“Saucot uz Jēzu mūsu steidzamajā vajadzībā!”
5. nedēļa - 100 lūgšanu dienas
24. - 30. aprīlis, 2020

"Vienmēr atvērts”
Rendijs Maksvels

Pirms dažām nedēļām kādā svētdienā mēs ar Suzeti bijām abi noguruši no sēdēšanas mājās, tādēļ
nolēmām doties uz brīvdabas iepirkšanās centru - The Landing, kas atrodas Rentonas pilsētā,
Vašingtonas štatā, kur mēs dzīvojam. Šajā centrā ir dažādi veikali, restorāni, pakalpojumu
sniegšanas vietas un daudzekrānu kinoteātris.
Biju iecerējis doties uz briļļu veikalu, bet uz durvīm bija uzlikta zīme, uz kuras bija rakstīts - Covid
19 dēļ veikals uz laiku slēgts. Tas nebija vienīgais veikals. Es braucu tālāk uz Ross veikalu - slēgts.
Dika sporta piederumi - slēgts. Māršala veikals - slēgts. Pasaules tirgus (World Market) - slēgts.
Stāvlaukums bija pilnīgi tukšs. Neredzamais vīruss parādīja savu spēku, liekot pircējiem un
mašīnām pazust.
Tikai dažas dienas pirms tam, gubernators Džejs Inslījs (Jay Inslee) bija izdevis rīkojumu
iedzīvotājiem palikt mājās, kas apturēja gandrīz visu notiekošo Vašingtonas štatā. Šī rīkojuma
iespaidā es rakstu šo svētbrīža materiālu. Tādēļ es novērtēju Jēzus tikšanos ar šaubīgo patiesības
meklētāju Nātaniēlu.
Jēzus devās uz Galileju. Pa ceļam Viņš aicināja Filipu Viņam sekot. Filips devās uzmeklēt savu
draugu Nātaniēlu, un viņam teica: "Mēs esam to atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši
rakstījuši, Jēzu no Nācaretes, Jāzepa dēlu.“ /Jāņa 1:45/
Nātaniēla reakcija uz Nācaretes pieminēšanu bija tāda pati kā daudziem šodien, izdzirdot kādu
pieminam koronavīrusu - tas aizver. "Vai no Nācaretes var nākt kas labs?" Nātaniēls jautāja. Mēs
varētu jautāt, vai gan jebkas labs var nākt no šī koronavīrusa? No neērtībām un sociālās
distancēšanās? No tā, ka draudzes nevar sanākt savos dievnamos? Dažreiz no sliktām vietām un
pieredzēm nāk labas lietas.
Nātaniēlam par labu, jāsaka, ka viņš atsaucās Filipa aicinājumam "nākt un redzēt". Jēzus redzēja
Nātaniēlu nākam un teica: "Redzi, patiesi israēlietis, kurā nav viltības".
Nātaniēls sacīja viņam: "Kā tu mani pazīsti?". Jēzus atbildēja viņam: "Pirms Filips tevi sauca, kad
tu biji zem vīģes koka, Es tevi redzēju." /Jāņa 1:48/ Tūlīt ticība atvēra Nātaniela aizvērto prātu un
viņš atzina: "Rabi, Tu esi Dieva Dēls, Tu esi Israēla ķēniņš!" /49.pants/
"Jēzus viņam atbildēja: "Tu tici tāpēc, ka Es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi
lielākas lietas par šīm. Patiesi, patiesi es jums saku: jūs redzēsit debesis atvērtas un Dieva eņgeļus
uzkapjam un nokāpjam uz Cilvēka Dēlu." /50.,51.pants/
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Kad Jēzus tika kristīts, "debesis atvērās" Dievs svaidīja un svētīja Savu Dēlu /Skat. Mateja 3:16,17/.
"Ar to Kristus apliecināja: Jordānas krastā atvērās Debesis un uz Mani baloža izskatā nolaidās Gars.
Tā bija tikai zīme, ka Es esmu Dieva Dēls. Ja jūs Man ticēsit, jūsu ticība atdzīvosies. Jūs redzēsit
debesis atvērtas, un tās nekad vairs neaizvērsies. Es tās jums atveru. Dieva eņģeļi uzkāps, nesdami
nelaimīgo un trūkumcietēju lūgšanas pie Tēva augstībā, un nokāps, sniegdami cilvēkiem svētības,
cerību, drosmi, palīdzību un dzīvību." /Laikmetu ilgas 142.,143.lpp./
Aleluja! Debesis ir atvērtas! Debesis ir atvērtas un nekas - ne aizspriedumi, ne šaubas, ne Covid 19
vai rīkojumi palikt mājās, ne dēmoni, ne augstumi, ne dziļumi, ne kāda cita radīta lieta nevar šīs
durvis aizvērt /Skat. Rom.8:39/. Ko tas nozīmē, ka debesis ir atvērtas? Tas nozīmē, ka man un tev
ir brīva pieeja visam, kas tur atrodas, un "plaukti" vienmēr ir piepildīti ar visu, kas mums
nepieciešams.
Kas atrodas debesu krājumos?
-

Viss, kas mums nepieciešams dzīvībai un dievbijībai /2.Pētera 1:3/

-

Gara augļi /Galatiešiem 5:22,23/

-

Visi Dieva ieroči /Efeziešiem 6:14-17/

-

Dārgi un lieli apsolījumi /2.Pētera 1:4/

-

Atdzimšana dzīvai cerībai /1.Pētera 1:3-5/

-

Kristus prāts /1.Korintiešiem 2:16/

-

Visas garīgās svētības Kristū /Efeziešiem 1:3/

Debesis ir atvērtas un Jēzus mums ir iedevis atslēgas uz Debesu valstību /Mateja 16:19/. Šī atslēga
ir lūgšana. Eņģeļi ir debesu "Amazon" piegādātāji, kas nes mūsu lūgšanas augšup pie Tēva un
nokāpj, nesot mums visvairāk nepieciešamās svētības - cerību, drosmi, palīdzību un dzīvību.
Iepirkšanās centrs The Landing var būt slēgts, basketbols var būt slēgts, hokejs var būt slēgts,
restorāni var būt slēgti, pat mūsu dievnami uz laiku var būt slēgti, bet debesis ir vienmēr atvērtas.
Tādēļ nebaidies. Jēzus saka: "Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu." /Jāņa 14:14/. Tādēļ, "atplet
savu muti, lai Es to piepildu." /Psalms 81:11/
Šis koronavīruss nevar apturēt Dievu. Lūdz kā nekad iepriekš, jo debesis ir vienmēr atvērtas.
Rendijs Maksvels (Randy Maxwell) ir Rentonas Septītās dienas adventistu draudzes mācītājs
Vašingtonas štatā, kur viņš dzīvo ar savu sievu Suzeti. Viņš ir grāmatu “If My People Pray” (Ja mani
ļaudis lugs - angļu val.) and “Bootcamp for the Last Days” (Sagatavošanās nometne pēdējām dienām
- angļu val.) autors.
JAUTĀJUMI SIRDS IZMEKLĒŠANAI:
Vai tavi garīgie plaukti steigas un aizņemtības dēļ ir vietām kļuvuši tukšāki pēdējo gadu laikā?
Varbūt ir kādi debesu dārgumi vai žēlastības dāvanas, kuru krājumus vajadzētu atjaunot? Ja tu
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varētu lūgt jebkuru garīgo dāvanu, uzvaru kādā noteiktā jomā vai kādu citu garīgu svētību, ko tu
lūgtu? Padomā par šiem jautājumiem dažas minūtes.
SIRDS IZAICINĀJUMS:
Atrodi laiku, lai pierakstītu lietas, kas šajā nedēļā varētu būt vajadzīgas un tad sameklē Bībelē
apsolījumus, kur Dievs saka, ka piepildīs šīs konkrētās vajadzības. Vai tā būtu nauda rēķinu
apmaksai vai spēks kādā jomā, kur esi bijis garīgi vājš, lūdz dedzīgi pēc Dieva apsolījumiem.
"Padomu meklēt tev nav jāiet līdz zemes galiem, jo Dievs ir tuvu. Sekmes neatnesīs nedz tās
spējas, kas tev ir, nedz, tās, kuras tu reiz iegūsi. Šī nu ir tā lieta, ko Kungs var darīt tavā labā.
Mums vajadzētu daudz mazāk uzticības tam, ko var izdarīt cilvēks un daudz vairāk uzticības tam,
ko Dievs var darīt katras ticošas dvēseles labā. Viņš gaida, ka tu ticībā sniegsies pēc Viņa. Viņš
vēlas, lai tu no Viņa gaidītu lielas lietas.”
/Kristus līdzības, 146.lpp./
Meklējot dziļāk: papildus materiāli lasīšanai šajā nedēļā
● Elena Vaita, Ceļš pie Kristus, 11.nodaļa, “Lugšanas augstā priekšrocība” - pielikumā
● Rendijs Maksvels (Randy Maxwell), Boot Camp for the Last Days (Pēdējo dienu
sagatavošanās nometne - angļu val.)

29.diena – Lūgšanu vajadzības – piektdiena, 24.aprīlis,2020
PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Eiro-Āzijas Divīzijas Jauniešu nodaļa Maskavā nesen rīkoja visaptverošu Divīzijas mēroga
Lūgšanu maratonu jauniešiem ZOOM vietnē (t.i. caur internetu neklātienē). Dalībnieki no
visas Divīzijas savienojās, galveno uzmanību pievēršot Viņa spēkam, Viņa apsardzībai un
lūgšanām. Dievs svētīja!
•

Lūdziet, lai mūsu jaunieši visā pasaulē turpinātu meklēt veidus, kā sanākt kopā lūgšanās un
Bībeles studēšanā. Lūdziet, lai šī pieredze, kuru pašlaik iegūstam kopā ar Jēzu krīzes dēļ,
būtu paliekoša.

•

Lūdziet par vecākiem, kuriem neiet viegli, mācot vai rūpējoties par savu bērnu izglītošanu
tiešsaites mācībās pandēmijas laikā. Lūdziet, lai Dievs dāvā vecākiem gudrību un drosmi!

•

Lūdziet par vidusskolu un koledžu absolventiem, kuriem nebūs izlaidums ierastajā veidā.
Lūdziet, lai Dievs dāvā drosmi un Savu vadību, pieņemot lēmumus par nākotnes plāniem.

•

Lūdziet, lai Dievs dāvā veselību, spēku un iedvesmu jauniešu nodaļu vadītājiem,
pedagogiem, skolotājiem un citiem strādniekiem, kuri iedvesmo un iedrošina jauniešus
šājā krīzes laikā.

•

Lūdziet par tikko aizsākto tiešsaites evaanģelizācijas kampaņu “Cerība Atmostas”. Ir bijuši
daudzi šķēršļi, un mēs zinām, ka ienaidnieks strādā virsstundas, lai šo programmu
apstādinātu. Ietveriet šo svarīgo kampaņu savās lūgšanās. Lai uzzinātu vairāk par šo
evanģelizāciju, apmeklējiet: https://www.discoverhopeawakens.com
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30.diena – Lūgšanu vajadzības - Sabats, 25.aprīlis, 2020

Lūgt saskaņā ar Dieva prātu
“Un šī paļavība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.”
/1.Jāņa 5:14/
“Ticības lūgšana ir dievišķīga zinātne, tā ir zinātne, kas ir jāprot katram, kas grib darīt sekmīgu
savu dzīves darbu. Kristus saka: “Visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums
notiks.” /Mark. 11:24/ Viņš mums paskaidro, ka mūsu lūgšanai jābūt saskaņā ar Dieva prātu;
mums jālūdz par lietām, ko Viņš ir apsolījis, un visu, ko mēs saņemam, jāizlieto, lai darītu Viņa
prātu. Ja šos noteikumus izpilda, tad apsolījums ir nodrošināts. Mēs varam lūgt pēc grēku
piedošanas, pēc Svētā Gara, pēc gudrības un spēka darīt Viņa darbu, un pēc ikvienas dāvanas, ko
Viņš apsolījis; tad mums jātic, ka mēs saņemsim, un jāpateicas Dievam, ka esam saņēmuši.”
/E.Vaita, Audzināšana, 258.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Vai jūs kādreiz esat lūguši par kaut ko tādu, kas, jūsuprāt, nebija Dieva griba, bet tāpēc, ka jūs to
tik ļoti vēlējāties, jūs turpinājāt par to lūgt? Kāpēc šodien neveltīt dažas minutes tam, lai palūkotos
atpakaļ un pateiktos Dievam par it kā neatbildētajām lūgšanām, jo tagad varat redzēt, ka tas jums
nebūtu nācis par labu.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Kaut arī pandēmijas iespaidā esam zaudējuši savus mīļos, ir vēl daudzi citi, par kuriem
esam sirsnīgi lūguši un Dievs ir saudzējis viņu dzīvības. Slavēsim Dievu par šiem
gadījumiem. Un centīsimies turēties pie “Svētlaimīgās cerības”, uzticoties Viņam
zaudējumos, kurus nespējam izprast.
•

Lūdziet par tiem, kuri dzīvo Čatanūga Tenesī apgabalā, ASV, un tikko kā piedzīvojuši
vairākas šausminošas viesuļvētras. Daudzi ir pazaudējuši savas mājas, daži arī dzīvības un
tagad īpaši cieš, jo ir grūti atgūties Covid 19 pandēmijas dēļ.

•

Lūdziet par nabadzīgajās valstīs dzīvojošajiem un tiem, kuri nespēj strādāt. Lūdziet, lai
draudzes locekļiem šajos reģionos pietiktu gan pārtika, gan citas nepieciešamās lietas.
Turpiniet lūgt par visiem mediķiem, kas cīnās ar šo pandēmiju pirmajās rindās. Lūdziet, lai
Dievs pasargā viņus no Covid 19 un dāvā emocionālo drošību, cīnoties ar stresu un spriedzi.

•
•

Turpiniet lūgt par daudzajām organizācijām un mazajiem uzņēmumiem, piedzīvojot
finansiālas grūtības, darbības pārtraukšanas dēļ. Lūdziet pēc nodrošinājuma un gudrības,
kā virzīties uz priekšu.

•

Lūdziet, lai Dievs dāvā gudrību valdību vadītājiem, lai viņi zinātu kā un kad atcelt
uzņēmējdarību ierobežojumus.

4

31.diena – Lūgšanu vajadzības - Svētdiena, 26.aprīlis, 2020

Lūdz un skaties kā debesis tiek aizkustinātas
“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/
“Lūgšana ir debesu iekārtots panākumu līdzeklis. Aicinājumi un dažāda veida lūgumi aizkustina
cilvēkus un dara savu daļu tautu problēmu kārtošanā. Bet lūgšanas aizkustina debesis. (..)
Lūgšanas, ticība un paļaušanās uz Dievu dod dievišķu spēku, kas cilvēku aprēķinus nostāda to
īstajā vietā – kā pilnīgi bezvērtīgus. Kas nostāda sevi tur, kur Dievs tos var apgaismot, tie, tēlaini
runājot, iet no rītausmas krēslas pretī pilnīgas dienas spožumam.” /E.Vaita, Debesu vietās,
75.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Kas jums liekas visneiespējamākais no tā, ko pienesat Dievam lūgšanās? Vai tas ietver
samierināšanos starp tevi un kādu, kuru jūs mīlat? Varbūt laulības atjaunošanu, kura izjukusi vai
bērnu atgriešanās pie ticības? Šodien veltiet laiku, lai pierakstītu šīs it kā neiespējamās lūgšanas
un pēc tam pierakstiet klāt īpašos Dieva Vārda apsolījumus. Iesāciet, piesaucot sekojošus
apsolījumus: Marka 10:27, Lūkas 18:27, 1.Jāņa 5:14.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Mēs slavējam Kungu, ka Viņš jau ir izmantojis šo Covid 19 pandēmiju, lai panāktu izlīgumu
starp daudziem, un mēs zinām, ka Dievs ilgojas paveikt to pašu dziedināšanas brīnumu vēl
daudzu dzīvēs.
•

Lūdziet par draudzes locekļiem, kuri cīnās ar koronavīrusu dažādās Āfrikas valstīs, Karību
jūras salās, Centrālāfrikas un Dienvidāfrikas valstīs.

•

Lūdziet par finansiālās krīzes skartajiem savās draudzēs un cilvēkiem, kuri dzīvo jūsu
apkārtnē. Lūdziet, lai viņu vajadzības tiktu apmierinātas.

•

Lūdz pēc devīgas sirds, ja esi viens no tiem, kam ir kādi papildus resursi. Lūdziet, lai mēs
kā draudzes ģimene iestātos par saviem brāļiem un māsām vajadzībās.

•

Lūdziet, lai Dievs mums savos personīgajos svētbrīžos dāvā piedzīvot dziļākas attiecības ar
Viņu, ne tikai, lai sņemtu palīdzību un svētības, bet lai mūsu lielākās ilgas būtu Viņu iepazīt.

•

Lūdziet, lai draudzes locekļi visā pasaulē izmantotu šo laiku, lai dalītos savu kaimiņu un
draugu vidū ar garīgiem resursiem, kā, piemēram, ar It Is Written sērijas materiāliem
“Cerība Atmosatas”.
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32.diena – Lūgšanu vajadzības - Pirmdiena, 27.aprīlis, 2020

Lūdziet, piesaucot apsolījumus
“Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai tā atziņā,
kas mūs aicinājis ar savu godību un brīnumu spēku. Ar to Viņš mums ir dāvinājis dārgus un visai
lielus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā
posta, kas kārību dēļ ir pasaulē.”
/2.Pētera 1:3-4/
“Ikkatrs Dieva Vārda apsolījums domāts mums. Savās lūgšanās pasniedziet Jehovas drošo Vārdu
un ticībā piesauciet Viņa apsolījumus. Viņa Vārds likts ķīlā, ka jūs ticībā saņemsiet visas garīgās
svētības. Turpiniet lūgt un jūs saņemsiet daudz vairāk par visu to, ko jūs lūdzat un domājat.
Radinieties neierobežoti uzticēties Dievam. Visas savas rūpes nododiet Viņam. Pacietīgi gaidiet
uz Viņu un Viņš liks tam notikt.”
/E.Vaita, Debesu Vietās, 71.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Ko tas nozīmē, neierobežoti spēt uzticēties Dievam un Viņa Vārdam? Ja katrs apsolījums Vārdā
patiešām ir paredzēts mums, kā tas mums atklāts, kāpēc mēs joprojām tik bieži tomēr nenoticam?
Kādā veidā mēs varētu mainīt savas lūgšanas – no nedrošām šaubu lūgšanām uz pārliecinātām
ticības lūgšanām? (Ieskatieties: Jāņa 6:37, Ebrejiem 11:6 un Romiešiem 10:17).

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Mēs slavējam Kungu par tehnisko šķēršļu pārvarēšanu evanģelizācijas sērijas “Cerība
Atmostas” (It Is Written) translēšanā. Mēs turpinam lūgt pēc Dieva apsardzības šim
projektam.
•

Lūdziet par tiem, kuri šobrīd klausās vai skatās evanģelizācijas sēriju “Cerība Atmostas”.
Lūdziet, lai daudzas sirdis un dzīves tiktu izmainītas mūžībai.

•

Lūdziet par tiem, kas cīnās ar Covid 19. Lūdziet, lai Dievs dāvā Savu dziedināšanu fiziski un
garīgi.

•

Lūdziet par visiem priekšējo rindu kalpotājiem - mediķiem, pārtikas veikalu darbiniekiem
un piegādes darbiniekiem. Lūdziet, lai Dieva sargājošā roka būtu pār viņiem, kalpojot
citiem un uzturot nepieciešamības uzņēmumus atvērtus.

•

Lūdziet par vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri atrodas aprūpes namos, un, kuru ģimenes
locekļi nevar viņus šobrīd apmeklēt. Daži nesaprot, kāpēc tas tā ir. Lūdziet, lai Dieva
uzturošā žēlastība būtu ar viņiem.

•

Lūdziet par tiem, kas cīnās ar trauksmi, bailēm un it īpaši lūdziet par tiem, kas dzīvo vieni
paši. Ja jūs zināt kādu, kas iekļaujas iepriekš minētajos kritērijos, lūdziet pēc iespējas
piekļūt tiem un parādīt rūpes sociāli drošā un piemērotā veidā.
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33.diena – Lūgšanu vajadzības - Otrdiena, 28.aprīlis, 2020

Lūdziet pēc atbrīvošanas
“Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm.
Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosiet un jūsu sejas nepazīs pazemojuma.
Kas bija postā grimis, sauca, un Tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva vīņu no visām viņa bēdām.
Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas un tos izglābj.” /Psalmi 34:5-8/
“Mūsu ticība ir pārāk vāja. Mēs ierobežojam Izraēla Svēto. Jāpateicas Dievam, ka Viņš ir ar mieru
kādus no mums izlietot par Saviem darba rīkiem. Katra nopietna lūgšana, kura ticībā tiek raidīta
augšup, saņems atbildi. Atbilde var nenākt tad, kad mēs to gaidām, bet tā nāks; varbūt ne tā, kā
mēs to domājam, bet gan tieši tajā laikā, kad tā mums visvairāk būs vajadzīga.” /G Workers, 92/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Varbūt, palūkojoties apkārt uz savu sociālo loku, jūs ieraugāt kādu, kurš šobrīd savā ticības dzīvē
piedzīvo ticības lejupslīdi. Kāpēc gan kādā praktiskā veidā nepadalīties ar ticību to brāļu un māsu
starpā, kuri ir vajadzībās. Uzdāviniet kādu labu grāmatu, kas stiprinātu ticībā, piemēram, “Jebšu
tūkstoši krīt tev blakus” (latviešu valodā) vai “One Miracle after Another” (angļu valodā). Redzot,
kā Dievs ir darījis brīnumus citu dzīvēs, mēs varam iegūt ticības stiprinājumu savai dzīvei. Vai
varbūt uzrakstiet kādu kartīti ar Bībeles apsolījumu un iedodiet to kadam, kurš šobrīd ir šādā
vajadzībā. Ja jūs neziniet, kuram ko tādu varētu uzdāvināt, jautājiet Dievam un Viņš jums to atklās.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Pandēmijas pamudināti, simtiem jaunieši no Filipīnām katru dienu vienojas kopīgās
lūgšanās Zoom programmā un, rezultātā, daudzu sirdis ir “salūzušas” un pietuvojušās
Jēzum. Mēs Tevi slavējam par lūgšanu garu, kas visapkārt pieaug. Daudzi no sirds meklē arī
dziļāku Dieva Vārda izpratni.
•

Lūdziet par saviem vietējiem mācītājiem, lūdziet par savu mācītāju. Lūdziet, lai Dievs viņus
uztur, aizsargā un, vissvarīgāk - piepilda vēl bagātīgāk ar Svēto Garu.

•

Lūdziet par mūsu Ģenerālkonferences vadību, administratoriem, nodaļu vadītājiem un
citiem atbildīgajiem. Lūdziet, lai Dievs dāvātu tiem gudrību, meklējot kā vadīt un veicināt
draudzes misiju šajā krīzes laikā.

•

Īpaši lūdziet par Ģenerālkonferences vadītāju Tedu Vilsonu, par Ģenerālkonferences
sekretāru (GT.Ng) un Ģenerālkonferences mantzini (Juan Prestol). Lūdziet, lai īpaša
gudrība nāk pār viņiem, lai viņu gimenes tiek pasargātas un viņu daļa ir Svētā Gara svētība,
vadot Vispasaules draudzi cauri šai krīzei.

•

Lūdziet pēc Dieva vadības draudzei arī nākotnē. Lūdziet, lai mēs nepalaistu garām šo
iespēju līdzdalīt pasaulei, kura ir vajadzībā, Jēzus mīlestību un Atklāmes grāmatas 14. un
18. nodaļas skaistās patiesības.

•

Nopietni lūdziet, lai piepildītos apsolījumi par vēlā lietus izliešanos, lai darbs varētu tikt
pabeigts un mēs varētu doties Mājās. Nav vairs palicis daudz laika. Ir laiks pabeigt darbu
un sagatavoties satikt Jēzu.
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34.diena – Lūgšanu vajadzības -Trešdiena, 29.aprīlis, 2020

Vienmēr lūdz pazemībā!
“Tas Kungs ir patvērums tam, kas apspiests, tversme bēdu laikā. Uz Tevi paļaujas, kas pazīst
Tavu vārdu, jo Tu Kungs nepamet tos, kas Tevi meklē. Dziediet Tam Kungam, kas mājo Ciānā,
tautu vidū daudziniet Viņa darbus! Jo Viņš atriebj asinsdarbus un piemin nelaimīgos, Viņš
neaizmirst lūgšanas.” /Psalmi 9:10-13/
“Patiesa lūgšana, pienesta no nožēlas pilnas sirds, kas vēlas darīt sava Skolotāja prātu, Dieva
skatījumā ir vairāk vērtīga nekā runas daiļrunība. Cilvēka aģentam likumdošanas padomēs var
nebūt balstiesības, viņam var neļaut apspriesties senātos vai balsot parlamentos, tomēr viņam ir
pieeja pie Dieva. Ķēniņu Ķēniņš noliecas zemu, lai uzklausītu lūgšanu, kas nāk no pazemīgas,
nožēlas pilnas sirds. Dievs dzird katru lūgšanu, kas tiek pienesta ar ticības vīraku. Dieva vājākais
bērns var atstāt ietekmi, kāda sastopama debesu padomēs.” /That I May Know Him, p. 270/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Kāds autors saka: “Lepnums neuzklausa. Tas jau zina.“ Varbūt arī jūs kādreiz esat ļāvuši lepnumam
ietekmēt savas klausīšanās prasmes? Varbūt esat ļāvuši lepnumam valdīt pār savu mēli vai pat
diktēt savas lūgšanas? Ja tas ir tā, lūdziet Dievam atklāt jums, kā lūgt piedošanu tiem, kuri ir
sāpināti jūsu lepnās runas vai dzīves iespaidā. Tas ir grūti, bet, lai Dievs klausītu mūsu lūgšanas,
mums jānoliek viss lepnums, gan pret cilvēkiem vērstais, gan pret Dievu. (Aplūkojiet Jēkaba 4:10
un Jesajas 57:15).

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Mēs slavējam Dievu, ka Viņš joprojām kontrolē šo pasaules gaitu, sēžot Savā tronī. Lai gan
daudziem no mums var likties, ka dzīve ir izgājusi ārpus kontroles, mēs varam rast mieru
mūžīgo Roku patvērumā, Kas apsola mūs nekad neatstāt un nepamest. Atcerieties, Viņš šo
Covid 19 pandēmiju redzēja jau pirms tā nāca pār pasauli un nekas mūs neskar, ja vien Viņš
to neatļauj. Tāpēc, ja mēs šobrīd esam saslimuši vai ciešam no finansiāliem zaudējumiem,
vai ciešam no citiem pārbaudījumiem un sāpēm – slavēsim Dievu, ka Viņš joprojām ir Savā
tronī un tas, kā ienaidnieks vēlas mūs sāpināt, Dieva žēlastībā var tikt vērsts par labu.
•

Īpaši lūdziet par tiem, kuriem nav iespēja izteikties, lai cīnītos vai meklētu palīdzību šajā
krīzē.

•

Lūdziet par bērniem, par vecāka gada gājuma cilvēkiem, par neaizsargātajiem un par
vientuļajām mātēm – par visiem, kuri cīnās, lai izdzīvotu.

•

Lūdziet par bēgļu nometnēm, kuras atrodas Eiropā, Grieķijā un citās pasaules valstīs.
Lūdziet, lai tiktu nodrošinātas viņu vajadzības, veselības aprūpe un tiktu ievērotas
cilvēktiesības.

•

Turpiniet lūgt par misionāriem, kuri turpina kalpot dažādās pasaules valstīs. Lūdziet par
viņu apsardzību un fizisko vajadzību nodrošinājumu.

•

Lūdziet pēc spēka un atlabšanas tiem, kuri ir izcīnījuši cīņu ar koronavīrusu. Lūdziet, lai
Dievs dziedinātu viņu plaušas un dāvātu spēku, ka viņi varētu atgriezties normālā dzīvē.
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35.diena – Lūgšanu vajadzības - Ceturtdiena, 30.aprīlis, 2020

Lūdziet pēc Viņa žēlastības
“Un viņš ir sacījis: “Tev pietiek ar manu žēlastību; jo mans spēks nespēkā varens parādās.” Tad
nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Tādēļ man ir labs prāts
vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu
spēcīgs.” /2.Kor.12:9-10/
“Dievs vēlas darīt lielas lietas to labā, kas Viņam uzticas. Iemesls, kāpēc Dievu atzīstošajai tautai
nav vairāk spēka, ir tas, ka tie pārāk paļaujas uz savu gudrību un nedod Kungam izdevību parādīt
savu spēku viņu labā. Viņš grib palīdzēt saviem uzticīgajiem bērniem visās viņu lielajās
vajadzībās, ja tikai tie pilnībā uz Viņu paļautos un Tam paklausītu.” /E.Vaita, Sentēvi un Pravieši”,
493.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Pārdomājot Ebrejiem 4:12, kā Dievs “pāršķir” jūsu sirdis? Vai Dieva Gars tevi ir pārliecinājis par
kādu nepareizību savā dzīvē, par kuru nesen esi lasījis Dieva Vārdā? Vai esi spēris soli, lai kaut ko
mainītu vai pastūmis malā Dieva Gara pamudinājumus? Līdzdali to kādam. Tad lūdziet, lai mēs ne
tikai klausītos un mīlētu Dieva Vārdu, bet arī dzīvotu saskaņā ar Viņa Vārdā atklāto.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Mēs slavējam Kungu par daudzajiem video, svētrunām, veselības semināriem un citiem
materiāliem, kurus Dieva ļaudis ir līdzdalījuši pēdējās nedēļās. Šie skaistie un Svētā Gara
iedvesmotie resursi ir svētība burtiski tūkstošiem. Krīzes vidū Dieva ļaudis atspoguļo Viņa
slavu.
•

Lūdziet, lai Dievs piepilda Savu sniegto apsolījumu Psalmā 91:7: “Jebšu tūkstoši krīt tev
blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas nesakrs.”

•

Lūdziet par mūsu Adventistu Kapelānu nodaļu, kura rūpējas un paceļ tos, kuri cieš.

•

Lūdziet par tiem, kuri dzīvo Tuvajos Austrumos un Āzijā un tiek vajāti ticības dēļ. Lūdziet,
lai tie paliktu stipri un spētu atklāt Jēzus mīlestību saviem vajātājiem.

•

Turpiniet lūgt par jaunās Ģenerālākonferences sesijas plāniem, kura tagad notiks
2021.gadā no 20.-25.maijam, Indianpolisā. Lūdziet, lai šīs sanāksmes būtu piepildītas ar
garīgiem, uz misiju vērstiem plāniem, un lai Svētais Gars to visu ņemtu Savā pārraudzībā.

•

Sirsnīgi lūdziet par vēlā lietus izliešanos draudzē, lai glābšanas vēsts aizsniegtu tālākos
Zemes galus un Jēzus varētu atgriezties.
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Papildus lasījums
no Elenas Vaitas grāmatas “Ceļš pie Kristus”, 11.nodaļa “Lūgšanas augstā priekšrocība”

Lūgšanas augstā priekšrocība
Dievs runā uz mums ar dabas norisēm un atklāsmi, ar savu aizgādību un sava Gara iespaidu. Bet ar to vien
nepietiek; arī mums sava sirds jāatklāj Viņam. Lai saņemtu garīgu dzīvību un spēku, mums nepieciešamas tiešas
sarunas ar mūsu Debesu Tēvu. Mūsu prāts var tiekties pretī Viņam; mēs varam pārdomāt Viņa darbus, Viņa
žēlastību un Viņa svētības; bet tā vēl nav satiksme ar Viņu šī vārda vispilnīgākajā izpratnē. Mums taču ir kaut
kas, ko Dievam teikt par savu pašreizējo dzīvi.
Lūgšana ir sirds atvēršana Dievam kā Draugam. Tā ir nepieciešama ne tādēļ, lai Dievam darītu zināmu, kas mēs
esam, bet gan tādēļ, lai Kungs mūs darītu spējīgus Viņu pieņemt. Lūgšana nenoved Dievu pie mums, bet mūs
paceļ augšup pie Viņa.
Kad Jēzus dzīvoja virs zemes, Viņš mācīja saviem mācekļiem, kā lūgt. Viņš tiem deva padomu nolikt savas
ikdienas vajadzības Dieva priekšā un visas savas rūpes mest uz Viņu. Jēzus apsolījums mācekļiem, ka viņu lūgumi
tiks uzklausīti, attiecas arī uz mums šodien.
Jēzus, dzīvodams starp cilvēkiem, lūdza ļoti bieži. Mūsu Pestītājs uzņēmās mūsu vajadzības un nespēku un tāpēc
kļuva par lūdzēju, meklējot no Tēva jaunus spēka krājumus, lai, tā apbruņojies, varētu izpildīt savu pienākumu
un izturēt pārbaudījumus. Viņš ir mūsu priekšzīme visās lietās. Viņš ir līdzīgs mums, “tāpat kārdināts visās
lietās”, bet Viņa bezgrēcīgā daba nepatikā novērsās no ļaunā; Viņš grēka pasaulē izturēja cīņas un panesa
dvēseles mokas. Jēzus cilvēcīgajai dabai lūgšana bija kā nepieciešamība un priekšrocība. Satiksmē ar Tēvu Viņš
guva mierinājumu un prieku. Un, ja cilvēku Pestītājs, Dieva Dēls, sajuta vajadzību lūgt, tad cik daudz vairāk
dedzīgas, pastāvīgas lūgšanas nepieciešamību vajadzētu izjust vājiem, grēcīgiem mirstīgajiem.
Mūsu Debesu Tēvs gaida, lai pār mums izlietu savas svētības pilnību. Mums ir iespēja neierobežoti dzert no
bezgalīgās mīlestības avota. Cik savādi, ka mēs tomēr tik maz lūdzam! Dievs ir gatavs un labprātīgs uzklausīt
sava visvienkāršākā bērna sirsnīgo lūgšanu, un tomēr no mūsu puses tik bieži redzama nevēlēšanās savas
vajadzības uzticēt Viņam. Ko debesu eņģeļi var domāt par kārdināšanām pakļautiem nabaga bezpalīdzīgiem
cilvēkiem, kas tik maz lūdz un kam ir tik maz ticības, lai gan Dieva bezgalīgās mīlestības sirds pēc tām ilgojas,
vēloties dot vairāk, nekā tās spēj prasīt vai saprast? Eņģeļiem patīk zemoties Dieva priekšā; tie priecājas atrasties
Viņa tuvumā. Satiksmi ar Dievu tie uzskata par savu visaugstāko prieku. Bet zemes bērni, kam vajadzīga tik liela
palīdzība, kādu vienīgi Dievs var dot, šķiet, jūtas apmierināti, staigājot bez Viņa Gara gaismas, bez pastāvīgas
Viņa klātbūtnes.
Tos, kas lūgšanu atstāj novārtā, ļaunais apņem ar tumsu. Ienaidnieka iečukstētās kārdināšanas vilina tos uz
grēku. Tas viss tikai tāpēc, ka viņi neizlieto iespējas, ko Kungs tiem sagādājis, dodams priekšrocību lūgt. Kāpēc
gan Dieva dēli un meitas tik nelabprāt lūdz, ja lūgšana ir atslēga ticības rokās Debesu mantnīcas atvēršanai, kur
glabājas Visvarenā neizmērojamās bagātības? Bez nepārtrauktas lūgšanas un dedzīgas modrības mums draud
briesmas kļūt bezrūpīgiem un novirzīties no pareizā ceļa. Ienaidnieks nepārtraukti cenšas aizsprostot ceļu uz
žēlastības krēslu, lai mēs sirsnīgā lūgšanā un ticībā neiegūtu žēlastību un spēku pretoties kārdināšanām.
Ir jāņem vērā zināmi nosacījumi, kurus ievērojot varam sagaidīt, ka Dievs uzklausīs un atbildēs uz mūsu
lūgšanām. Viens no pirmajiem — mums jāizjūt sava vajadzība pēc Viņa palīdzības. Viņš ir solījis: “Es izleju ūdeni
uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi.” (Jesajas 44:3) Tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības, kas ilgojas pēc
Dieva, var būt droši, ka tiks piepildīti. Sirdij jābūt atvērtai Svētā Gara ietekmei, jo citādi Dieva svētība nav
iegūstama.
Mūsu lielā vajadzība pati par sevi ir pierādījums, ka mums nepieciešama palīdzība, un tā visdaiļrunīgāk aizlūdz
par mums. Bet Kungs ir jāmeklē, lai Viņš mums varētu dot visu vajadzīgo. Viņš saka: “Lūdziet, tad jums taps
dots.” Un “Viņš jau savu paša Dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar to
mums nedāvinās visas lietas?” (Mateja 7:7; Romiešiem 8:32)
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Ja mēs savā sirdī saskatām netaisnību, ja pieķeramies kādam zināmam grēkam, tad Kungs mūs nedzirdēs; bet
nožēlojošas, satriektas dvēseles lūgšana vienmēr tiek pieņemta. Kad visas zināmās netaisnības ir izlabotas, mēs
drīkstam ticēt, ka Dievs atbildēs uz mūsu lūgšanām. Mūsu pašu nopelns nekad neizraisīs Dieva labvēlību; mūs
var glābt tikai Jēzus pilnība, mūs var šķīstīt tikai Viņa asinis; tomēr arī mums ir darāms darbs — ir jāpakļaujas
Jēzus pieņemšanas nosacījumiem.
Vēl cita uzvarošas lūgšanas sastāvdaļa ir ticība. “Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir, un ka Viņš
tiem, kas Viņu meklē, atmaksā.” (Ebrejiem 11:6) Jēzus saviem mācekļiem paskaidroja: “Visu, ko jūs lūgdami
lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks.” (Marka 11:24) Vai mēs lūdzot atsaucamies uz Viņa Vārdu?
Šis apsolījums ir plašs, neierobežots, un tā Devējs — vienmēr uzticīgs. Ja mēs tūlīt nesaņemam tieši to, ko lūdzam,
tad mums tomēr jātic, ka Kungs dzird un ka Viņš uz mūsu lūgšanu atbildēs. Mēs esam tik kļūdaini un tuvredzīgi,
ka reizēm lūdzam lietas, kas mums nenestu svētību, un Debesu Tēvs mīlestībā atbild uz mūsu lūgšanām, dodot
mums to, kas ir vislabākais, to, ko mēs paši vēlētos, ja ar dievišķi apgaismotu skatu spētu visu pareizi saskatīt.
Kad mūsu lūgšanas šķiet neuzklausītas, mums jāturas pie apsolījuma, jo noteikti būs laiks, kad nāks atbilde, un
mēs saņemsim visvairāk vajadzīgās svētības. Bet prasība, lai uz lūgšanu vienmēr atbildētu tieši tā, kā mēs
vēlamies un mēs saņemtu tieši to, ko lūdzam, ir iedomība. Dievs ir par gudru, lai kļūdītos, un pārāk labs, lai
aizturētu kaut ko labu tiem, kas staigā taisnībā. Tāpēc nebīsties Viņam uzticēties pat tad, ja tu uz savām lūgšanām
nesaņemtu tūlītēju atbildi. Paļaujies uz Viņa drošo apsolījumu: “Lūdziet, tad jums taps dots.” (Mateja 7:7)
Ja balstīsimies uz savām šaubām un bailēm vai mēģināsim atrisināt visu, ko bez ticības nevaram skaidri saprast,
tad grūtības tikai pieaugs un padziļināsies. Bet, ja iesim pie Dieva, juzdamies bezpalīdzīgi un atkarīgi, kādi mēs
tiešām esam, pazemīgā, paļāvīgā ticībā atklājot savu vajadzību Tam, kura gudrība ir bezgalīga, kas redz un pazīst
savus radījumus un visu pārvalda pēc sava labā prāta, tad Viņš varēs un noteikti atbildēs uz mūsu saucieniem,
liekot gaismai iespīdēt mūsu sirdīs. Sirsnīga lūgšana mūs savieno ar Bezgalīgā prātu. Var jau būt, ka tūlīt nav
redzamu pierādījumu, ka Glābēja vaigs mīlestībā un līdzjūtībā ir pievērsies mums, tomēr tā tas ir. Mēs varam arī
nejust Kristus pieskārienu, bet Viņa roka mīlestībā un līdzjūtīgā maigumā tomēr ir pār mums.
Kad mēs nākam lūgt no Dieva žēlastību un svētību, mūsu pašu sirdīs vajadzētu būt mīlestības un piedošanas
garam. Kā gan varam lūgt: “Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem” (Mateja
6:12), un tomēr sevī turēt nepiedodošu garu? Ja sagaidām mūsu lūgšanu uzklausīšanu, tad mums tieši tāpat un
tādā mērā, kādā ceram iegūt piedošanu, ir jāpiedod citiem.
Lai saņemtu to, ko lūdzam, vēl ir nepieciešama neatlaidība. Ja vēlamies pieaugt ticībā un kļūt bagāti
piedzīvojumos, tad mums jālūdz vienmēr. “Esiet... neatlaidīgi savās lūgšanās”, “pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām
nomodā ar pateicību”.(Romiešiem 12:12; Kolosiešiem 4:2) Pēteris mudina ticīgos būt saprātīgiem “un skaidrā
prātā, lai varētu Dievu lūgt”. (l. Pētera 4:8) Pāvils māca: “Jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību
ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.” (Filipiešiem 4:6) “Bet jūs, mīļotie,” saka Jūda, i (Jūdas 20:21) Nemitīga lūgšana
ir nepārtraukta dvēseles savienība ar Dievu, kur dzīvība no Dieva ieplūst mūsu dzīvē un no mums pie Dieva
atgriežas skaidrība un svētums.
Lūgšanās ir nepieciešama uzticība, un lai nekas tevi neaizkavē. Visiem spēkiem centies uzturēt pastāvīgus
sakarus starp Jēzu un tavu dvēseli. Centies izmantot katru izdevību būt tur, kur parasti lūdz Dievu. Tie, kas
patiesi meklē savienību ar Kungu, būs redzami lūgšanas sapulcēs, viņi uzticīgi izpildīs savus pienākumus un
nopietni un dedzīgi satvers visas iespējamās priekšrocības. Tie izlietos katru izdevību nostāties tur, kur var
uzņemt gaismas starus no Debesīm.
Mums vajadzētu lūgt ģimenes lokā, bet pāri visam mēs nedrīkstam aizmirst lūgšanu vienatnē, jo tā ir dvēseles
dzīvība. Ja tādu lūgšanu atstāj novārtā, dvēselei nav iespējams uzplaukt. Ar ģimenes vai kopīgajām lūgšanām
vien nepietiek. Lai dvēsele vienatnē tiek atvērta Dieva pārbaudošajam skatienam. Šāda lūgšana jādzird vienīgi
Dievam, kas lūgšanas uzklausa. Nevienai ziņkārīgai ausij nav jāuztver personīgā lūgšanā atklātās nastas. Lūgšanā
vienatnē dvēsele būs brīva no ārējas ietekmes, brīva no satraukuma. Mierīgi, tomēr dedzīgi tā tieksies pēc Dieva,
un no Tā, kas redz slepenībā, kas labprāt uzklausa sirds saukšanu, uz lūdzēju izstaros jauka, pastāvīga ietekme.
Mierīgā, vienkāršā ticībā dvēsele varēs uzturēt savienību ar Dievu un sakrāt ap sevi dievišķās gaismas starus,
kas dos spēku un izturību cīņā pret sātanu. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums.
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Lūdz savā mājvietā, un, kad tu izej ikdienas darbā, lai tava sirds bieži paceļas pretī Dievam. Tā ar Dievu staigāja
Ēnohs. Šīs klusās lūgšanas kā dārgs vīraks uzkāpj žēlastības troņa priekšā. Sātans nevar uzvarēt to, kura sirds
tādā veidā paliek pie Dieva.
Nav ne laika, ne vietas, kur būtu nepiemēroti lūgt. Nekas mūs nevar aizkavēt pacelt savas sirdis nopietnā lūgšanā.
Ielas drūzmā, darba pienākumos mēs varam griezties ar lūgumu pie Debesu Tēva un izlūgties dievišķu vadību,
kā to darīja Nehemija, kad viņš izteica savu vajadzību ķēniņam Artakserksam. Sarunai ar Dievu mēs varam atrast
vietu visur, kur vien nonākam. Mums vajadzētu pastāvīgi turēt atvērtas sirds durvis un aicināt Jēzu, lai Viņš ienāk
un paliek dvēselē kā Debesu Viesis.
Lai gan atmosfēra ap mums var būt demoralizēta un samaitāta, mums nav jāuzņem tās ļaunums, mēs varam
dzīvot tīrajā Debesu gaisā. Mēs varam aizslēgt visas durvis netīrai iztēlei un nesvētām domām, sirsnīgā lūgšanā
paceļot dvēseli pretī Dievam. Tie, kuru sirdis ir gatavas saņemt Dieva svētību un atbalstu, dzīvos svētākā
atmosfērā nekā tā, kas apņem cilvēkus virs zemes un tiem būs pastāvīga savienība ar Debesīm.
Mums jāiegūst skaidrāks priekšstats par Jēzu un pilnīgāka izpratne par mūžīgo patiesību vērtību. Svētuma
skaistumam jāpiepilda Dieva bērnu sirdis; un, lai to sasniegtu, mums jāmeklē debesu lietu dievišķā atklāsme.
Lai dvēsele tiek pacelta augšup tā, ka Dievs var mums dot ieelpot debesu gaisu. Mēs varam palikt tik tuvu Dievam,
ka katrā negaidītā pārbaudījumā mūsu domas pievērsīsies Viņam tikpat dabiski, kā zieds pagriežas pret sauli.
Savas vajadzības, savus priekus, savas bēdas, savas rūpes un nedrošību vienmēr nes Dieva priekšā. Tu nevari
Viņu apgrūtināt, tu nevari Viņu nogurdināt. Viņš, kurš skaita tavas galvas matus, nav vienaldzīgs pret savu bērnu
vajadzībām. “Jo tas Kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs.” (Jēkaba 5:11) Mūsu bēdas un pat to izteikšana vienmēr
skar Viņa mīlošo sirdi. Nodod Viņam visu, kas mulsina prātu. Dievam nekas nav par lielu vai smagu, jo Viņš uztur
pasaules, Viņš valda pār visu, kas notiek Visumā. Un nekas, kas saistās ar mūsu mieru, nav par mazu, lai Viņš to
atstātu neievērotu. Mūsu piedzīvojumos nav tik tumšas nodaļas, ko Viņš nevarētu izlasīt, nav tik lielu
sarežģījumu, ko Viņš nevarētu atrisināt. Vismazākajam no Viņa bērniem nevar notikt nekāda nelaime, dvēseli
nevar mocīt rūpes vai ielīksmot prieks, neviena sirsnīga lūgšana nevar izlauzties no lūpām, ko neievērotu mūsu
Debesu Tēvs vai uz ko Viņš tūlīt neatsauktos. “Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē laužu sāpes.” (Psalmi 147:3)
Sakari starp Dievu un ikvienu cilvēku ir tik nopietni un pilnīgi, it kā nebūtu nevienas citas būtnes virs zemes,
kurai arī vajadzīga Viņa modrā gādība, nevienas citas dvēseles, par kuru Viņš nodevis savu mīļoto Dēlu.
Jēzus sacīja: “Jūs lūgsit manā vārdā, un Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā par jums. Jo pats Tēvs jūs mīl.” “Es
jūs esmu izredzējis,... ka... visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā vārdā, Viņš jums dos.” (Jāņa 16:26,27; 15:16) Bet lūgt
Jēzus vārdā ir kaut kas vairāk nekā tikai šo vārdu pieminēt lūgšanas sākumā un beigās. Tas nozīmē lūgt saskaņā
ar Jēzus prātu un garu, uzticoties Viņa apsolījumiem, paļaujoties uz Viņa žēlastību un strādājot Viņa darbus.
Dievs nedomā, ka kādam no mums vajadzētu kļūt par vientuļnieku vai mūku un aiziet no pasaules, lai nodotos
Viņa pielūgšanai un pagodināšanai. Mūsu dzīvei jālīdzinās Kristus dzīvei, kāda tā bija kalnā, Dievu lūdzot, gan
laužu pūlī. Tas, kas tikai lūgs un vairāk neko nedarīs, drīz vien pārtrauks lūgt vai arī viņa lūgšanas kļūs par
formālu ārēju ieradumu. Kad cilvēki atstāj sabiedrisko dzīvi, savus kristīgos pienākumus un krusta nešanu, kad
viņi pārtrauc dedzīgi strādāt Meistaram, kurš nenogurstoši pūlējās viņu labā, tad tie pazaudē lūgšanas saturu un
vairs nejūt pamudinājumu nodoties Dievam. Viņu lūgšanas kļūst personīgas un savtīgas. Tie nespēj lūgt par
cilvēces vajadzībām vai Kristus valstības uzcelšanu, kā arī pēc darbam nepieciešamā spēka.
Mēs ciešam zaudējumu, ja pametam novārtā priekšrocību, kopīgi sapulcējoties, citam citu stiprināt un iedrošināt
kalpošanai Dievam. Mūsu prāts tad zaudē spējas uztvert Viņa Vārda patiesību spilgtumu un svarīgumu. To
svētījošais iespaids vairs neapgaismo un nemodina mūsu sirdi, un mēs garīgi pagrimstam. Kā kristieši mēs
savstarpējās attiecībās daudz zaudējam, tāpēc ka pietrūkst līdzjūtības vienam pret otru. Kas noslēdzas sevī,
neizpilda uzdevumu, ko Dievs tam nolēmis dot. Sabiedriskuma pareiza izkopšana mūsu raksturā rada mūsos
savstarpēju līdzjūtību un stiprina mūsu spēkus kalpot Dievam.
Ja kristieši sapulcētos, lai runātu par Dieva mīlestību un dārgajām pestīšanas patiesībām, tad viņu pašu sirdis
tiktu atspirdzinātas un viņi atspirdzinātu viens otru. Mums ir iespējams ik dienas vairāk mācīties no mūsu
Debesu Tēva, gūstot jaunus piedzīvojumus par Viņa žēlastību; tad mēs ilgosimies runāt par Viņa mīlestību, un
tas sasildīs un iedrošinās mūsu pašu sirdis. Ja mēs domātu un runātu vairāk par Jēzu un mazāk par sevi, tad
daudz vairāk izjustu Viņa klātbūtni.
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Ja mēs atcerētos Dievu tik bieži, cik bieži saņemam pierādījumus par Viņa rūpēm mūsu labā, tad domātu par
Viņu pastāvīgi un priecātos par Viņu runāt un To slavēt. Laicīgas lietas mēs apspriežam, tāpēc ka tās mūs
interesē. Mēs runājam par saviem draugiem tādēļ, ka tos mīlam: ar tiem saistās mūsu prieki un bēdas. Tomēr
mums ir bezgala lielāks pamats vairāk mīlēt Dievu nekā zemes draugus. Dot Viņam pirmo vietu mūsu domās,
runāt par Viņa laipnību un izteikt Viņa spēku — tai vajadzētu būt visdabiskākajai lietai pasaulē. Savas bagātās
dāvanas Viņš mums nav devis, lai tās tik lielā mērā aizņemtu mūsu domas un mīlestību, ka Dievam vairs nekas
neatliek, bet tām pastāvīgi būtu jāatgādina par Viņu, mīlestībā un pateicībā saistot mūs ar Debesu Labdari. Mēs
par daudz kavējamies zemes ielejās. Pacelsim savas acis uz Debesu svētnīcas atvērtajām durvīm, kur Dieva
godības gaisma spīd Kristus vaigā, kas “var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva”. (Ebrejiem
7:25)
Mums vajag vairāk slavēt Dievu „par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērnu
vidu” (Psalmi 107:8). Mūsu dievkalpošanai nevajadzētu sastāvēt vienīgi no lūgumiem un saņemšanas.
Nedomāsim pastāvīgi par mūsu vajadzībām un neaizmirsīsim saņemtās svētības. Mēs neviens nelūdzam par
daudz, bet esam pārāk taupīgi pateicības izteikšanā. Mēs pastāvīgi saņemam Dieva žēlastību, un tomēr cik maz
mēs pateicamies, cik maz slavējam Viņu par to, ko Viņš mūsu labā darījis!
Senatnē Kungs pavēlēja Izraēlam, kas tiem jādara, sapulcējoties dievkalpojumā: "Un tur jums un jūsu cilts
piederīgiem Kunga, sava Dieva, priekšā būs ēst un priecāties par visu, ko jums jūsu rokas ir sagādājušas un ar ko
tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis" (5. Mozus 12:7). Ko dara par godu Dievam, to vajadzētu darīt priecīgi, ar
slavas dziesmām un pateicību, ne grūtsirdīgā vai drūmā noskaņojumā.
Mūsu Dievs ir maigs, žēlsirdīgs Tēvs. Kalpošanu Viņam nevajadzētu uzskatīt par nepatīkamu, nogurdinošu
darbu. Pielūgt Kungu un piedalīties Viņa darbā vajadzētu ar prieku. Dievs nevēlas, ka Viņa bērni, kam sagādāta
tik liela glābšana, izturas tā, it kā Viņš būtu bargs, prasīgs uzraugs. Viņš ir to labākais Draugs, un, kad tie Viņu
pielūdz, tad Viņš ir tavs būt kopā ar tiem, lai tos svētītu un mierinātu, piepildot sirdis ar prieku un mīlestību.
Kungs vēlas, lai Viņa bērni smeltos iedrošinājumu, kalpojot Viņam, un atrastu vairāk prieka nekā grūtību. Viņš
ilgojas, lai tie, kas nāk Viņu pielūgt, paņemtu sev līdzi dārgas domas par Viņa rūpēm un mīlestību un tā tiktu
iedrošināti visiem dzīves pienākumiem, saņemot žēlastību visās lietās izturēties godīgi un uzticīgi.
Mums jāpulcējas ap krustu. Kristum, krusta sistajam Kristum, vajadzētu būt mūsu pārdomu un sarunu tematam,
mūsu visdziļākā prieka avotam. Mums savās domās vajadzētu glabāt katru no Dieva saņemto svētību un,
apzinoties Viņa lielo mīlestību, būt labprātīgiem visu uzticēt Rokai, kas mūsu dēļ bija pienaglota pie krusta.
Uz slavas spārniem dvēsele var pacelties tuvāk Debesīm. Dievu pagodina dziesmas un mūzika Debesu pagalmos,
un, kad mēs izsakām savu pateicību, tad arī mūsu pielūgsme kļūst līdzīga Debesu pulku kalpošanai. "Kas pienes
upurim pateicību, tas .. tur godā" Dievu. (Psalmi 50:23) Godbijīgā priekā nāksim mūsu Radītāja priekšā ar
"pateicības un slavas dziesmām" (Jesajas 51:3).

13

