“Sauciet uz Jēzu mūsu neatliekamajā vajadzībā!”

8.nedēļa - 100 lūgšanu dienas

15. - 21.maijs, 2020
“Dieva mīlestības pārveidoti”
Dereks Moriss
“Tas Kungs man parādījās no tālienes: „Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik
uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību.” /Jeremijas 31:3/
Marija Anna Robertsa uzauga kristīgā ģimenē, bet savā jaunībā viņa nekad personīgi
nepieņēma Jēzu kā savu Glābēju un Kungu. Pēc koledžas beigšanas viņa apprecējās, viņas vīrs
pievienojās bruņotajiem spēkiem un viņi pārcēlās uz Eiropu. Tur Marija Anna pārtrauca
jebkādus sakarus ar draudzi un sāka mežonīgu ballīšu uzdzīvi.
1983.gadā viņa sasniedza savas dzīves zemāko punktu. Pēc nedēļas nogales, kas tika pavadīta
dzeršanā, viņa jutās fiziski tik slikti, ka nespēja ierasties uz ģimenes atkalapvienošanos. Tad
viņa nolēma lūgt Dievu atgriezties viņas dzīvē. Viņa savu acu priekšā redzēja Tēvu, kurš
skrien pretim savam pazudušajam bērnam. Marija Anna zināja, ka viņa ir šis bērns.
Saprotot, ka viņas dzīvesveidā bija nepieciešamas radikālas pārmaiņas, viņa uzrakstīja
kristiešu mācītājam un pastāstīja par savu lēmumu kļūt par Jēzus sekotāju. Mācītāja sieva
saprata, cik smags var būt šis pārmaiņu laiks un atbalstīja Mariju Annu ik rītu, veselu gadu
viņai zvanot, lai kopā lūgtu.
Lai gan Marija Anna sāka apmeklēt draudzi un Dievs kļuva par svarīgu viņas dzīves daļu, viņa
juta, ka kaut kas joprojām pietrūkst - ka Dievam bija kas īpašs padomā priekš viņas, ko viņa
vēl nebija atklājusi. Viņa vienmēr bija gribējusi turpināt izglītību un nolēma atsākt mācības.
Tas droši vien piepildītu tukšumu sirdī. Viņa pieteicās tālākizglītības programmā, tika
pieņemta un ieguva doktora grādu neirozinātnē. Bet joprojām dzīve likās nepilnīga.
2001.gada vasarā Marija Anna apmeklēja telšu sanāksmi Ziemeļkarolīnas štatā. Viņa
galvenokārt gribēja pavadīt laiku kopā ar draugiem, tādēļ viņa sēdēja zāles beigās. Kādas
sanāksmes laikā viņa sadzirdēja evaņģēlistu aicinām cilvēkus, kuri bija ieinteresēti
piedalīties misijas projektā Kenijā, pēc sanāksmes viņu satikt.
"Parasti man patīk lietas labi pārdomāt pirms es rīkojos," Marija Anna atceras, "bet bija tā, it
kā kāds stāvētu man pretī un norādītu tieši uz mani." Kad sanāksme beidzās, viņa devās uz
zāles priekšu dziļā pārliecībā, ka Dievs viņu aicina piedalīties misijas projektā Kenijā. Pēc
sarunas ar Mariju Annu, evaņģēlists aicināja viņu vadīt sanāksmes vienkāršā apdzīvotā vietā
- Rongo, Kenijā. Marijai Annai nebija pieredze publiskā runā, viņa nekad nebija saņēmusi
apmācību sludināšanā un viņai nebija nekādas pieredzes misijas darba pirmajās rindās. Viņai
nekad nebūtu ienācis prātā, ka Dievs viņu varētu aicināt sludināt. Bet tajā dienā viņa bija
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gatava sekot Svētā Gara vadībai un viņa sāka lūgt radikālu lūgšanu: "Kungs, es dodu Tev
atļauju mani lietot Savā pļaujas laukā."
Dažus mēnešus vēlāk Marija Anna bija ceļā uz Keniju, lai darītu tieši to, ko Dievs viņu bija
aicinājis darīt. Lai gan viņa bija nobijusies, katru vakaru, runājot pilsētas laukumā, viņa
sajuta, ka Dievs caur viņu runā. Sanāksmju beigās vairāk kā 500 cilvēki apliecināja savu
mīlestību pret Jēzu kristībās. Kā varat iedomāties, Marija Anna bija piepildīta ar prieku, ar
radikālu prieku! Un šis prieks nav pazudis. Marija Anna turpina sludināt, līdzdalīt Dieva
mīlestību un sekot Dieva vadībai. Viņa atrada savu aicinājumu, atļaujot Dievam sevi lietot
Viņa druvā.
Vai tu ļausi Dievam sevi lietot Viņa pļaujā? Tas, iespējams, neizskatīsies gluži tāpat kā pirms
trim mēnešiem, pirms sākās COVID 19 izraisītā krīze. Bet joprojām ir daudz ko darīt, daudzas
dvēseles gaida, lai dzirdētu labās ziņas. Lūdz un jautā Dievam, ko tev darīt!
Dereks Moris ir "Hope Channel International" prezidents. Iesakām viņa grāmatu The Radical
Prayer, (Radikālā lūgšana - angļu val.), no kuras arī ir ņemts šīs nedēļas svētbrīža lasījums.

SIRDS JAUTAJUMI:
Kā ir ar mūsu dzīvi šodien? Vai esam devuši Dievam atļauju sevi lietot Viņa pļaujas laukā? Ja
jūtamies tālu no Dieva, atcerēsimies, ka Viņš mūs gaida ar mīlestībā atplestām rokām, gaida,
kad griezīsimies pie Viņa. Viņš ne tikai vēlas mūs sagaidīt mājās, bet Viņām ir īpaša vieta
kalpošanā priekš katra no mums. Vai atvērsim savas sirdis Viņa aicinājumam?

SIRDS IZAICINĀJUMS:
Ievēro dažādos veidus, kā Dievs tev parāda Savu mīlestību. Iespējams, ka ieraudzīsi Viņa
mīlestību caur citiem cilvēkiem, dabā vai kādā citā veidā. Kad tu atklāj Viņa mīlestību kādā
īpašā veidā, pieraksti to un pastāsti vēl diviem cilvēkiem šonedēļ, lūdzot pēc apsolījuma Jāņa
15:12. Dari to par savu ieradumu - meklēt Dieva mīlestību un veidus, kā Viņa mīlestību atklāt
citiem.

“Tēvs mūs mīl ne lielā salīdzināšanas upura dēļ, bet ir sagādājis salīdzināšanu tāpēc, ka Viņš
mūs mīl. Kristus kļuva par Vidutāju, lai Dievam būtu iespējams savu bezgalīgo mīlestību izliet
pār pasauli. “Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi.” . . /2.Korintiešiem 5:19/
Tādai mīlestībai nav līdzīgas. Debesu Ķēniņa bērni! Kāds dārgs apsolījums! Temats
visdziļākajām pārdomām! Kāda Dieva nepārspējamā mīlestība pret pasauli, kas Viņu
nemīlēja!” /Elena Vaita, Ceļš pie Kristus, 13., 15.lpp./

Meklējot dziļāk - papildus materiāli, lasīšanai šajā nedēļā:
● Elena Vaita, Ceļš pie Kristus, 1.nodaļa, “Dieva mīlestība pret cilvēku”
● Dereks Moris (Derek Morris), The Radical Prayer (Radikāla lūgšana - angļu val.)
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50.diena – Lūgšanu vajadzības –piektdiena, 15.maijs, 2020
PATEICĪBU ZIŅOJUMS:
•

Elizabete V.:”Es pateicos Dievam par Viņa dziedinošo spēku!”

•

Anglijas draudzes loceklis: ”Pateicība Dievam, ka Viņš dzirdēja mūsu lūgšanas un
brīnumainā veidā īstā laikā nodrošināja nepieciešamo ēdienu un finansiālo palīdzību.
Kā arī pateicība Viņam, ka Viņš dziedināja manas muguras problēmas!”

•

Zinātnieki dedzīgi strādā, meklējot vakcīnas un ārstniecības līdzekļus, kas palīdzētu
palēnināt vīrusa izplatību. Ir panākts liels progress un ir cerība!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet pēc labprātīgas sirds, kuru Dievs varētu izmantot, kad vien Viņš aicina
atsaukties.

•

Lūdziet, lai visas tiešsaites evaņģelizācijas iespējas un draudzes digitālās aktivitātes
tiktu izmantotas un svētītas.

•

Lūdziet par jaunajiem cilvēkiem, kuri ir izvēles priekšā – cīnīties ar Kristu vai pret
Viņu. Lūdziet, lai viņi piedzīvotu Jēzus mīlestību un patiesību, un ar prieku kalpotu
Viņam visu savu atlikušo dzīvi.

•

Lūdziet par daudzajām draudzes grupām visā pasaulē, kurām nav telpas, kur satikties
un, kuras meklē zemi. Lūdziet, lai Dievs pamodina visus draudzes locekļus piedalīties
draudžu veidošanas aktivitātēs.
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51.diena – Lūgšanu vajadzības – Sabats, 16.maijs, 2020
Dieva nodošanās
“Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām
grēcinieki.” /Rom.5:8/
“Līdzko parādījās grēks, parādījās arī Pestītājs. Kristus zināja, ka Viņam būs jācieš, pirms
Viņš kļuva par cilvēku Aizvietotāju. Līdzko Ādams krita grēkā, Dieva Dēls sevi piedāvāja par
cilvēces Galvotāju.” – /Debesu vietās, 13/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Kad Ādams un Ieva grēkoja, Dievs bija Tas, Kurš, neskatoties uz to, ka tiks noraidīts, spēra
pirmo soli cilvēces virzienā. Viņš nāca ar žēlastības attieksmi, piedošanu un ar apsolījumu,
ka Jēzus samīs čūsku - sātanu /1.Mozus 3:15/ un kļūs par upuri viņu pestīšanai. Kristus
joprojām attiecas pret mums ar tādu pašu attieksmi. Viņš ir uzticīgs jums un jūsu pestīšanai.
Vai jūs šodien izvēlēsieties tikt ieskauti Viņa mīlošajās rokās un pieņemsiet Viņa šķīstījošās
asinis un Viņa taisnību?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
•

Ārsta Hammela dziedināšana no Covid 19 (ārsts Berriānspringsā) pēc ticīgo īpašas
iestāšanās aizlūgšanās.

•

Draudze Ķīnā plaukst, neskatoties uz ierobežojumiem, kas saistīti ar Covid 19 un
komunismu. Simtiem tūkstošu ir savienoti tiešsaistē Dieva pielūgšanai.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet, lai Dievs atver acis ieraudzīt Viņa bezgalīgo mīlestību. Lūdziet, lai Viņš katru
dienu jums atklātj Savu mīlošo raksturu.

•

Lūdziet par Indonēzijas draudzes vadītājiem un draudzes locekļiem, jo daži ir
inficējušies ar Covid 19 un miruši.

•

Lūdziet par Papua Jaungvineju, jo šī valsts nav pietiekami nodrošināta, lai cīnītos ar
masveida Covid 19 uzliesmojumu.
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52.diena – Lūgšanu vajadzības – svētdiena, 17.maijs, 2020

Nodošanās Jēzum
“Un Ārons runāja visus to vārdus, kādus Tas Kungs Mozum bija sacījis, un viņš darīja tās
zīmes tautas priekšā. Un tauta ticēja. Un kad viņi dzirdēja, ka Tas Kungs uzlūkojis Izraēla
bērnus un redzējis viņu bēdas, tad viņi dziļi noliecās Dieva priekšā un to pielūdza.”
/2.Mozus 4:30-31/
“Tu ilgojies sevi nodot Viņam, bet tavs morālais spēks ir vājš, tevi nomāc šaubas un
pārvalda grēcīgas dzīves ieradumi. Tavi solījumi un apņemšanās ir celti uz smiltīm, Tu
nespēj valdīt savas domas, savus impulsus un jūtas. Apziņa, ka esi lauzis solījumus un neesi
palicis pie savas apņemšanās, vājina tavu pārliecību par paša patiesīgumu un liek domāt, ka
Dievs tevi nevar pieņemt, bet nezaudē tomēr cerību. Tev jāsaprot, kas ir gribas patiesais
spēks. Tā ir valdošā vara cilvēka dabā, spēja izšķirties vai izvēlēties. Viss atkarīgs no gribas
pareizas darbības. Dievs cilvēkiem devis spēju izvēlēties un mums pienākas to vingrināt. Tu
nevari pārvērst savu sirdi, tu pats no sevis nespēj mīlēt Dievu; bet tu vari izvēlēties kalpot
Viņam. Tu vari viņam nodot savu gribu; tad Viņš strādā tevī un panāks, ka tu gribēsi un
darīsi saskaņā ar Viņa labo prātu. Tā visa daba tiks pakļauta Kristus Gara darbībai, tava
mīlestība būs koncentrēta uz Viņu, tavas domas būs saskaņā ar Viņu.” /E.Vaita, Ceļš pie
Kristus, 47.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Kad Izraēla ļaudis sastapās ar Dieva mīlestībā sniegtajiem apsolījumiem par glābšanu no
grēka verdzības, viņu reakcija bija nodošanās, apņemšanās un pielūgsme.
Pārdomājot Dieva apbrīnojamo mīlestību pret jums, vai jūs šodien izvēlēsieties atbildēt
Viņam ar tādu pašu attieksmi? Vai jūs viņam atdosiet savu gribu, savu dzīvi, savu sirdi?
Dievs ir labs. Viņš vēlas palīdzēt un dziedināt. Reizēm tas var sāpināt, bet tas ir tā vērts. Kāpēc
gan neatlaist pasauli un nenodot savu dzīvi un gribu šodien Dievam, lai Viņu pielūgtu?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
• Covid-19 ierobežojumi Tuvajos Austrumos ir palielinājuši interesi par evaņģēliju. Vairāki
cilvēki, paliekot anonīmi, tiešsaistē ir sazinājušies ar draudzi.
• Inter-Amerikas divīzijā notiek plašas lūgšanu aktivitātes.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
• Lūdziet par literatūras evanģēlistiem visā pasaulē, kuri pandēmijas dēļ piedzīvo
finansiālas pārmaiņas. Lūdziet, lai mūsu literatūra šajā laikā joprojām izplatītos, un, lai
daudzi tiktu svētīti, to lasot.
• Lūdziet par tiem uzticīgajiem draudzes locekļiem, kuri šajā laikā kalpo pārtikas noliktavās.
Lūdziet, lai viņi tiktu pasargāti no vīrusa, mīlestībā kalpojot saviem līdzcilvēkiem.
• Lūdziet par kalpojošajiem draudzes locekļiem, Bībeles darbiniekiem un evaņģēlistiem,
kuri ir atkarīgi no saimniekošanas lauksaimniecībā un darbošanās pašuzturošajās
institūcijās, lai tie varētu uzturēt sevi un savu ģimeni. Lūdziet par tiem, kuri dzīvo un kalpo
reģionos, ko skāris sausums.
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53.diena – Lūgšanu vajadzības – pirmdiena, 18.maijs, 2020

Nodošanās draugiem
“Citam daudz draugu uz nelaimi; tomēr, ir draugi, kuri ir labāki nekā bralis.”
/Sal.pam.18:24/
“Jonatāns, dzimis troņa mantinieks, tomēr zināja, ka viņš atcelts ar dievišķu pavēli. Savam
sāncensim viņš bija labākais un uzticamākais draugs, sargāja Dāvida dzīvi, riskēdams ar
savējo. (..) – Jonatana vārds tiek augsti cienīts debesīs un zemes virsū; tas liecina par
nesavtīgas mīlestības stiprumu.“ /E.Vaita Audzināšana, 157/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Jonatāna un Dāvida draudzībai bija tāda garīga kvalitāte un dziļums, kādu reti vairs var
novērot. Viņu draudzība balstījās uz svētu derību par savstarpējo garīgo atbalstu un uzticību.
Vai jums ir garīgi draugi? Vai jūs esat garīgs draugs kādam citam? Kāpēc gan neizvēlēties
iesaistīties savu draugu garīgajā attīstībā, atstājot malā personīgās vēlmes un priekus, un
veltot laiku un mīlestību, lai atbalstītu savus draugus viņu attiecībās ar Kristu?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
•

ItIsWritten tiešsaistes evaņģelizācijas sanāksmes ziņo par pārsteidzošiem
rezultātiem, kur piedaloties tūkstošiem, daudzi ir izdarījuši izvēli - sekot Jēzum.
Meklētāji sazinās ar vietējām Adventistu draudzēm, lai turpinātu draudzību.

•

Pieaugot tiešsaistes misijas aktivitātēm, daudzi bijušie adventistu draudzes locekļi
atjauno saikni ar draudzi.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par saviem draugiem. Īpaši lūdziet par tiem, kuri vēl nepazīst Kristu vai ir
nomaldījušies. Lūdziet, lai Dievs dāvā jums drosmi pozitīvai, aktīvai un garīgai
ietekmei viņu dzīvēs.

•

Lūdziet par evaņģelizācijas sanāksmēm, plānotām Kenijas Rifta ielejā, kas priekš
mūsu draudzes ir neapgūta teritorija.

•

Lūdziet par Adventistu draudzes centru Fēniksas Bākugunis, kur jaunie draudzes
locekļi strādā pie tā, lai drīzumā atvērtu to apkārtējās sabierdības vajadzību
apmierināšanai.
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54.diena – Lūgšanu vajadzības – otrdiena, 19.maijs, 2020

Nodošanās savam laulātajam/ģimenei
“Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam .. Vīri, mīliet savas sievas tāpat kā
Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā . Bērni, klausiet savem
vecākiem, jo tā pienākas .. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt
paklausīgiem Tam Kungam.” /Efeziešiem 5:22,25; 6:1,4/
“Šķelšanās un nesaskaņu cēlonis ģimenēs un draudzē it nošķiršanās no Kristus. Tuvoties
Kristum nozīmē tuvoties cits citam. Patiesas vienotības noslēpums draudzē un ģimenē nav
diplomātija, vadība vai pārcilvēciskas pūles uzvarēt grūtības – lai gan tas būs daudz jādara bet gan vienotība ar Kristu.”
/E.Vaita, Adventistu māja, 179./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Dzīvesbiedrs un ģimene ir jūsu dzīves cilvēki, pret kuriem jums ir svinīgs pienākums: mīlēt,
atbalstīt un vadīt tos priecīgās, mīlošās attiecībās ar Jēzu. Vai jūs šodien apņemsieties sniegt
to pašu labvēlību, piedošanu un mīlestību, ko Jēzus ir parādījis jums, jūsu dzīvesbiedram un
ģimenei? Vai tā ir jūsu vēlme, būt garīgam vadītājam savās mājās? Lūdziet, lai Jēzus jums
šodien palīdz izveidot dziļākas attiecības ar Viņu, lai jūs varētu labāk atspoguļot Viņu savam
dzīvesbiedram un ģimenei.

PATEICĪBU ZIŅOJUMS:
•

O.Prospers: “Jā! Neatkarīgi no Covid 19, es joprojām dziedāšu slavu Kungam Debesu
augstumos!”

•

Džons V.: “Šī krīze manī ir mudinājusi atjaunotu vēlmi, ar Kristu staigāt vēl ciešāk!”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par savu dzīvesbiedru, vecākiem, bērniem, brāļiem un māsām. Lūdziet, lai viņi
pazītu Kungu Jēzu Kristu. Lūdziet, lai jūs būtu tāds dzīvesbiedrs, vecāks, brālis un
māsa, kā arī dēls vai meita, kādu Kristus vēlas jūs redzēt.

•

Lūdziet par 6. jūnija “Laulību un ģimenes lūgšanu dienu”, ko organizē
Ģenerālkonferences Ģimenes kalopošanas nodaļa (family.adventist.org).

•

Lūdziet par vientuļiem cilvēkiem, kuri šajā laikā jūtas vēl vientuļāki. Lūdziet, lai viņi
redz vienatnes svētības, kas attiecas uz kalpošanu Dievam. Lūdziet, lai viņiem atrastos
dievbijīgi dzivesbiedri, ja tā ir Dieva griba.

•

Lūdziet par cilvēkiem, kuri cīnās ar atkarībām.

•

Lūdziet par Trinidādas draudzes locekli, kuras meita pirms diviem gadiem tika
nogalināta, un kuras dēls tika nogalināts šī gada martā. Lūdziet, lai viņa atrod
mierinājumu, kā arī lūdziet par pārējās ģimenes apsardzību.
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55.diena – Lūgšanu vajadzības – trešdiena, 20.maijs, 2020

Nodošanās vietējai draudzei
“Tīcīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele, neviens neko no savas mantas nesauca par
savu, bet viņiem viss bija kopīgs.”
/Apustuļu darbi 4:32/
“Pie Evaņģēlija atgrieztie bija “viena sirds un viena dvēsele”. Tos pārvaldīja kopējas
intereses – tiem uzticētās misijas panākumi, – un mantkārībai viņu dzīvē nebija vietas.
Mīlestība pret brāļiem un lietu, ko tie atbalstīja, bija lielāka par mīlestību uz naudu vai
īpašumiem. To darbi liecināja, ka viņi cilvēku dvēseles vērtē augstāk nekā zemes
bagātības.Tā tas būs vienmēr, kad Dieva Gars pārvalda dzīvi.”
/E.Vaita, Apustuļu darbi, 70./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Ir reizes, kad mēs izjūtam neapmierinātību ar savu draudzi vai pat vispasaules draudzi.
Tomēr mēs zinām, ka draudze ir Kristus līgava. Ja Jēzus ir tik ļoti uzticīgs savai draudzei, vai
mums arī nevajadzētu spēt uzticēties? Agrīnās draudzes kristieši bija piepildīti ar Svēto Garu
un vēlējās atdot visu Dieva draudzei un misijai. Kāpēc gan nelūgt Dievam šodien piedot mūsu
grēcīgo attieksmi, kāda mums ir pret Viņa līgavu, un kāpēc gan nelūgt Viņu kristīt ar Svēto
Garu, Kurš iedvesmotu meklēt vienotību un dzīvot uzupurīgu dzīvi, savas draudzes atbalstam
un svētībai.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
•

Mēs slavējam Dievu par 900 jaunām draudzēm, kuras pēdējos gados ir dibinātas
Ziemeļamerikas Divīzijā.

•

Kopš šīs krīzes sākuma, Dienvidamerikas Divīzijā ir pieckāršojies Bībeles studiju
pieprasījumu skaits.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par draudzi Gabonā. Lūdziet, lai Dievs tās locekļiem dāvā drosmi un gudrību
aizsniegt savus līdzcilvēkus. Īpaši lūdziet par grupu Akandā, kas cenšas kalpot
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

•

Lūdziet par savas draudzes garīgajām un fiziskājām vajadzībām. Lūdziet par
vienotību, dziedināšanu un atjaunotu nodošanos misijas aktivitātēm.

•

Lūdziet par mācītājiem un draudzes vadītājiem Haiti Ūnijā. Lūdziet par draudzēm
dažos Haiti reģionos, kuros ir bruņotas bandas. Lūdziet par Haiti draudzes locekļu
garīgo, fizisko un mentālo veselību, kā arī par finansēm.

•

Lūdziet par draudzes locekļiem, kuri pieņem doktrīnas sagrozītā veidā un ne tā, kā tās
atklātas Bībelē, mēģinot ievest maldos arī citus.

•

Lūdziet par bijušajiem draudzes locekļiem, kuri ir atstājuši draudzi un izveidojuši
savas grupas. Lūdziet, lai viņi tiktu vadīti visā patiesībā.
8

56.diena – Lūgšanu vajadzības - ceturtdiena, 21.maijs, 2020

Nodošanās Dieva misijai
“Jo nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas
daudzus mantotu. Visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījuma kādus izglābtu.”
/1.Korintiešiem 9:19, 22b/
“Ikviens patiess māceklis Dieva valstībā piedzimst kā misionārs.”
/E.Vaita, Laikmetu ilgas, 39./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Missionāru darbs, evaņģelizācija - tās nav kalpošanas iespējas tikai mācītājiem vai
apmācītiem evaņģēlistiem. Katrs ticīgais, kura sirdī mājo Jēzus caur Svēto Garu, caur ticības
vārdiem un mīlestības darbiem ir aicināts izstarot gaismu šajā pasaulē. Kāpēc nelūgt Kristum
tieši tagad parādīt, kas un kur jūsu misijas lauks ir šodien? “Cīnieties lūgšanās” pēc patiesas
līdzjūtības attiecībā pret pazudušajām dvēselēm un pēc drosmes ar mīlestību līdzdalīt savu
ticību cilvēkiem, kuri ir jūsu ietekmes zonā.

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
•

Makoba ģimene: “100 lūgšanu dienas ir bijusi laba pieredze mums kā ģimenei. Lai gan
situācija visapkārt šķiet bailīga, mēs kā ģimene izmantojam šo laiku, lai no jauna
nodotu savas dzīves Jēzum, nopietni sekojot 100 lūgšanu dienu programmai.’’

•

Jauniešu komanda “Viens gads misijā” Guvahatī, Indijā, caur veselības vēsti varēja
aizsniegt simtiem hinduistu, tieši pirms Covid 19 izplatīšanās.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet pēc izpratnes, kā iesaistīties Dieva misijā tieši tur, kur šobrīd atrodaties.
Lūdziet, lai Dievs palīdz jums būt uzticīgiem, līdzdalot vēsti par Kristu saviem
līdzcilvēkiem caur vārdiem, darbiem un izturēšanos.

•

Lūdziet par visām Adventistu slimnīcām, jo šajā krīzes laikā tām ir daudz vajadzību.
Lūdziet, lai ārsti, māsiņas un apkalpojošais personāls, Svētā Gara iedvesmā, kalpotu
par liecību saviem pacientiem.

•

Lūdziet par draudzes “Dzīves Cerības centriem’’ visā pasaulē, lai tie būtu kā gaismas
bākas šajās tumšajās dienās.

•

Lūdziet par lielajām pilsētām jūsu apkaimē un par to, lai Dievs dāvā iespējas aizsniegt
cilvēkus šajās vietās.

•

Lūdziet par kalpojošajiem misionāriem, īpaši 10/40 teritorijā, kuri meklē kā pievest
Jēzum cilvēkus, kuri ir bijuši Sātana pakļautībā tūkstošiem gadu.
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PAPILDUS MATERIĀLS, KAS PALĪDZĒS VEIDOT CIEŠĀKAS
ATTIECĪBAS AR DIEVU
Elena Vaita, Ceļš pie Kristus 1.nodaļa
Dieva mīlestība pret cilvēku
[9] Par Dieva mīlestību liecina kā daba, tā atklāsme. Mūsu Tēvs Debesīs ir dzīvības, gudrības
un prieka Avots. Uzlūko brīnišķīgo, skaisto dabu! Pārdomā, cik apbrīnojami tā kalpo nevien
cilvēka, bet arī visu dzīvo radījumu vajadzībām un laimei! Saules gaisma un lietus, kas
iepriecina zemi, pakalni, jūras un līdzenumi — viss mums stāsta par Radītāja mīlestību. Dievs
ir tas, kas ik dienas apmierina visu savu radījumu vajadzības. Skaistos vārdos to izteica
dziesminieks:
“Visas acis gaida uz Tevi,
un Tu viņiem dod viņu barību savā laikā;
Tu atver savu roku
un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu.”
(Psalmi 145:15,16)
Dievs cilvēku radīja pilnīgi svētu un laimīgu; un skaistajā zemē, kādu to radīja Kunga rokas,
nebija nevienas iznīcības zīmes, ne lāsta ēnas. Tikai Dieva likuma — mīlestības likuma pārkāpšana atnesa bēdas un nāvi. Tomēr pat ciešanās, ko rada grēks, ir atklājusies Dieva
mīlestība. Stāv rakstīts, ka Dievs nolādēja zemi cilvēka dēļ. (l. Mozus. 3:17) Ērkšķi un dadži
— grūtības un pārbaudījumi, kas cilvēka dzīvi dara smagu un rūpju pilnu — doti viņa labā.
Tie ir daļa no Dieva plānā paredzētās nepieciešamās audzināšanas, lai viņu paceltu no grēka
izraisītā sabrukuma un pagrimuma. [10] Pasaulē, lai gan tā kritusi grēkā, nevalda vienīgi
bēdas un posts. Dabā atrodas arī cerības un mierinājuma vēstis. Uz dadžiem izplaukst ziedi,
un ērkšķus sedz rozes.
“Dievs ir mīlestība” — rakstīts uz katra plaukstoša pumpura, uz katra dīgstoša zāles stiebra,
jaukie putni, pieskandinādami gaisu ar savām līksmajām dziesmām, skaistumā tik pilnīgie,
gleznainie ziedi, kas pa visu apkārtni izplata savu patīkamo smaržu, cēlie meža koki ar savu
krāšņo, zaļo lapotni — viss stāsta par mūsu Dieva maigo, tēvišķo gādību un Viņa vēlēšanos
aplaimot savus bērnus.
Dieva Vārds atklāj Viņa raksturu. Viņš pats ir apliecinājis mums savu bezgalīgo mīlestību un
līdzjūtību. Kad Mozus lūdza: “Rādi man, lūdzams, savu godību!”, Kungs atbildēja: “Es likšu tev
iet garām visai savai godībai.” (2.Mozus 33:18,19) Tā ir Viņa godība. Kungs gāja garām
Mozum un sacīja: “Kungs, Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts
žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un
grēkus.” (2.Mozus 34:6,7) Viņš ir “lēnprātīgs un bagāts žēlastībā”, jo Viņam “patīk žēlastība”.
(Mihas 7:18)
Dievs mūsu sirdis saistījis pie sevis ar neskaitāmiem mīlestības pierādījumiem Debesīs un
virs zemes. Viņš ir centies atklāt sevi dabas norisēs un visdziļākajās un maigākajās saitēs,
kādas vien pazīst šīs zemes cilvēku sirdis. Tomēr tas viss vēl tikai nepilnīgi atspoguļo Viņa
mīlestību. Lai gan šie pierādījumi bija doti, visa labā ienaidnieks tā aptumšoja cilvēku prātus,
ka tie Dievu uzlūkoja bailēs. Tie domāja, ka Viņš ir bargs un nepiedodošs. [11] Sātans
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ierosināja cilvēkus Dievu uzskatīt par būtni, kuras galvenā īpašība ir stingrs taisnīgums; par
bargu tiesnesi, skarbu, prasošu aizdevēju. Viņš attēloja Radītāju kā tādu, kas modri vēro
cilvēkus, lai ieraudzītu visus viņu maldus un kļūdas un tos sodītu. Bet Jēzus nāca dzīvot starp
cilvēkiem, lai, atklājot pasaulei Dieva bezgalīgo mīlestību, atņemtu šo tumšo ēnu.
Dieva Dēls nāca no Debesīm, lai atklātu Tēvu. “Dievu neviens nekad nav redzējis.
Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums To ir darījis zināmu.” (Jāņa 1:18)
“Neviens nepazīst Dēlu, kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu, kā vien Dēls, un kam Dēls to
grib darīt zināmu.” (Mateja 11:27) Kad viens no mācekļiem lūdza: “Rādi mums Tēvu,” Jēzus
atbildēja: “Tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip? Kas mani ir
redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: Rādi mums Tēvu?” (Jāņa 14:8,9)
Izskaidrodams savu uzdevumu virs zemes, Jēzus sacīja: “Jo Viņš Mani svaidījis sludināt
prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu,
satriektos palaist vaļā.” (Lūkas 4:18) Tas bija Viņa darbs. Viņš gāja apkārt, labu darīdams un
dziedinādams visus sātana pārvarētos. Bija veseli ciemi, kur nevienā namā vairs nedzirdēja
slimnieku vaidus, jo tur bija gājis Jēzus un visus slimos dziedinājis. Kristus darbs liecināja par
Viņa dievišķo svaidījumu. Katrā Viņa dzīves darbībā atklājās mīlestība, žēlastība un iejūtība.
Kristus sirds kvēloja maigā līdzjūtībā pret cilvēku bērniem. [12] Viņš pieņēma cilvēka dabu,
lai saprastu un apmierinātu to vajadzības. Kristum nebaidījās tuvoties visnabadzīgākie un
vienkāršākie ļaudis. Pat mazi bērni vēlējās būt pie Viņa. Tiem patika rāpties Viņam uz ceļiem
un ieskatīties domīgajā, laipnajā un mīlestības pilnajā sejā.
Jēzus nenoklusēja nevienu patiesības vārdu, bet vienmēr izteica to ar mīlestību. Attiecībās ar
ļaudīm Viņš bija visaugstākajā mērā smalkjūtīgs un parādīja gādīgu un laipnu uzmanību.
Nekad viņš nebija nelaipns, nekad lieki neteica bargu vārdu, nekad nesagādāja nevajadzīgas
sāpes jūtīgai dvēselei. Kristus nenosodīja cilvēcīgo vājumu. Viņš runāja patiesību, bet
vienmēr mīlestībā. Liekulību, neticību un netaisnību Viņš neatstāja neatklātu; bet, izsakot
dziļi skarošus rājienus, Viņa balsī bija jūtamas asaras. Kungs raudāja par Jeruzalemi, mīļoto
pilsētu, kas atteicās pieņemt Viņu — Ceļu, Patiesību un Dzīvību. Jeruzalemes iedzīvotāji bija
atraidījuši savu Pestītāju, bet Viņš tos uzlūkoja ar līdzcietīgu maigumu. Visā Viņa dzīvē
atklājās pašaizliedzība un rūpes par citiem. Viņa acīs dārga bija katra dvēsele. Vienmēr
izturēdamies ar dievišķu cieņu, Viņš tomēr vismaigākajā uzmanībā noliecās pār ikvienu
Dieva ģimenes locekli. Visos cilvēkos Jēzus redzēja kritušas dvēseles, kuru glābšanu uzskatīja
par savu uzdevumu.
Tāds ir Kristus raksturs, kā tas atklājās Viņa dzīvē. Tāds ir Dieva raksturs. No Tēva sirds plūst
dievišķās žēlastības straumes, kas, atrodot savu piepildījumu Kristū, izlejas pār cilvēku
bērniem. Jēzus, līdzjūtīgais, žēlojošais Pestītājs, bija Dievs, “skatīts miesā”.(l. Timotejam 3:16)
[13] Jēzus dzīvoja, cieta un mira tādēļ, lai mūs glābtu, Viņš kļuva “Sāpju Vīrs”, lai mēs varētu
kļūt par mūžīga prieka līdzdalībniekiem. Dievs atļāva savam mīļotajam Dēlam, kurā
iemiesota žēlastība un patiesība, nākt no neaprakstāmas godības uz grēka samaitātu un
izpostītu pasauli, ko aptumšojusi nāves ēna un lāsts. Viņš atļāva Kristum atstāt savas
mīlestības loku un eņģeļu pielūgsmi, lai ciestu kaunu, apvainojumus, pazemojumu, naidu un
nāvi. “Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam
dziedināti.” (Jesajas 53:5) Uzlūko Viņu tuksnesī, Ģetzemanes dārzā un pie krusta! Nevainīgais
Dieva Dēls uzņēmās grēka nastu. Viņš, kas vienmēr bija viens ar Dievu, tagad savā dvēselē
izjuta, cik briesmīgā stāvoklī atrodas cilvēks, kuru grēks ir šķīris no sava Radītāja. Tāpēc no
Viņa lūpām izlauzās sāpju kliedziens: “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis?”
(Mateja 27:46) Grēka nasta, apziņa par tās drausmīgo smagumu, par grēka izraisīto dvēseles
atšķirtību no Dieva salauza Dieva Dēla sirdi.
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Bet šis lielais Upuris netika pienests, lai Tēva sirdī modinātu mīlestību pret cilvēku, lai Viņu
darītu labprātīgu cilvēku glābt. Nē, nē! “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu
vienpiedzimušo Dēlu.” (Jāņa 3:16) Tēvs mūs mīl ne lielā salīdzināšanas upura dēļ, bet ir
sagādājis salīdzināšanu tāpēc, ka Viņš mūs mīl. Kristus kļuva par Vidutāju, lai Dievam būtu
iespējams savu bezgalīgo mīlestību izliet pār pasauli. “Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja
pasauli ar sevi.” (2.Korintiešiem 5:19) Dievs cieta kopā ar savu Dēlu. Dvēseles mokās
Ģetzemanē, nāves cīņā Golgātā Bezgalīgās Mīlestības sirds samaksāja mūsu atpestīšanas
cenu.
[14] Jēzus sacīja: “Tāpēc Tēvs mani mīl, ka Es atdodu savu dzīvību, lai Es to atkal atgūtu.”
(Jāņa 10:17) Tas nozīmē: “Mans Tēvs tik ļoti jūs ir mīlējis, ka tagad, kad Es atdodu savu
dzīvību jūsu atpestīšanai, Tēva mīlestība pret Mani kļuvusi vēl lielāka. Nododot savu dzīvību,
uzņemoties jūsu parādus, jūsu pārkāpumus un tādā veidā kļūstot par jūsu Vietnieku un
Galvotāju, Es savam Tēvam esmu kļuvis vēl mīļāks, jo, pateicoties Manam upurim, Dievs var
palikt taisns un attaisnot to, kas Man tic.”
Mūs atpestīt varēja vienīgi Dieva Dēls, jo vienīgi Viņš, kas atradās pie Tēva krūts, spēja atklāt
Dievu. Vienīgi Viņš, kas pazina Dieva mīlestības augstumu un dziļumu, spēja to skaidri atklāt
citiem. Nekas mazāks par Kristus bezgalīgo upuri, ko Viņš pienesa kritušā cilvēka labā,
nespēja izteikt Tēva mīlestību pret pazudušo cilvēci.
“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu.” Dievs deva Kristu,
lai Viņš ne tikai dzīvotu cilvēku vidū, nestu to grēkus un mirtu kā Viņu upuris, bet Viņš Savu
Dēlu dāvināja kritušai cilvēcei. Cilvēces interesēm un vajadzībām bija jākļūst par Kristus
interesēm un vajadzībām. Viņu, kurš bija viens ar Dievu, ar cilvēku bērniem tagad vieno
saites, kas netiks sarautas. Jēzus “nekaunas tos saukt par brāļiem”.(Ebrejiem 2:11) Viņš ir
mūsu Upuris, mūsu Aizstāvis, mūsu Brālis un Tēva troņa priekšā stāv mūsu cilvēcīgā izskatā,
uz mūžīgiem laikiem vienots ar saviem atpestītajiem ļaudīm. Un tas viss tāpēc, lai mūs
paceltu no grēka posta un pagrimuma, lai cilvēks varētu atstarot Dieva mīlestību un ņemt
dalību svētā priekā.
[15] Cenai, kas maksāta par mūsu atpestīšanu, Debesu Tēva bezgalīgajam upurim, nododot
savu Dēlu nāvē mūsu vietā, vajadzētu sniegt augstāku izpratni par to, kas mēs varam kļūt
caur Kristu. Kad inspirētais apustulis Jānis redzēja uz bojā ejošo cilvēci izlietās Tēva
mīlestības augstumu, dziļumu un platumu, viņu pārņēma pielūgsme un godbijība; un,
neatradis piemērotus vārdus šīs mīlestības lieluma un maiguma izteikšanai, viņš aicināja
pasauli uzlūkot to: “Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis , ka tiekam saukti Dieva
bērni.” (1. Jāņa 3:1) Kādu vērtību tas piešķir cilvēkam! Pārkāpuma dēļ zemes iedzīvotāji bija
nokļuvuši sātana pakļautībā. Ticībā Kristus salīdzinošam upurim Ādama pēcnācēji tagad var
kļūt par Dieva bērniem. Pieņemot cilvēcīgo dabu, Kristus paaugstināja cilvēci. Kritušajiem
cilvēkiem savienībā ar Kristu tiešām ir iespējams kļūt cienīgiem saukties par “Dieva
bērniem”.
[16] Tādai mīlestībai nav līdzīgas. Debesu Ķēniņa bērni! Kāds dārgs apsolījums! Temats
visdziļākajām pārdomām! Kāda Dieva nepārspējamā mīlestība pret pasauli, kas Viņu
nemīlēja! Šī doma klusina dvēseli, pakļauj prātu Dieva gribai. Jo vairāk mēs iepazīstamies ar
dievišķo raksturu krusta gaismā, jo spilgtāk saskatām žēlastību, maigu līdzjūtību un
piedošanu, savienotu ar patiesīgumu un taisnīgumu, un vēl skaidrāk ieraugām neskaitāmos
pierādījumus bezgalīgai mīlestībai un sirsnīgai līdzcietībai, kas pārspēj mātes dziļo
pieķeršanos savam untumainajam bērnam.
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