“Sauciet uz Jēzu mūsu neatliekamajā vajadzībā!”
6. nedēļa - 100 lūgšanu dienas
1. - 7. maijs, 2020

Eņģeļi visapkārt
Melānija Kolemana
Gribu jums pastāstīt kaut ko brīnišķīgu, ko es nesen piedzīvoju.
Mans vīrs ir mācītājs Oregonas štatā, ASV. Bija evaņģelizācijas sanāksmju "Cerības
atklāsme" pirmais vakars.
Biju centusies draudzi iedrošināt vairāk lūgt, tādēļ nolēmu evaņģelizācijas sanāksmju laikā
pārraudzīt lūgšanu istabu. Mana komanda lielākoties sastāv no mājai piesaistītiem gados
vecākiem draugiem un cilvēkiem, kuri lūdz no savām mājām, tādēļ es nezināju, cik daudzi
man pievienotos sanāksmju laikā. Neskatoties uz to, es nolēmu atvērt lūgšanu istabu, cerot,
ka daži draudzes locekļi tomēr atnāks un būs gatavi pa laikam pievienoties lūgšanām.
Pirmajā piektdienas vakarā es vienīgā ierados lūgšanu istabā. Jutos nedaudz vientuļa, bet
lūdzu. Sabata vakarā atkal biju viena. Jutos jau vairāk drosmi zaudējusi. Klausījos
"Tēvreizes" skaistu izpildījumu. Kamēr mūzika skaneja, es lūdzu. "Es zinu, kur divi vai trīs
sanāk kopā Tavā Vārdā, Tu tur esi, Kungs, bet kā ir tad, ja es esmu viena?" Es klusībā lūdzu.
Kad dziesma izskanēja, es atvēru acis un istaba bija pilna ar eņģeļiem! Es sāku raudāt,
skatoties sev apkārt ar apbrīnu. Eņģeļi bija gara auguma un sniedzās līdz griestiem, viņiem
bija plati pleci. Viņi stāvēja plecu pie pleca ar mugurām pret sienu visapkārt istabai. Es jutos
sīka salīdzinot ar viņiem. Viņiem bija spārni un brīvi krītošas drēbes. Mani piesaistīja viņu
sejas. Viņi izskatījās kā vīri, ļoti izskatīgi vīri. Viņu acīs bija laipna izteiksme un viņu smaids
bija maigs un mierinošs. Viņiem bija noteiktas sejas līnijas un viņus apņēma kareivīgas
drosmes atmosfēra. Viņu tumšie mati sniedzās līdz pleciem un likās kā varavīksnes
atblāzma. Es nevarēju redzēt viņiem cauri, tomēr gandrīz varēju. Viņu stāvi mirdzēja
dzelteni baltā krāsā. Es viņus varēju redzēt četras vai piecas sekundes un tad viņi skatam
izzuda, bet es nespēju beigt raudāt visu vakaru.
Es biju zaudējusi drosmi, domādama, vai gan Dievs varēs strādāt, ja lūgšanu istabā esmu
viena pati. Viņš man brīnumainā veidā parādīja, ka pietiek pat, ja tikai viens cilvēks lūdz.
Es jutos pazemības pilna un tik necienīga saņemt šo lielo dāvanu. Es joprojām raudu, kad
domāju par šo svēto pieredzi.
Es turpinu lūgt draudzes lūgšanu istabā viena pati, bet nemaz vairs neesmu mazdūšīga, jo
zinu, ka istaba ir pilna ar eņģeļiem, kaut es viņus nevaru redzēt. Man tas bija jāpastāsta!
Mums nekad nevajadzētu par zemu novērtēt lūgšanas spēku. Pat ja tikai viens cilvēks lūdz,
ar to pietiek. Dievs darbojas pat tad, kad mēs to neredzam.
Melānija Kolemana ir mācītāja sieva un triju bērnu mamma. Viņa ar ģimeni dzīvo Oregonas
štata dienvidos.

JAUTĀJUMI SIRDS IZMEKLĒŠANAI:
Vai jebkad lūdzot, esi juties viens? Vai esi lūdzis un lūdzis un joprojām neesi ieraudzījis
atbildi, pēc kuras ilgojies? Vai varbūt esi kādreiz domājis, vai gan tas ko līdz, ja lūdz viens
pats? Ja tiec kārdināts kļūt mazdūšīgs, atceries, ka Jēzus lūdza viens un skat, kā Viņa
lūgšanas izmainīja pasauli! Padomā par Ābrahāmu, Jēkabu, Jāzepu, Dāvidu, Eliju, Esteri un
daudziem citiem cauri gadsimtiem. Brīžiem viņi jutās vieni, bet viņu lūgšanas aizskāra
debesis.
IZAICINĀJUMS:
Šajā nedēļā mēs gribētu tevi aicināt izvēlēties kādu no iepriekš minētajiem Bībeles
varoņiem (vai arī izvēlies kādu citu) un izpēti visu, ko vien vari atrast par viņu lūgšanu laiku
vienatnē. Pētījumam izmanto Bībeli un Pravieša Gara Rakstus un pieraksti savus
atklājumus. Tad izvēlies kādu personu, kuru lūgšanu dzīvi apbrīno un lūdz, lai Dievs tev dotu
šādu spēju lūgt.
“Tāpēc, ka Elijam bija liela ticība, Dievs to varēja izlietot Israēla vēstures smagajā krīzes
laikā. Viņam lūdzot, tā ticība tiecās augšup un satvēra Debesu apsolījumus, un viņš
pastāvēja lūgšanās, līdz tās tika atbildētas. Elija negaidīja pilnīgu pierādījumu, ka Dievs
viņu ir paklausījis, bet bija gatavs rīkoties jau pie mazākās dievišķās labvēlības zīmes. To
pašu, ko Dieva vadībā spēja paveikt Elija, šodien, kalpojot Dievam, var izdarīt ikviens…
Tieši tāda ticība pasaulē vajadzīga šodien – ticība, kas satver Dieva Vārda apsolījumus un
neatkāpjas, kamēr Debesis paklausa.” /Pravieši un ķēniņi 156., 157.lpp./
Meklējot dziļāk: papildus materiāli lasīšanai šajā nedēļā
● Elena Vaita, Patiesība par eņģeļiem (materiāls pieejams angļu valodā) Click
Here to Read
● Sindija Mersera (Cindy Mercer), Pray Big: God Can Do So Much More! (Lūdz lielas
lietas: Dievs var darīt daudz vairāk! Materiāls angļu valodā)

36.diena – Lūgšanu vajadzības – piektdiena, 1.maijs, 2020
PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Mēs pateicamies Kungam par visām draudzes grupām un kalpošanām, kuras turpina atrast
radošus un noderīgus veidus, kā aizsniegt cilvēkus viņu cīņās. Jēzus mīlestība aizsniedz
daudzu dzīves!
•

Lūdziet par mūsu draudzes locekļiem, kuri šīs pandēmijas laikā dzīvo blīvi
apdzīvotās pilsētās. Lūdziet, lai Dievs dod aizsardzību un apmierina viņu vajadzības.

•

Lūdziet, lai Dievs dod izturību visiem mediķiem, kuri cīnās ar šo koronavīrusa
pandēmiju jau nedēļām un mēnešiem ilgi visā pasaulē.

•

Lūdziet, lai Tā Kunga ļaudis turpinātu pētīt dziļāk Viņa Vārdu, pavadītu vairāk laika
lūgšanās, noliktu malā savus grēkus un sagatavotos Jēzus drīzajai nākšanai.

•

Lūdziet, lai Dievs parāda, kā lūgt šajā krīzes laikā.

37. diena – Lūgšanu vajadzības - Sabats, 2.maijs, 2020
Ticība un uguns
“Redzi, Es esmu Tas Kungs Dievs pār visu miesu! Vai tad Man būtu kas neiespējams?”
/Jeremijas 32:27/
“Dievs, cik vien iespējams, pārbaudīs to cilvēku ticību un drosmi, kuriem Viņš Savā darbā
ir uzticējis pienākumus. Nākt klajā bieži būs drosmi atņemoši.
Lai arī Dievs atkārtoti ir devis apstiprinājumu Savai palīdzībai, tomēr ticība gandrīz
vienmēr sagrīļojas. "Tā saka Tas Kungs," tai ir jābūt stipram mūsu balstam, kas pastāv
neatkarīgi no cilvēciskiem apsvērumiem vai šķietamām neiespējamībām.“
/Signs of the Times, June 30, 1881, par. 15./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Tā kā mēs zinām, ka nākotnē gaidāmi lielāki pārdzīvojumi un pārbaudījumi, kā mēs varam
pieaugt nesatricināmā ticībā, kura pastāvēs pat spēcīgās uguns liesmās? Pārdomājiet stāstu
par Daniela trim draugiem, kuri sastapās ar uguns cepli /skat. Daniela 3.nodaļu/. Kas,
jūsuprāt, sagatavoja viņus pastāvēt nesatricināmi pārbaudījumu dienā?

PATEICĪBA:
Šajā laikā, kad tik daudziem ir jāpaliek mājās, mēs saņemam ziņas par to, kā Dievs paver
apbrīnojamas iespējas tiešsaistes evaņģelizācijai. Evaņģēlists Roberts Kosta ir izveidojis
vairākas tiešsaistes evaņģelizācijas sanāksmes, un pavisam nesen, kādā no sanāksmēm, bija
pieslēgušies 245 000 tās vērotāji. Arī evaņģēlists Džons Bredšavs tikko ir uzsācis attālinātās
sanāsmes, kuras apmeklē desmitiem tūkstošu cilvēki.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par mediķiem, kuri turpina cīnīties ar šo Covid 19 pirmajās rindās. Lūdziet,
lai Dievs sargā viņu veselību.

•

Lūdziet, lai tie, kuri pieņem politiskos lēmumus, zinātu, kad ir droši atkal atcelt šos
valsts ierobežojumus. Lūdziet pēc līdzsvarotas pieejas tajā visā, ņemot vērā gan
iedzīvotāju veselības drošību, gan ekonomiku.

•

Lūdziet par tām daudzajām organizācijām un mazajiem uzņēmumiem, kuri pašlaik
atrodas finansiālās grūtībās pandēmijas dēļ. Lūdziet, lai cilvēki atrastu veidus, kā
atbalstīt mazos uzņēmumus, lai tie nebankotētu.

•

Lūdziet par sievietēm un bērniem, kas atrodas bīstamās situācijās, un vajadzīga
aizsardzība. Lūdziet par to, kā aizsniegt neaizsargātos un sabiedrības vājākos.

•

Lūdziet par tiem, kuri strādā bankās, lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās un citos
būtiskos uzņēmumos. Lūdziet, lai tie tiktu pasargāti no koronavīrusa, nodrošinot
cilvēkiem vajadzīgos pakalpojumus.

38.diena – Lūgšanu vajadzības - svētdiena, 3.maijs, 2020
No neiespējamā līdz iespējamajam
“Jēzus, tos uzlūkodams, saka: “Cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas
lietas iespējamas.” /Marka 10:27/
“Dabiskā ceļā neiespējamās lietas nevar aizkavēt Visspēcīgā darbu.”
/E.Vaita, Laikmetu ilgas 535.lpp./
“Mums ir Dievs, Kura auss nav aizvērta mūsu lūgumiem; un, ja mēs apliecināsim Viņa
Vārdu, Viņš pagodinās mūsu ticību. Viņš vēlas, lai visas mūsu intereses būtu savstarpēji
saistītas ar Viņa interesēm, un tad Viņš varēs mūs droši svētīt; jo tad mēs slavu
nepiedēvēsim sev, piedzīvojot svētības, bet visu slavu atdosim Dievam.”
/Review and Herald, June 9, 1891/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Bieži vien mūsu ticība Dievam ir maza, jo mēs patiesībā neatzīstam sava Dieva visspēcību.
Mēs domājam, ka mūsu problēmas ir tik lielas, ka Viņš tās nevar atrisināt. Mēs aizmirstam,
ka mēs kalpojam Dievam, Kurš Savā varenajā spēkā ir izpletis debesis pār mums un nav
nekas, kas Viņam būtu par grūtu. Veltiet šodien laiku, lai pārdomātu Dieva varenību.
Pierakstiet tās īpašības un rakstura iezīmes, kuras pieder vienīgi Dievam. Veicot šo
vienkāršo uzdevumu, lūdziet, lai Dievs palielina mūsu izpratni par to, kas Viņš patiesībā ir.

PATEICĪBA:
Mēs slavējam Kungu, ka daudzi Dieva ļaudis rīkojas ticībā. Tā vietā, lai koncentrētos uz
aizvērtajām durvīm pandēmijas laikā, tie meklē atvērtas iespēju durvis, pakļaujoties Viņa
vadībai.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet, lai cilvēki jautātu Dievam par šo krīzes situāciju – “Vai Dievs mums cenšas
ko pateikt?’’ /1.Sam.3:10/

•

Lūdziet par cilvēkiem nabadzīgajās valstīs, kuriem nav darba un ir grūtības saņemt
pat vienkāršu barību, kā rīsus un kukurūzas miltus. Daudziem draud bads.

•

Lūdziet pēc atvērtām ļaužu sirdīm visa pasaulē – dot, palīdzēt un lūgt par krīzē
nonākušajiem. /Sal.pam.22:9, Ps.86:7-8/

•

Lūdziet par lauksaimniekiem, kuri cīnās par stādīšanu vai ražas novākšanu un par
atbalstu strādniekiem, lai tiem labi klātos.

39.diena – Lūgšanu vajadzības - pirmdiena, 4.maijs, 2020
Debesu spēks
“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.20:6,7/
“Tiem būs jācīnās pret pārdabiskiem spēkiem, bet tiem būs nodrošināta arī pārdabiska
palīdzība. Šajā armijā tiek iesaistītas visas Debesu saprātīgās būtnes. Ierindā ir ne tikai
eņģeļi. Kauju vada Debesu karapulku Virspavēlnieka pārstāvis Svētais Gars. Mums var būt
daudz vājību, var būt smagi grēki un kļūdas, bet Dieva žēlastība paredzēta visiem, kas to
meklē grēku nožēlā. Tiem, kas uzticas Dievam, ir pieejams Visvarenā spēks.”
/E.Vaita, Laikmetu ilgas, 352.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Vai jūs dažreiz vēlaties, kaut varētu redzēt eņģeļu armiju ap savām mājām, dzīvi un ģimeni?
Pārdomājiet stāstu par Elīsu un to, kas notika, kad Dievs atvēra sava kalpa acis /Skat.
2.Ķēniņu6:17/. Iedomājieties, kā kalpa bailes tika aizstātas ar ticību, kad viņš ieraudzīja
ugunīgos ratus. Kādus citus stāstus Bībelē jūs varat atcerēties, kur Dievs atvēra vīru un sievu
acis, ieraudzīt eņģeļus?

PATEICĪBA:
Mēs slavējam Dievu par to, ka daudzi Dieva bērni ir uzticīgi, atdodot desmito tiesu un
ziedojumus, un daži pat plāno dot vairāk, lai nerastos iztrūkums sakarā ar to, ka vairāki
palikuši bez darba.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par tiem, kas strādā drošības dienestos, piemēram, policisti u.c.. Sakarā ar
robežu slēgšanu, pieaug pilsoņu nemieri, tāpēc lūdziet apsardzību šiem kalpotājiem.

•

Lūdziet, lai valdību vadītāji sadarbotos un strādātu vienoti, nevis grautu viens otru,
tiecoties pēc politiskām priekštiesībām.

•

Lūdziet pēc medicīniskā aprīkojuma un ārtsniecības līdzekļiem, kas palēninātu vai
apturētu šo pandēmiju ātrāk, nekā eksperti to prognozē.

•

Lūdziet, lai mūsu vietējās draudzēs būtu vienotība, garīga atmoda un neatliekamības
apziņa, domājot par misiju. Mēs esam saņēmuši daudz lūgšanu vajadzību no visas
pasaules par šo lietu trūkumu.

40.diena – Lūgšanu vajadzības - otrdiena, 5.maijs, 2020
Ticēt, neredzot
“Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!” /Jāņa 20:29/
“Ticība tur Dievu pie Viņa Vārda ar vai bez sajūtām. Tā ir paļaušanās uz to, kas cerams,
pārliecība par neredzamām lietām. Mēs varam ticēt savam tuviniekam, vai mēs nevar
uzticēties Dieva Vārdam? Kad mēs dodamies pie Viņa pēc gudrības un žēlastības, mums
nebūs skatīties uz sevi, lai redzētu, vai Viņš mums ir devis īpašu sajūtu kā apstiprinājumu
tam, ka Viņš ir piepildījis Savu Vārdu. Sajūtas nav kritērijs. Liels ļaunums ir izcēlies,
kristiešiem sekojot savām sajūtām. Kā es zinu, ka Jēzus dzird manas lūgšanas? Es zinu to
pēc Viņa apsolījuma. Viņš saka, Viņš uzklausīs cietējus, kad tie uz Viņu sauc, un es ticu Viņa
Vārdam. Viņš nekad nav teicis "Jēkaba pēcnācējiem: Velti jūs Mani meklējat!" Ja mēs
staigājam gaismā, mēs varam nākt pie žēlastības troņa ar svētu drosmi. Mēs varam
pasludināt Dieva apsolījumus dzīvā ticībā un pasteidzināt mūsu lūgumus. Lai gan mēs
esam vāji, kļūdaini un necienīgi, "Gars nāk palīgā mūsu nespēkam." ... Kad mēs vienreiz
esam pienesuši mūsu lūgumu, mums tas nav jāpamet, bet jāsaka kā Jēkabam, kad viņš
cīnījās visu nakti ar eņģeli, "Es tevi neatlaidīšu, iekāms Tu mani nesvētīsi," un, kā Viņš, tā
arī mēs - uzvarēsim.” /Bible Echo, September 24, 1894, par. 6/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Ir viena lieta, spēt uzticēties tad, kad savu acu priekšā redzam atklājamies brīnumus. Bet kā
ir tad, kad mēs neredzam atbildes, kad mēs neredzam brīnumus, neredzam eņģeļus un
Dieva laipnību savā dzīvē? Vai mēs joprojām uzticēsimies Dievam, pat tad, kad kaut to
nesapratīsim? Pārdomājot šos jautājumus, pārlasīsim Ebrejiem 11:1, Romiešiem 8:24-25,
Marka 9:24.

PATEICĪBA:
Slavējiet Dievu par to, ka daudzās vietās jauno saslimšanu gadījumu skaits ar Covid 19
samazinās.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet, lai tad, kad robežas tiks atvērtas un ekonomiskā aktivitāte atjaunota, lai
neatkārtotos dramatisks infekciju skaita pieaugums.

•

Lūdziet par ķīniešu kalpošanu Sebu pilsētā, lai Dievs dāvā aizsardzību no
koronavīrusa Filipīnās un Indonēzijā un, lai vēl daudzi citi ķīniešu tautības cilvēki
ieinteresētos meklēt Jēzu un patiesību Bībelē.

•

Lūdziet, lai Ķīnas tauta ar 1.4 milljardiem cilvēku kļūtu atvērta evanģēlija vēstij.

•

Lūdziet, lai mēs mācētu izmantot laiku, kuru šobrīd pavadām mājās. Kaut mēs to
izmantotu dziļākām Bībeles studijām un arī saviem bērniem mācītu, kā studēt un
mīlēt Dieva Vārdu.

41.diena – Lūgšanu vajadzības - trešdiena, 6.maijs, 2020
No klusajām vietām
“Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no
mums. Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti; esam bez padoma, bet tomēr
neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam
pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu
miesā.” /2.Kor.4:7-10/
“No klusajām lūgšanu vietām nāca spēks, kas lielās reformācijas laikā satricināja pasauli.
Tur Kunga kalpi svētā līksmībā nostājās uz Viņa apsolījumu klints. Cīnoties Augsburgā,
Luters "nepavadīja nevienu dienu, ja vismaz trīs stundas nebija veltījis lūgšanām, un šīs
stundas parasti tika ņemtas no laika, kas būtu vislabvēlīgākais studijām". Vienatnē savā
istabā viņš izteica dvēseles ilgas Dievam ar vārdiem, kas bija "pilni pielūgsmes, bijības un
cerības, it kā tas runātu ar draugu". "Es zinu, ka Tu esi mūsu Tēvs un mūsu Dievs," viņš
sacīja, "un Tu izklīdināsi savu bērnu vajātājus, jo līdz ar mums arī Tu pats esi apdraudēts.
Visa šī lieta ir Tava, un tikai tāpēc, ka Tu mūs esi skubinājis, mēs tai esam pielikuši savas
rokas. Tad nu, ak Tēvs, sargi mūs!" /E.Vaita, Lielā cīņa, 210/

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.

PATEICĪBA:
Slavējiet Dievu par to, ka Adventistu draudzes un tās locekļi lūdz Dievu atklāt radošus
veidus, kā aizsniegt sabiedrību, kurā tie dzīvo. Un, ka Dievs atbild uz šīm lūgšanām, dāvājot
daudz radošu pieeju.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par vecāka gada gājuma cilvēkiem un bērniem – visneaizsargātākajiem no mums
visiem.

•

Lūdziet par draudzes locekļiem, kuri mācās veidot draudzīgas attiecības ar musulmaņu
bēgļiem, kuri nesen ir pārcēlušies uz dzīvi viņu apkaimēs. Lūdziet pēc gudrības, kā vest
viņus pie patiesības.

•

Lūdziet par draudzēm visā pasaulē, lai tām pietiktu ticības uzsākt Ietekmes centru
veidošanu blakus esošajās pilsētās.

•

Lūdziet, lai Dievs izlej Svētā Gara vēlo lietu pār draudzēm, lai mūsu darbs tiktu pabeigts
un mēs vaŗetu doties mājās.
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Pilnīgs miers
“Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi!
Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints!”
/Jesaja 26:3-4/
“Tie, kas uzticas Kristus vārdiem un savas dvēseles nodod Viņa gādībā un dzīvi Viņa
pārvaldībā, atradīs mieru un dusu. Ja viņus ar savu klātbūtni iepriecina Jēzus, nekas
pasaulē tos vairs nespēs skumdināt. Pilnīgs miers atrodams pilnīgā saskaņā.”
/E.Vaita, Laikmetu ilgas, 331.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Kad sastopat savā sirdī nemieru, kur jūs skrienat vispirms? Kam jūs prasat padomu? Vai
Jēzum? Uzticēšanās Jēzum, mūsu mūžīgajai Klintij, nevar tikt balstīta uz sajūtām konkrētajā
brīdī. Jums jāizvēlas uzticēties Viņam neatkarīgi no tā, kādos apstākļos jūs atrodaties. Tad
Viņš var dāvāt jums pilnīgu mieru. Vai jūs izvēlēsieties uzticēties Viņam tūlīt?

PATEICĪBA:
Dažādu tiešsaistes evanģelizācijas sanāksmju rezultātā, kā arī kalpojot caur citām
digitālajām kalpošanas iespējām, bijušie draudzes locekļi ir atguvuši interesi par Dievu un
pat atgriezušies draudzē!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par draudzes locekļiem, kuri mācās dalīties ar cerības vēsti postmoderno
cilvēku vidū, dažādās pasaules lielpilsētās.

•

Lūdziet par strādniekiem visā pasaulē, kuri izmanto Kristus metodi, apmierinot
cilvēku vajadzības, lai aizsniegtu cilvēku sirdis.

•

Lūdziet par tiem, kuri šobrīd ir Covid 19 krīzes epicentrā, paši cīnoties ar šo slimību,
vai kuru mīļie šobrīd cieš no šīs slimības.

•

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

