
pētīšana nenorobežosies ar sevišķu laiku un vietu. Un šī pastāvīgā pētīšana ir viens no
vislabākajiem līdzekļiem, kā izkopt mīlestību uz Svētiem Rakstiem. Skolniekam vajadzētu savu
Bībeli vienmēr turēt pie sevis. Kad jums rodas izdevība, izlasiet vienu Rakstu vietu un pārdomājiet
par to. Staigādami pa ielu, gaidīdami dzelzceļa stacijā vai gaidīdami kādu cilvēku, izmantojiet
izdevību iegūt kādu dārgu domu no patiesības mantnīcas.
Lielie dvēseles dzinējspēki ir ticība, cerība un mīlestība; un tieši tās ierosina pareizi izvesta Bībeles
pētīšana. Bībeles ārējais skaistums, viņas gleznu un izteiksmes krāšņums ir, tā sakot, tikai kalums
īstajam dārgakmenim — svētuma skaistumam. Viņas ziņojumos par cilvēkiem, kas staigāja ar
Dievu, mēs varam uztvert Viņa godības atspulgu. Tai Vienā, kas ir “viscaur mīlīgs”, mēs redzam
Viņu, no kura viss debess un zemes jaukums ir tikai bāls atspīdums. “Bet es no zemes tikšu
paaugstināts,” Viņš sacīja, “un visus vilkšu pie sevis.” (Jāņa 12:32) Kad Bībeles pētītājs ierauga
Pestītāju, dvēselē ir pamodināts ticības, pielūgsmes un mīlestības noslēpumainais spēks. Skats ir
vērsts uz Kristu un skatītājs pieaug tā līdzībā, ko Viņš pielūdz. Apustuļa Pāvila vārdi kļūst par
dvēseles valodu: “Es visu uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas
visai augsto cildenumu... Lai atzītu Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku un Viņa ciešanu
sadraudzību.” (Fil. 3:8-10)
Debesu miera un prieka avoti, kas caur iedvesmas vārdu tiek atvērti dvēselē, kļūst par spēcīga
iespaida straumi, kas nes svētības visiem, kas nonāk viņas tuvumā. Lai mūsu dienu jaunatne, kas
uzaug ar Bībeli rokās, kļūst par viņas dzīvības devējas spēka saņēmējiem un tālāk vadītājiem; un
kādas svētību straumes plūdīs tad pār pasauli! Iespaids, kura spējas iepriecināt un dziedināt, mēs
tikko varam aptvert — dzīvā ūdens upes, kas “verd uz mūžīgu dzīvību.”
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