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

“Pats labākais”
Rons Kluzē
2001.gadā es gandrīz zaudēju dzīvību. Ārsts neatliekamās palīdzības nodaļā teica, ka iespējams
biju trīs stundu attālumā no nāves. Es inficējos ar falcipāro malāriju, kad ar studentiem veicām
evaņģelizācijas darbu Rietumāfrikā. Slimības pazīmes man parādījās dažas dienas pēc
atgriešanās Amerikas Savienotajās Valstīs.
Man bija ļoti augsta temperatūra, biju zaudējis daudz šķidruma un mani mocīja spēcīgas
galvassāpes. Es jutos ļoti slims, likās ka jebkurā brīdī varu zaudēt samaņu un tad nomirt.
Simptomi parādījās, kad biju izbraucis, lai kārtotu draudzes lietas. Es agri no rīta devos uz lidostu,
lai dotos mājup un lūdzu, lai Dievs mani pārvestu mājās, lai kas arī nāktu pēc tam. Ja man bija
jāmirst, es labprātāk gribēju būt mājās.
Mana sieva mani nekavējoties aizveda uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Tajā brīdī man jau bija
halucinācijas un knapi varēju iedzert ūdeni, to tūlīt neizvemjot. Drīz pēc ievešanas uzņemšanas
nodaļas palātā es zaudēju samaņu. Kad atkal atguvu samaņu, atceros, ka viss izskatījās kā
palēninājumā. Katra minūte likās kā stunda un katra stunda kā diena. Atceros, ka mana sieva Lisa
atveda mūsu bērnus, kas tajā laikā bija 14, 12 un 10 gadus veci, es viņus redzēju klusi raudam.
Atceros, ka medmāsas un citi slimnīcas darbinieki ienāca uz pārbaudēm vienkārši tādēļ, lai
redzētu malārijas pacientu, jo šī slimība ASV ir ļoti reti sastopama.
Man bija skaidrs, ka es mirstu. Vēlāk es uzzināju, ka šis malārijas veids ir visagresīvākais.
Visbiežāk tas cilvēku nogalina, bet ja izdodas izdzīvot, slimības simptomi neatkārtojas, ja
nenotiek atkārtota inficēšanās. Daudzi cilvēki sāka lūgt. Mana sieva un bērni lūdza. Mani vecāki
un ģimenes locekļi lūdza. Mūsu kolēģi Dienvidu Adventistu universitātē, kur mācīju, lūdza. Mani
studenti lūdza. Mani draugi no dažādām pasaules vietām lūdza. Un neskaitāmi mācītāji visā valstī
lūdza. Aprēķināju, ka tajās dienās par mani lūdza aptuveni 2000 cilvēku.
Bet tas nebija viegls ceļš. Vajadzīgās zāles nebija pieejamas. Mani draugi ārsti sāka izdarīt
spiedienu uz slimnīcas ārstiem, lai viņi rīkotos ātri, pirms nav par vēlu. Visbeidzot kvinīns tika
atrasts Atlantā un viņiem izdevās to iegūt. Kvinīns ir sens medikaments, ko lieto malārijas un citu
nejauku infekciju ārstēšanai, bet reti tiek mūsdienās lietots. Tas ir salīdzinoši toksisks
medikaments ar nopietnām blakus parādībām. Tomēr tas palīdz atbrīvoties no malārijas.
Četrdesmit astoņas stundas pēc nonākšanas slimnīcā, es saņēmu kvinīnu, bet tas neradīja gaidīto
brīnumu. Nākamajā dienā, kas bija sabats, biju tikpat slims.
Savā slimībā un izsīkumā arī es pats lūdzu. Bet tā bija vairāk pateicības lūgšana, ne lūgumu
izteikšana. Es biju savu dzīvi nodevis Dieva rokās un biju gatavs atvadīties, ja bija pienācis mans
laiks aiziet.
Vienīgais, ko es nožēloju, par ko es arī lūdzu, bija manas sievas atstāšana ar trīs bērniem un bērnu
atstāšana bez tēva. Bet arī tas bija Dieva rokās. Man bija miers, zinaju, ka viss būs labi.
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Sabata pēcpusdienā atnāca daži mani kolēģi no universitātes un manas draudzes mācītājs. Viņi
svaidīja mani ar eļļu un lūdza par mani saskaņā ar rakstiem /Jēkaba 5:13-15/. Tajā naktī Lisa
palika ar mani. Viņa patiešām baidījās, ka šī varētu būt mana pēdējā nakts.
Nākamajā rītā pulksten piecos atnāca medmāsa, lai paņemtu asins analīzes, kā katru rītu. Pēc
četrām stundām manā istabā ieradās speciālists. Pirmo reizi es biju spējīgs apsēsties. Viņš teica,
ka manā organismā nespējot atrast nekādas norādes par malāriju. Nezināmā veidā tā bija
pazudusi. Viņš izteica pārsteigumu par to, ka zāles ir iedarbojušās tik ātri un efektīvi. Bet es
zināju, ka ir vēl kāds iemesls, kādēļ esmu brīvs no malārijas. To panāca manu mīļo cilvēku un
svēto lūgšanas. Es ticu, ka Dievs savā žēlastībā piekrita mani dziedināt tādēļ, ka Viņa ļaudis to
lūdza.
"Tas pats līdzjūtīgais Pestītājs dzīvo arī šodien, un tagad Viņš ir tikpat labprātīgs uzklausīt ticības
lūgšanas kā tad, kad visiem redzams staigāja cilvēku vidū... Dieva plānā ir paredzēts, atbildot uz
ticības lūgšanu, dāvāt mums to, ko Viņš mums nevarētu piešķirt, ja mēs nelūgtu."
/E.Vaita, Lielā cīņa, 525./
Jēzum nebija mani jādziedina. Viņš man neko nebija parādā. Es Viņam biju parādā visu, joprojām
esmu. Bet Viņš vienalga mani dziedināja.
Ne katra dzīvībai bīstama situācija beidzas līdzīgā veidā. Bet Dievs, Kurš dziedina, ir nemainīgs.
Mēs varam Viņam uzticēties. Varam Viņam pateikties jebkurā situācijā, jo Viņš nekad neatbildēs
veidā, kas ievaino dveseli. Lai arī ko mēs no Viņa saņemtu, tas ir pats labākais.
Rons Kluzē (Ron E. M. Clouzet), DMin, ir Ziemeļāzijas - Klusā okeāna mācītāju nodaļas sekretārs.
Rons ir arī autors grāmatai "Adventisma lielākā vajadzība: Svētā Gara izliešanās", kas ir šīs nedēļas
papildus lasāmviela.

SIRDS JAUTĀJUMI:
Vai tu tici, ka Dievs var izārstēt dažāda veida slimības, bet vissvarīgāk - grēka infekciju? Vai tava
dzīve šodien ir saskaņā ar Dieva gribu? Vai piedzīvo mieru Viņā šobrīd?

SIRDS IZAICINĀJUMS:
Slimības ir daļa no šīs salauztās pasaules. Neviens nav no tām pasargāts. Bet mums ir izvēle, kā
mēs tām iesim cauri. Mēs varam pieķerties Jēzum, kad mums steidzami vajadzīga palīdzība,
lūdzot pēc garīgās un fiziskās dziedināšanas, un mēs varam būt pārliecināti, lai arī kāds būtu
slimības iznākums, kamēr vien mēs raugāmies uz Jēzu, mēs varam būt mierā. Lai mums būtu
stipra ticība slimības laikā, vispirms mums ticība ir jātrennē tad, kad esam veseli. Vai tu izvēlies
Viņam uzticēties šodien? Vai esi gatavs pieņemt pat nāvi, zinot, ka visas slimības tiks dziedinātas
augšāmcelšanās rītā tiem, kas tic?
“Mūsu Kungs Jēzus Kristus ieradās šajā zemē kā nenogurstošs cilvēka vajadzību kalps. “Viņš
uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas”, lai ar Savas klātbūtnes spēku palīdzētu cilvēcei
ikvienā tās vajadzībā. /Mat. 8:17/ Viņš atnāca novērst slimību, nelaimju un grēka nastu. Viņa
sūtībā ietilpa cilvēku pilnīga atjaunošana. Viņš nāca piešķirt veselību, mieru un rakstura pilnību."
/E.Vaita, Kristus dziedinošā kalpošana, 17.lpp./
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Meklējot dziļāk: papildus materiāli lasīšanai šajā nedēļā:
● Elena Vaita, Kristus dziedinošā kalpošana, 16. nodaļa, “Lūgšanas par slimajiem.”
● Rons Kluzē (Ron Clouzet), Adventism’s Greatest Need: The Outpouring of the Holy
Spirit (Adventisma lielākā vajadzība: Svētā Gara izliešanās - no angļu valodas).

43.diena – Lūgšanu vajadzības – piektdiena, 8.maijs, 2020
PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
● Britnija un Vanessa: “Mūsu draudze ir uzsākusi lūgt katru vakaru neklātienē. Kopš tagad
saredzamies caur ekrāniem, esam kļuvuši viens otram tuvāki. Kāda svētība!”
● F. Miko: “Šī situācija ir palīdzējusi saprast, ka draudze nav celtne, tā ir cilvēki!”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
● Lūdziet par draudzēm, kuras ir pazaudējušas savus draudzes locekļus Covid 19 dēļ.
● Lūdziet par draudzes locekļiem, kuri cieš no dažādām saslimšanām kā, piemēram,
audzējiem, autoimūnām saslimšanām, depresijas u.c.
● Lūdziet par bijušajiem Adventistu draudzes locekļiem, kuri ir pametuši draudzi. Lūdziet
par cilvēkiem viņu ietekmes sfērā, kuri iespējams ir vadījuši tos prom no Dieva.
● Lūdziet par jaunajiem draudzes locekļiem, kuri pievienojušies dažādo “Visu Draudzes
locekļu iesaistīšanās” evanģelizācijas kampaņu rezultātā pēdējos gados.
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44.diena – Lūgšanu vajadzības - Sabats, 9.maijs, 2020
Zināšanas par Jēzu
“Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to,
ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.” /Jāņa 17:3/
“Kristus nāca, lai pasaulei atklātu Dievu kā mīlestības Dievu, kas pilns žēlastības, laipnības un
līdzjūtības. Pasaules Glābējs izklīdināja biezo tumsu, kurā sātans bija centies ietīt Dieva troni,
un Tēvs atkal tika parādīts cilvēkiem kā dzīvības gaisma.”
/Liecības draudzei 5.sēj., 738.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Mūžīgā dzīve nozīmē tikai mūžīgu dzīvošanu, bet mūžīgā dzīve ir pastāvīga savas mīlestības
attiecību padziļināšana ar Dievu. Vai jūs galvenokārt zināt faktus par Jēzu vai arī personīgi
pazīstat viņu kā savu Pestītāju un Draugu? Kāpēc jau šodien nesākt mūžību, lūdzot Jēzum, lai Viņš
atklāj Sevi dziļākā izpratnē, kad Jūs pavadīsiet laiku lūgšanā, Bībelē un daloties Viņa mīlestībā un
patiesībā ar citiem?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
● T.Tierijs: “Esmu padalījies ar 100 Lūgšanu dienu materiālu, līdzdalot to saviem 90
draugiem. Man ir bijusi iespēja līdzdalīt arī grāmatu “Lielā cīņa” vairākām savām
kontaktpersonām. Viens, kurš nav Adventistu draudzes loceklis, lūdza iespēju kopā ar
viņu studēt Daniela un Atklāsmes grāmatas pravietojumus.”
● D.Glorija: “Dievs mūs ir svētījis - neskatoties uz pandēmiju, esam spējuši īstenot pārtikas
izdalīšanas programmu.”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
● Lūdziet par draudzes locekļiem visa pasaulē, kuri uzsāk vai turpina vadīt Dzīves Cerības
ietekmes centrus.
● Lūdziet par Fidži un Vanuatu salu iedzīvotājiem, kurus skāris nesenais ciklons.
● Lūdziet par mūsu izglītības iestādēm visā pasaulē. Lūdziet, lai tās varētu atrast veidus, kā
nodrošināt kristīgo izglītību, izmantojot tiešsaistes nodarbības un citas metodes. Lūdziet,
lai tās arī turpmāk spētu atstāt pozitīvu ietekmi uz skolēniem un saglabāt finansiālu
stabilitāti.
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45.diena – Lūgšanu vajadzības - svētdiena, 10.maijs, 2020
Jēzus kalpošana
“Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad
turēsimies pie Viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu
vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie
žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.”
/Ebr.4:14-16/
“Dieva Dēls.. ir piepildījis Savu apsolījumu un aizgājis uz debesīm, uzņemoties debesu
pārvaldnieka lomu. Nomirstot pie krusta kritušās cilvēces dēļ, Viņš piepildīja vienu priestera
amata fāzi. Šobrīd Viņš piepilda citu fāzi, iestājoties Tēva priekšā par nožēlojošu un ticīgu
grēcinieku un, stādot Dieva priekšā Viņa ļaužu upurus. Uzņemoties cilvēcīgo dabu un šajā dabā
pārvarot ienaidnieka kārdinājumus, kā arī nesot dievišķo dabu, Viņam ir uzticēts šīs pasaules
tiesas spriedums. Katra lieta tiks izskatīta Viņa priekšā. Viņš pasludinās tiesas spriedumu,
atklājot to katram cilvēkam, saskaņā ar viņa darbiem.” /Manuscript 42, 1901/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Jēzus kļuva par cilvēku, nomira un augšāmcēlās, un šobrīd atrodas Debesu svētnīcā kā visu to
pārstāvis, kuri nodevuši Viņam savas dzīvības. Kad jūs lūdzat, Viņš uzklausa. Kad jūs meklējat
grēku piedošanu un uzvaru, Viņš dzird jūs un nekavējoties dāvās spēku, kas nepieciešams.
Dzīvojot tiesas laikā, vai jūs esat padarījuši Jēzu, līdzjūtīgo Augsto Priesteri, par savu Aizstāvi /1.
Jāņa 2:1/? Vai jūs esat atraduši patvērumu Viņa taisnībā? Vai jūs ļausiet Viņam ne tikai apsegt jūs
ar Savu taisnību, bet arī piepildīt jūs ar Viņa taisnību, darot darbus, ko viņš jums ir sagatavojis
/Efeziešiem 2:10/?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
● M.Šerils: “Es pateicos Dievam! 100 Lūgšanu dienas ir stiprinājušas manu ticību šajā
smagajā laikā.“
● S.Rosē: “Saistībā ar šo pandēmiju, mūsu “Lūgšanu spēka čata grupa” kļūst arvien
dzīvīgāka, piedzīvojot kopīgās lūgšanas virtuālā veidā 5-6 reizes dienā.“

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
● Lūdziet par bezpajumtniekiem visos pasaules reģionos, kuri izdzīvo no atbalsta, kuru
parasti saņem no lielāka iedzīvotāju skaita, bet tagad ir lielu vajadzību priekšā, jo
sastapšanās ar cilvēkiem ir ierobežota.
● Lūdziet par gados vecākiem draudzes locekļiem, kuri krīzes laikā nespēj sazināties ar
savām ģimenēm. Lūdzieties par tiem, kuri cīnās ar demenci un šajā laikā ir ļoti apjukuši.
● Lūdziet par laulībām, kuras pašlaik tiek pakļautas papildu spiedienam. Lūdziet, lai tie
dzīvesbiedri, kuri šobrīd piedzīvo cīņas, pievēršoties Jēzum, rastu dziedināšanu, palīdzību
un pieticību.
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46.diena – Lūgšanu vajadzības - pirmdiena, 11.maijs, 2020
Jēzus mīlestība
“Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā! /Jāņa 15:9/
“Ja es tikšu izglābts Dieva valstībā, es pastāvīgi piedzīvošu jaunus pestīšanas plāna dziļumus. Kā
vēl nekad agrāk, visi atpirktie svētie redzēs un novērtēs Tēva un Dēla mīlestību, un slavas
dziesmas izskanēs no nemirstīgajām mēlēm. Viņš mūs mīlēja, Viņš atdeva Savu dzīvību par
mums. Ar Dievu pagodinošiem ķermeņiem, ar lielāku spēku, ar atjaunotām sirdīm, ar šķīstām
lūpām mēs izdziedāsim pestīšanas mīlestības bagātības.” /Letter 27, 1890/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Dievs ir mīlestība. Viņš ir mīlestības iniciators. Nav šķīstākas mīlestības kā Dieva mīlestība. Ja
Jēzus mīl mūs tikpat ļoti kā Tēvs mīl Jēzu, kas gan varētu būt vēl pievilcīgāk kā atrasties kopā ar
Viņu pilnīgā harmonijā? Jēzus mīlestība nav salīdzināma!
Vai šobrīd jūsu dzīvē ir kaut kas, ko jūs mīlat vairāk nekā Jēzu? Vai ir kas tāds, kas valdzina jūsu
sirdis? Lūdziet, lai Jēzus jūs iedvesmo ar šo pilnīgo mīlestību, ar kuru Viņš jūs jau mīl. Kāpēc
šodien neizvēlēties pieņemt šo mīlestību savā sirdī un nepadarīt to par augstāko ticības gājuma
motivāciju?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
● Dažas valstis un daži ASV štati ir atsākuši uzņēmējdarbību (ar ierobežojumiem).
● Covid 19 saslimušo skaits un mirstības rādītāji ir zemāki nekā iepriekš tika prognozēts.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
● Lūdziet par dažādiem vispasaules celtniecības projektiem, piemēram, draudzes ēkām,
skolām. Lūdziet, lai ziedotāji būtu pastāvīgi un uzticīgi desmitajā un ziedojumos.
● Lūdziet par Sentvinsentas un Grenadīnas salām, kuras vēl bez pandēmijas izaicinājumiem
piedzīvo ļoti lielu sausumu. Lūdziet pēc lietus un Dieva svētībām vietējo draudžu misijas
centienos.
● Lūdziet par draudzes locekļiem, kuri krīzes laikā cieš no bailēm.
● Lūdziet pēc spējas izprast atšķirību starp valdības atbalstāmajiem higiēnas/ sanitārajiem
ieteikumiem un viltus pielūgsmes uzspiešanas.
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47.diena – Lūgšanu vajadzības - otrdiena, 12.maijs, 2020
Jēzus ticība
“Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību.”
/Atkl.14:12/
“Ticība Kristus spējai mūs pietiekami, pilnīgi un pavisam izglābt ir Jēzus ticība.”
/3SM 172.3/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Mēs dzīvojam pēdējās dienās. Tagad ir laiks vairāk nekā jebkad agrāk pilnīgi uzticēties Dieva
spējai izvest cauri visam, kas mums nepieciešams! Jēzus mūsu dēļ ir atdevis Savu dzīvību, gājis
nāvē, augšāmcēlies un dāvājis Savu Vārdu ar apsolījumiem un norādījumiem. Viņš ir aizliedzis
Sevi, lai jūs izglābtu. Vai tas nav pārsteidzoši? Vai tās ir jūsu sirds ilgas – uzticēties un pieņemt
savā dzīvē šo realitāti ar tās dzīvi pārveidojošajām sekām? Vai vēlaties, lai Jēzus paņem jūsu
mazo, vājo ticību un pārvērš to nesatricināmā ticībā? Kāpēc gan nelūgt Viņu to īstenot, no savas
puses nepārtraucot sekot Viņa norādījumiem.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Ir tik iepriecinoši dzirdēt, cik daudzi no mūsu mācītājiem, draudzes vecākajiem un citiem
draudzes locekļiem ir radoši un regulāri tiešsaistē piedāvā saviem draudzes locekļiem
dievkalpojumus, sadraudzību un lūgšanu iespējas. Tas būs liels ieguvums draudzei, virzoties uz
priekšu. Tas veicina mūs domāt jaunos un pozitīvos virzienos, kā aizsniegt vēl tos apkārtējos,
kuriem vajadzīgs Jēzus.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
● Lūdziet par dažādajiem misijas projektiem un evaņģelizācijas centieniem Ziemeļu Sulavē,
Indonēzijā.
● Lūdziet par Adventistu studentiem Kairā, Ēģiptē, kuri cieš, jo sakarā ar noteiktajiem
ierobežojumiem, nevar saņemt pārtikas ziedojumus no draudzes locekļiem.
● Lūdziet par tiem drosmīgajiem draudzes locekļiem Nigērijas Ziemeļrietumu reģionā, kuri
dzīvo un turpina sludināt evaņģēlija vēsti, neskatoties uz briesmām, ko rada teroristu
grupējumi, bandas un noziedznieki, kuri šajā teritorijā ļoti aktīvi darbojas.
● Lūdziet par studentiem Filipīnās, kuri saskaras ar jaunajiem noteikumiem - mācīties
Sabatā, sakarā ar grafikiem, kuri izstrādāti pandēmijas dēļ.
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48.diena – Lūgšanu vajadzības - trešdiena,13.maijs, 2020
Jēzus klātbūtne
‘’Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis
nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.’’ /Jāņa 16:7/
‘’Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.’’ /Mateja 28:20/
“Turpmāk ar Svēto Garu Kristus pastāvīgi mājoja savu bērnu sirdīs. Tagad to savienība ar Viņu
bija vēl ciešāka nekā tad, kad Jēzus bija pie tiem personīgi. Viņos mājojošā Kristus gaisma,
mīlestība un spēks izstaroja no viņiem tā, ka cilvēki, tos redzēdami, “brīnījās un... uzzināja, ka
tie bijuši kopā ar Jēzu”. /Apustuļu darbi 4:13/ “ /E.Vaita, Ceļš pie Kristus, p.74/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Vai jūs kādreiz esat vēlējušies dzīvot laikā, kad Jēzus staigāja virs zemes? Staigāt un runāt ar
Viņu? Spēcīgais evaņģēlija mērķis ir sniegt jums ko labāku! Jēzus vēlas dzīvot jūsos, pārveidojot
Savā līdzībā caur Svētā Gara pārveidojošo kalpošanu. Vai jūs Jēzum esat lūguši pēc Svētā Gara
kristības, lai Viņa klātbūtne būtu sajūtama un redzama jūsos? Jēzus mums ir teicis, lai lūdzam pēc
Svētā Gara katru dienu /Lūkas 11:13/. Kāpēc lai mēs nelūgtu Jēzu, lai Viņš tieši tagad iemājo
mūsos caur Svēto Garu?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Pateicoties šai krīzei, tik daudzi visapkārt ir atvērti un atsaucīgi mūsu liecībām un Rakstu
skaidrošanai. Slava Dievam, ka Viņš daudzus glābj mūžībai kopā ar Viņu šajā sērgas laikā!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par cilvēkiem, kuri ir dēmonu apspiesti un apsēsti. Lūdziet, lai viņi tiktu atbrīvoti
no sātana spēka. Lūdziet par viņu ģimenēm, īpaši par tiem bērniem, kuru vecāki ir
ietekmēti.

•

Lūdziet par visā pasaulē izveidotajām mazajām grupām un draudzēm, kas skaitāmas
tūkstošos, lai tās paliek spēcīgas un rezonējošas, neskatoties uz pašreizējo krīzi.

•

Lūdziet par mācītājiem un draudžu vadītājiem valstīs, kurās veselības aprūpe ir zemā
līmenī.

•

Lūdziet par Adventistu radio raidstacijām visā pasaulē, lai tās aizsniedz neaizsniedzamo.
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49.diena – Lūgšanu vajadzības - ceturtdiena, 14.maijs, 2020

Jēzus līdzjūtība
“Žēlīgs ir Tas Kungs un taisns, žēlsirdīgs ir mūsu Dievs!’’ /Ps.116:5/
“Dvēseles, kas nāca pie Jēzus, Viņa klātbūtnē juta, ka pat tām šeit ir glābiņš no grēka bedres.
Farizeji šos cilvēkus spēja tikai izsmiet un nosodīt, taču Kristus tos apsveica kā Dieva bērnus,
kas, lai arī stipri atsvešinājušies no Tēva mājām, Tēva sirdī nav aizmirsti. Viņu nožēlojamais
stāvoklis un grēks tikai vēl vairāk padziļināja Jēzus līdzjūtību. Jo tālāk tie no Viņa bija aizklīduši,
jo dedzīgākas bija Kristus ilgas un lielāks to atbrīvošanai pienestais upuris.”
/E.vaita, Kristus līdzības, 186.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Dieva žēlastība pret mums ir tiešs Viņa lielās līdzjūtības rezultāts visiem, kuri cieš no grēka un tā
sekām. Apzinoties Viņa līdzjūtību pret sevi, kā tā atklājas Jēzū, kas jums kavē nākt pie Viņa
tādiem, kādi esat, un atdot Viņam šodien visus savus tumšākos dzīves brīžus? Jēzus saprot jūsu
nastas, cīņas un kārdinājumus. Viņš ir vairāk nekā gatavs palīdzēt, dziedināt, piedot, pacelt un
stiprināt. Vai jūs ļausiet Viņa mīlestībai, žēlastībai un līdzjūtībai izkausēt jebkādu pretestību vai
vienaldzību, kādu iespējams šodien izjūtat pret Viņu?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
Daudzi Adventisti un citi kristieši ir sapratuši, ka līdz šim esam dzīvojuši pārāk ērti un vadījuši
savas draudzes pārāk cilvēcīgi. Mums ir nepieciešams modinātāja zvans, lai palīdzētu dzīvot
ticības, lūgšanu un brīnumu dzīvi, gluži kā agrīnā draudze to darīja Apustuļu darbu laikos. Tajā
laikā ticīgajiem nebija finanses, grādi, ēkas vai institūcijas, vēl jo vairāk – tie piedzīvoja
pārbaudījumus un pat vajāšanas, bet Svētā Gara spēkā un klātbūtnē tie izmainīja pasauli un dažu
gadu laikā visai pasaulei aiznesa labo evanģēlija vēsti.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par draudzēm Jamaikā. Lūdziet par draudzes locekļiem, kuri saskaras ar finanšu
grūtībām, kā arī par Endrūsas slimnīcas personālu un pacientiem krīzes laikā.

•

Lūdziet par draudzes locekļiem un ģimenes locekļiem, kuri cīnās ar dažādām atkarībām pornogrāfiju, alkoholu, cukuru, filmām, mūziku, citām vielām un rīcībām. Lūdziet, lai tie
iegūtu uzvaru Kristū.

•

Lūdziet par Vindhukas dienvidu draudzi Namībijā, kura jau desmit gadus cenšas saņemt
atļauju iegādāties zemi, lai varētu būvēt dievnamu, kur draudzei pulcēties.

•

Lūdziet par Adventistu maiznīcu Grannā, Zviedrijā, lai caur to varētu aizsniegt vēl
daudzus cilvēkus pilsētā ar evaņģēlija vēsti.
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PAPILDUS MATERIĀLS, KAS PALĪDZĒS VEIDOT CIEŠĀKAS
ATTIECĪBAS AR DIEVU
Elena Vaita, Kristus dziedinošā kalpošana, 16. nodaļa
LŪGŠANAS PAR SLIMAJIEM
Raksti saka, ka cilvēkiem “aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt” (Lūk. 18:1); un, ja vispār
kādreiz ir laiks, kad viņi jūt vajadzību pēc lūgšanām, tas ir tad, kad zūd spēki un dzīves pavediens,
šķiet, izslīd no rokām. Veselie bieži nenovērtē brīnišķo laimi, ko tie bauda dienu no dienas, gadu
pēc gada, un nepateicas Dievam par Viņa svētībām. Kad piezogas slimība, tikai tad ļaudis atceras
Kungu. Zūdot dzīvības spēkiem, cilvēks jūt vajadzību pēc dievišķā atbalsta. Nekad mūsu žēlīgais
Dievs nenovēršas no dvēseles, kas visā nopietnībā meklē Viņa palīdzību. Viņš ir mūsu patvērums
slimībā un veselībā.
“Kā tēvs apžēlojas par bērniem,
tā tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņu bīstas.
Jo Viņš zina, kādi radījumi mēs esam,
Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi.”
(Ps. 103:13,14)
“Neprātīgie, kas sirga un cieta mokas
savu grēku un savu noziegumu dēļ,
ka viņiem apriebās ēdiens
un viņi nonāca bezmaz līdz pat nāves vārtiem,
tad viņi piesauca to Kungu savās bēdās,
un Viņš viņus izglāba no viņu bailēm.
Viņš sūtīja savu Vārdu un dziedināja viņus,
un izglāba viņus no bojā ejas.”
(Ps. 107:17 20)
Dievs arī tagad tikpat ļoti vēlas dziedināt slimo kā toreiz, kad Svētais Gars izrunāja šos vārdus ar
dziesminieka starpniecību. Kristus tagad ir tas pats līdzjūtīgais Ārsts, kāds Viņš bija savā zemes
kalpošanas laikā. Viņš ir dziedinošais balzams katrai slimībai, atjaunojošais spēks katram
pagurušajam. Viņa mācekļiem šajā laikā jālūdz par slimajiem tikpat patiesi, kā to darīja pirmie
mācekļi. Dziedināšana notiks, jo “ticīgo lūgšana izglābs slimo”. Mums ir Svētā Gara spēks, ticības
rimtā paļāvība, kas balstās uz Dieva apsolījumiem. Kunga apsolījums: “Neveseliem viņi rokas
uzliks, un tie kļūs veseli” (Marka 16:18) tagad ir tikpat uzticams kā apustuļu laikā. Tas apliecina
Dieva bērnu lielās priekšrocības, tādēļ mūsu ticībai jāpatur viss, ko tās sevī ietver. Kristus kalpi
ir Viņa darbības kanāli, ar kuru starpniecību Viņš vēlas izmantot savu dziedinošo spēku. Mūsu
pienākums ir slimos un cietējus pienest Dievam uz mūsu ticības rokām. Mums viņi jāmāca
uzticēties Lielajam Ārstam.
Pestītājs vēlas, lai iedrošinām slimo, bezcerīgo un bēdīgo satvert Viņa spēku. Ar ticības un
lūgšanu palīdzību slimnieka istabu var pārvērst par Bēteli. Ar vārdiem un darbiem ārsti un māsas
vienkārši un nepārprotami var apliecināt, ka Dievs ir šajā vietā, lai izglābtu, nevis iznīcinātu.
Kristus ilgojas atklāt savu klātbūtni slimnieka istabā, piepildot ārstu un māsu sirdis ar savas
mīlestības pievilcību. Ja slimnieku kopēju dzīve ir tāda, ka Kristus viņiem var iet līdzi pie pacienta
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gultas, tam radīsies pārliecība, ka līdzjūtīgais Pestītājs ir blakus, un šī pārliecība veicinās gan
dvēseles, gan fizisko dziedināšanu.
Dievs dzird lūgšanu. Kristus ir teicis: “Ko jūs lūgsit Manā vārdā, to Es darīšu.” Viņš arī saka: “Un,
ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā.” (Jāņa 14:14; 12:26) Ja dzīvojam saskaņā ar Viņa
Vārdu, mūsu dzīvēs piepildīsies ikviens Viņa dārgais apsolījums. Mēs neesam pelnījuši Viņa
žēlastību, bet, ja nododam sevi Dievam, Viņš pieņem mūs. Viņš darbosies savu sekotāju labā un
ar viņu palīdzību.
Dieva apsolījuma piepildīšanos varam sagaidīt tikai tad, ja paklausām Viņa Vārdam.
Dziesminieks saka: “Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad Kungs, tas Visuvarenais, mani nebūtu
uzklausījis.” (Ps. 66:18) Ja mēs Radītājam veltām tikai paklausību ar dalītu sirdi, Viņa apsolījumi
mūsu dzīvēs nepiepildīsies.
Dieva Vārdā ir pamācība par sevišķām lūgšanām slimo dziedināšanai. Šāda lūgšana ir īpaši
svinīgs notikums, kas rūpīgi jāpārdomā. Daudzās aizlūgšanās par slimo dziedināšanu nemaz nav
īstas ticības, ka tās var piepildīties.
Daudzu cilvēku slimības ir viņu iegribu apmierināšanas sekas. Viņi nav dzīvojuši saskaņā ar
dabas likumiem vai tikumības principiem. Citi ir pārkāpuši veselīga dzīvesveida noteikumus
ēšanas un dzeršanas, ģērbšanās vai darba ieradumos. Bieži kāda ļaunuma forma ir iemesls prāta
vai fiziskajai sasirgšanai. Ja šādi cilvēki iegūtu dziedināšanas svētības, daudzi turpinātu tikpat
bezbēdīgi pārkāpt Dieva noteiktos dabas un morāles likumus, spriezdami, ka tad, ja Dievs viņus
dziedina, paklausot lūgšanu, viņi var brīvi turpināt savus neveselīgos paradumus un bez
ierobežojuma apmierināt samaitātās iegribas. Ja Dievs dziedinātu šādus ļaudis, Viņš veicinātu
grēku.
Veltīgs ir darbs, kas māca cilvēkus uzlūkot Dievu kā vainu dziedinātāju, nemudinot atstāt
neveselīgos ieradumus. Lai saņemtu Viņa svētības kā atbildi uz lūgšanām, visiem jābeidz darīt
ļaunu un jāmācās darīt labu. Dzīvesvietai jābūt sakoptai, bet dzīves ieradumiem — veselīgiem. Ir
jādzīvo saskaņā ar Dieva dotajiem morāles un dabas likumiem.
Grēku izsūdzēšana
Tiem, kas vēlas, lai lūdz par viņu izveseļošanos, jāpaskaidro, ka jebkuru Dieva likumu — dabas
vai morālo — pārkāpšana ir grēks, un, lai saņemtu Viņa svētības, grēks jāizsūdz un jāatstāj.
Raksti mūs aicina: “Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat
dziedināti.” (Jēk. 5:16) Tam, kas vēlas, lai par viņu aizlūdz, noteikti jāizskaidro: “Mēs nespējam
lasīt sirdi vai zināt tavas dzīves noslēpumus. Tie ir zināmi tikai tev un Dievam. Ja tu savus grēkus
esi nožēlojis, tavs pienākums ir tos izsūdzēt.” Grēki jāizsūdz Kristum, vienīgajam starpniekam
starp Dievu un cilvēku. “Un, ja kāds krīt grēkā, tad mums ir Aizstāvis Tēva priekšā — Jēzus
Kristus, kas ir taisns.” (1. Jāņa 2:1) Ikkatrs grēks ir pārkāpums pret Dievu, un tas jāizsūdz ar
Kristus starpniecību. Ikviens atklāts grēks jāizsūdz atklāti. Citam cilvēkam nodarītā netaisnība
jānokārto ar konkrēto cilvēku. Ja kāds, kas vēlas tikt dziedināts, ir cēlis neslavu, ja savā namā,
apkārtnē vai draudzē sējis nesaskaņas un izraisījis atsvešināšanos un nevienprātību, ja
nepareizu ieradumu dēļ citi ir mudināti grēkot, šīs lietas jāizsūdz Dievam un tiem, kam nodarīts
ļaunums. “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus
un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1:9)
Kad netaisnība novērsta, rimtā paļāvībā slimnieka vajadzības varam izteikt Dievam, Viņa Gara
vadīti. Viņš pazīst katru cilvēku pēc vārda un rūpējas par katru, it kā pasaulē nebūtu neviena cita,
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kura dēļ Viņš nodeva savu mīļoto Dēlu. Šīs neizmērojamās Dieva mīlestības dēļ slimais
jāiedrošina uzticēties Viņam un būt mundram. Tie, kas vienmēr raizējas par sevi, veicina pašu
vājumu un slimības. Ja viņi atbrīvosies no nomāktības un drūmuma, vairosies viņu atveseļošanās
izredzes, jo “Kunga acs vēro tos, kas cer uz Viņa žēlastību”. (Ps. 33:18)
Aizlūgšanās par slimajiem jāatceras, ka “mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā”. (Rom. 8:26) Mēs
nezinām, vai mūsu ilgotā lieta būs par svētību vai ne. Tādēļ mūsu lūgšanām jāietver šāda doma:
“Kungs, Tev zināms katrs dvēseles noslēpums. Tu pazīsti šīs dvēseles. Jēzus, šo ļaužu Aizstāvis,
viņu dēļ atdeva savu dzīvību. Pestītāja mīlestība pret tām ir lielāka, nekā varētu būt mūsu
mīlestība. Ja tas ir Tev par godu un šiem sirgstošajiem par labu, mēs lūdzam Jēzus vārdā, lai viņi
atgūst veselību. Ja tas nebūtu Tavs prāts, ka viņi izveseļotos, mēs lūdzam, lai Tava žēlastība tos
mierinātu un Tava klātbūtne stiprinātu viņus ciešanās.”
Dievs zina noslēgumu jau pašā sākumā. Viņš pazīst visu cilvēku sirdis. Viņš lasa katru dvēseles
noslēpumu. Viņš zina, vai tie, par kuriem mēs lūdzam, spēs vai nespēs izturēt pārbaudījumus, kas
nāks pār viņiem, ja viņi dzīvotu. Viņš zina, vai viņu dzīve būs svētība vai lāsts pašiem un pasaulei.
Tas ir viens iemesls, kādēļ lūgšanā mums būtu jāpiebilst: “Tomēr ne mans, bet Tavs prāts lai
notiek.” (Lūk. 22:42) Šos paļāvības vārdus Jēzus piemetināja, paļaujoties uz Dieva gudrību un
prātu, kad Ģetzemanes dārzā lūdza: “Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis kauss iet Man garām.”
(Mat. 26:39) Ja tie bija piemēroti Viņam, Dieva Dēlam, cik daudz vairāk tos jāsaka mūsu —
maldīgo un mirstīgo lūpām!
Vispareizāk ir nodot mūsu vēlmes gudrajam Debesu Tēvam un tad pilnīgā paļāvībā uzticēties
Viņam. Mēs zinām, ka Dievs mūs dzird, ja lūdzam saskaņā ar Viņa prātu. Nav pareizi uzspiest
mūsu lūgumus nepakļāvīgi; lūgšanām jābūt nevis pavēlēm, bet kā aizlūgšanām.
Daudzreiz Dievs ar savu dievišķo spēku iejaucas slimības gaitā un atjauno veselību, tomēr ne visi
slimie tiek dziedināti. Daudzi ir aizgājuši dusēt Jēzū. Patmas salā Jānim lika rakstīt: “Svētīgi
mirušie, kas mirst iekš tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm,
jo viņu darbi tos pavada.” (Atkl. 14:13) No tā jāsaprot, ka cilvēkus nevajag uzskatīt par
mazticīgiem tādēļ, ka tie nav tikuši dziedināti.
Mēs visi vēlamies tūlītējas un tiešas atbildes uz lūgšanām, un rodas kārdinājums zaudēt drosmi,
ja atbilde kavējas vai tā ir neparedzēta. Dievs ir pārāk gudrs un labs, lai atbildētu uz lūgšanām
vienmēr tajā laikā un tieši tā, kā mēs vēlamies. Viņš mūsu labā darīs vairāk un labāk, nekā tikai
piepildīs visas mūsu vēlēšanās. Tādēļ, ka varam paļauties uz Dieva gudrību un mīlestību, nevajag
lūgt Viņu piekāpties mūsu gribai, bet jācenšas saklausīt Viņa nolūks. Mūsu interesēm un vēlmēm
jāsaplūst ar to. Šie piedzīvojumi, kas pārbauda ticību, nāk mums par labu. Tie atklāj, vai mūsu
ticība ir patiesa un nopietna, balstīta vienīgi uz Dieva Vārdu, vai, apstākļu pakļauta, ir nenoteikta
un svārstīga. Ticība tiek stiprināta darbībā. Mums jābūt pacietīgiem un jāatceras, ka Rakstos ir
dārgi apsolījumi tiem, kas gaida Kunga palīdzību.
Ne visi saprot šos principus. Daudzi, meklēdami Kunga dziedinošo žēlastību, domā, ka ir jāsaņem
tieša, tūlītēja atbilde uz lūgšanām, bet, ja tā nenotiek, tad viņu ticība ir nepilnīga. Šī iemesla dēļ
slimību novājinātos vajag gudri pamācīt rīkoties apdomīgi. Tie nedrīkst aizmirst savus
pienākumus pret draugiem, kas var nodzīvot ilgāk, tādēļ, izmantojot visus pieejamos dabas
līdzekļus, ir jācenšas izveseļoties.
Bieži ir sastopami citi bīstami maldi. Ticēdami, ka tiks izdziedināti, Dievam atbildot uz lūgšanām,
daži cilvēki baidās darīt ko tādu, ko varētu uzskatīt par ticības trūkumu. Viņiem tomēr ir
jānokārto savas dzīves lietas tā, lai tie būtu gatavi brīdim, ka viņus paņems nāve. Nav jābaidās
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apdomāt iedrošinājuma vai pamācību vārdus, kurus šķiršanās brīdī gribētos pateikt saviem
mīļajiem.
Tiem, kas tiecas pēc dziedināšanas ar lūgšanu palīdzību, jālieto visi iespējamie dziedināšanas
līdzekļi. Tā nav atteikšanās no ticības, ja izmanto zāles, ko Dievs ir sagādājis sāpju remdēšanai,
palīdzot dabai veselības atjaunošanā. Tā nav ticības aizliegšana, ja sadarbojas ar Dievu un rada
vislabvēlīgākos apstākļus veselības uzlabošanai. Dievs mums ir devis spējas gūt atziņas par
dzīvības likumiem. Mums tās ir pieejamas, tādēļ jāizmanto visas iespējas veselības atgūšanai,
lietojot Kunga dotos dziednieciskos līdzekļus un rīkojoties saskaņā ar dabas likumiem. Kad esam
lūguši par slimā atveseļošanos, varam rīkoties ar vēl lielāku enerģiju, pateicoties Dievam, ka ir
iespējams sadarboties ar Viņu un lūgt svētības Viņa sagādāto ārstniecības līdzekļu labvēlīgai
iedarbībai.
Dieva Vārds atzīst dziedniecības līdzekļu lietošanu. Israēla ķēniņš Hiskija bija slims, un kāds
Dieva pravietis atnesa ziņu, ka viņš miršot. Viņš lūdza Kungu, un Kungs paklausīja savu kalpu,
sūtīdams vēsti, ka viņa dzīvei tiks pievienoti piecpadsmit gadi. Viens Dieva teiktais vārds būtu
varējis Hiskiju nekavējoties dziedināt, bet Viņš deva īpašu norādījumu: “Lai liek vīģu ziedi uz
augoni, tad slimnieks kļūs vesels.” (Jes. 38:21)
Kāda neredzīga vīra acis Kristus reiz svaidīja ar zemi “un sacīja viņam: “Ej, mazgājies Ziloas dīķī!”
Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs.” (Jāņa 9:7) Dziedināšana varēja notikt vienīgi ar
Lielā Ārsta spēku, tomēr Kristus izmantoja vienkāršos dabas līdzekļus. Viņš neizmantoja
medikamentus, bet vienkāršus un dabiskus ārstniecības līdzekļus.
Pēc tam kad esam lūguši par slimā izveseļošanos, lai kāds būtu iznākums, nezaudēsim ticību
Dievam. Ja mums jāpiedzīvo smags zaudējums, pieņemsim rūgto kausu, atcerēdamies, ka Tēva
roka to tur pie mūsu lūpām. Ja veselība ir atgūta, nav jāaizmirst, ka dziedinātajam ir atjaunoti
pienākumi pret savu Radītāju. Desmit spitālīgo dziedināšanas gadījumā tikai viens atgriezās, lai
atrastu Jēzu un pateiktos Viņam. Kaut neviens no mums nebūtu līdzīgs tiem deviņiem
neapdomīgajiem, kuru sirdis nebija Dieva žēlastības skartas! “Katrs labs devums un katra pilnīga
dāvana nāk no augšienes zemē, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņu, ne pārgrozības ēnu.”
(Jēk. 1:17)
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