“Saucot uz Jēzu mūsu neatliekamajā vajadzībā!”
10. nedēļa - 100 lūgšanu dienas
29.maijs– 4.jūnijs, 2020

“Skaistums salauztībā”
Melodija Meisone

Nekad neaizmirsīšu šo notikumu, kad pirms daudziem gadiem, gatavojoties vadīt lūgšanu
brīžus lielā pasākumā, Svētais Gars mani pārliecināja par kādu konkrētu lietu, kas bija starp
mani un Dievu, un to vajadzēja nokārtot. Es noslīgu uz ceļiem tajā vakarā un lūdzu, "Kungs,
lūdzu piedod man…"
Lai gan es Dievam atzinu savu grēku, bija nepieciešams spert arī kādus soļus, lai šo lietu
labotu. Bet es to nevarēju darīt tūlīt, tādēļ nebiju pārliecināta, ko man vajadzētu darīt. Vai
man turpināt savus lūgšanas kalpošanas pienākumus vai arī atrast kādu citu, kurš to varētu
manā vietā darīt, līdz būšu situāciju izlabojusi?
Man kā cienītai lūgšanu kalpošanas vadītājai tas likās pazemojoši - atdzīt citiem, ka esmu
Dievu pievīlusi kādā konkrētā lietā. Es negribēju radīt satraukumu un nevēlējos izskatīties
garīgi vāja ne savu komandas biedru acīs, ne arī daudzo svešinieku acīs, kuri gatavojās
apmeklēt sanāksmes. Tā nu ar smagu sirdi un asarām acīs devos gulēt, pārliecināta, ka
nākamajā dienā lūgšu kādam citam vadīt lūgšanu brīžus savā vietā.
Tomēr, nākamajā rītā, kad jau devos, lai atrastu aizvietotāju, Dievs mani apturēja un Svētais
Gars uzrunāja manu sirdi. "Melodija, tev pašai jāvada šī rīta lūgšanu brīži. Nemeklē
aizvietotāju!"
"Pagaidi, Dievs,… nevar būt, ka Tu tiešām tā domā," es teicu, no jauna asarām riešoties acīs.
Bet Svētais Gars turpināja runāt uz manu sirdi.
"Jā, Es vēlos, lai tu vadi lūgšanas, tomēr ne tāda, kāda tu gribētu izskatīties citu acīs. Vai
neredzi? Es nemeklēju vadītājus, kas apklāj savus grēkus un iet tālāk tā, it kā nekas nebūtu
noticis. Es meklēju padevīgus, salauztus traukus; traukus, kas pazemojas tik tālu, ka lepnums
pazūd. Vienīgi tad Es viņus patiešām varu lietot Sev par godu. Es zinu, ka tas sāp, bet tev ir
draudzei jāsaka tas, ko vakar tev atklāju. Esi atklāta par to, kā mani pievīli! Tad aicini citus
nākt kopā ar tevi pie krusta, lai noliktu visus grēkus un kompromisus. Redzi, ja cilvēki gaidīs,
lai nāktu tad, kad viss būs sakārtots, viņi nekad neatnāks."
Atkal es sāku protestēt. " Es to nevaru darīt, Kungs! Ko viņi domās, kad uzzinās, ka es Tevi
esmu pievīlusi?"
Svētais Gars klusi ar mani runāja, vēršot manas acis uz debesīm. "Tam nav nozīmes, ko viņi
domā. Svarīgākais nav pasargāt savu reputāciju. Svarīgākais ir Dievam godu dot. Bet, lai Viņš
varētu strādāt, tev ir jāpazemojas."
Kā es tajā rītā negribēju paklausīt Svētā Gara paskubinājumam! Ja es varētu aizbēgt kā Jona
vai ielīst alā, es to tūlīt darītu. Bet es zināju, kas man bija jādara. Man bija jāpaklausa.
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Tajā rītā, dreboša un ar asarām acīs, simtiem cilvēku priekšā devos un stāstīju, ko Kungs bija
licis manā sirdī. Cilvēki tik uzmanīgi klausījās, ka, ja zālē nokristu adata, to varētu dzirdēt.
"Jēzus mūs aicina, lai nākam tādi, kādi esam," es klusi teicu, turpinot slaucīt asaras no acīm.
"Es nāku tāda, kāda esmu un aicinu pievienoties kursta pakājē."
Pēc šī uzaicinājuma visi piecēlās no krēsliem un nāca uz zāles priekšu. Šur un tur, kur cilvēki
lūdza Dievam piedošanu par grēku un kompromisu, kas bija piezadzies viņu dzīvēs, bija
dzirdama klusa raudāšana. Un Svētais Gars bija tur. Grāmatā „Ceļš pie Kristus“ mums ir teikts:
"Ja tu saskati savu grēcīgumu, tad negaidi, kamēr kļūsi labāks. Cik gan daudzi domā, ka viņi
nav pietiekami labi, lai nāktu pie Kristus! Vai tu ceri, ka pats spēsi darīt sevi labāku? “Vai var
nēģeris mainīt savu ādas krāsu, un vai pardelis var pārveidot savus ādas raibumus? Tad arī
jūs varētu labu darīt, jūs, kas esat pieraduši pie ļauniem darbiem.” /Jeremijas 13:23/
Palīdzība mums ir vienīgi Dievā. Mums nevajag gaidīt stiprāku pamudinājumu, labākas
izdevības vai svētāku noskaņojumu. Mēs paši nespējam nenieka. Mums jānāk pie Kristus tieši
tādiem, kādi esam.” /Ceļš pie Kristus 31.lpp./
Skatoties atpakaļ, domāju, ka šis bija visjaukākais un svētuma piepildītākais lūgšanu laiks,
kādu esmu piedzīvojusi, jo tanī rītā Dievs darīja dziļu tīrīšanas darbu mūsos visos. Daudzas
sirdis bija salauztas, bet cik skaista un dziedinoša bija šī salauztība. 51.Psalmā 17.pantā
Bībelē ir teikts: “Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu,
Dievs, nenoraidīsi." /Psalmi 51:19/.
Kādu upuri tu vēlies Dievam pienest šajās dienās? Vai tie ir tavi labākie darbi, tavas labākās
lūgšanas, labākie centieni būt stipram lieciniekam pat dzīvi satricinošu notikumu vidū? Mūsu
labākajiem upuriem nav nekā kopīga ar mūsu darbiem, bet tā ir pilnīga paša es, lepnuma un
pašpietiekamības salaušana, kad nonākam krusta pakājē. Kā pazīstamajā dziesmā Rock of
Ages /Laikmetu klints - no angļu val./ skasti ir sacīts “Nekā manās rokās nav, bet pie krusta
es pieķeros.” Pieķersimies pie šī krusta!
Melodija Meisone (Melody Mason) ir United in Prayer (Vienoti lūgšanā) programmas
koordinatore Ģenerālkonferencē. Viņa arī piedalās Revival and Reformation (Atmoda un
reformācija) mājas lapas resursu daļas veidošanā, kā arī ir grāmatas Daring to Ask for More:
Divine Keys to Answered Prayer (Uzdrīkstoties lūgt vairāk: dievišķas atslēgas atbildētām
lūgšanām) autore. Šīs nedēļas stāsts ir ņemts no viņas jaunās, aprīlī izdotās grāmatas, kas
saucas, Daring to Live by Every Word: Loving God with Heart, Body, Mind and Soul.
(Uzdrīkstēties dzīvot no katra Vārda: mīlot Dievu ar visu sirdi, ķermeni, prātu un dvēseli).

SIRDS JAUTĀJUMI:
Kur mājo Dievs (skatīt Jesajas 57:15) un kāds ir dievišķu skumju rezultāts (skatīt 2.
Korintiešiem 7:9-11)? Ko Dāvids lūdza savā nožēlas lūgšanā (skatīt Psalms 51:1-19)?
Turpretim kā uz savu grēku norāšanu atbildēja Sauls (1. Samuēla 15:1-30)? Kuram cilvēkam
no Bībeles tu vairāk līdzinies, kad tiek uzrādīti tavi grēki- tam, kurš cenšas sevi attaisnot un
saglabāt godu cilvēku priekšā, vai tam, kurš atklāti atdzīst savu grēku ar salauztu sirdi un
patiesi nožēlo?
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SIRDS IZAICINĀJUMS:
Nākamās nedēļas laikā lūdz un lasi “Beauty of Humility” (Pazemības skaistums – pieejams
angļu valodā.) Tas nav kas tāds, ko vajadzētu izvērtēt tikai garīgā ceļa sākumā, bet visa ceļa
garumā. Ejot cauri šim sirds izaicinājumam, jautā Dievam, vai tavā dzīvē ir lepnums, kuru
vajadzētu atdot Viņam, vai ir kāds cilvēks tavā ietekmes lokā (ģimene, draugi, darba kolēģi),
kuram vajadzētu lūgt piedošanu? Tad paklausi Svēta Gara vadībai. /Psalmi 66:18, Mateja
5:22-24, Sal.pam. 28:13, Mateja 6:14-15)
“. . . lai cik niecīga cilvēku acīs varētu likties viena vai otra nepareiza rīcība, Dieva skatījumā
neviens grēks nav mazs. Cilvēka spriedums ir vienpusīgs, nepilnīgs; bet Dievs visas lietas
vērtē tā, kādas tās ir patiesībā. Dzērāju nicina un saka, ka viņa grēks to izslēdz no debesīm,
bet tajā pašā laikā pārāk bieži paliek nenorāts lepnums, savtība un alkatība. Tomēr tieši šie
grēki Dieva acīs ir ļoti pretīgi, jo tie ir pilnīgi pretēji Viņa rakstura labvēlībai, tai nesavtīgajai
mīlestībai, kas valda nekritušajā Visumā. Tam, kas krīt kādā no visrupjākajiem grēkiem, ir
iespējams apzināties savu kaunu un nabadzību, kā arī vajadzību pēc Kristus žēlastības, bet
lepnums neizjūt nekādu trūkumu un tādā veidā aizslēdz sirdi Kristum un bezgalīgajām
svētībām, kuras Viņš nāca sniegt.” /Ceļš pie Kristus 30.lpp./
Meklējot dziļāk: papildus materiāli lasīšanai šajā nedēļā
●
The Beauty of Humility (Pazemības skaistums)- (angļu valodā pievienots šīs
nedēļas lasījumam)
●
Melody Mason, Daring to Live by Every Word: Loving God with Heart, Body, Mind
and Soul. Melodija Meisone, Uzdrīkstēties dzīvot no katra vārda: mīlot Dievu ar visu
sirdi, ķermeni, prātu un dvēseli

64.diena – Lūgšanu vajadzības – piektdiena, 29.maijs, 2020
PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Marlēna: “Mēs slavējam Kungu, ka 100 Lūgšanu dienu laikā, neskatoties uz
pandēmijas izraisītajiem izaicinājumiem, Viņš mūs ir nodrošinājis ar darbu, ēdienu un
pajumti. Tas Kungs mūs ir pārliecinājis pārcelties uz laukiem. Turklāt, Viņš ir dāvājis
iespēju liecināt Musulmaņu kopienai.”

•

Mozus: “Paldies, ka lūdzāt par mums! Dievs ir uzklausījis jūsu lūgšanas! Tas ir prātam
neaptverami! Ārkārtējās situācijas laikā Namībijā, apmēram 1100 cilvēki ir
piereģistrējušies Bībeles studijām. 70% no tiem nav Septītās dienas adventisti.”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par studentiem visā pasaulē, kuri ārkārtas situācijas dēļ nespēj strādāt.
Lūdziet, lai Dievs viņus nodrošina ar līdzekļiem, ka tie spēj samaksāt mācību maksas.

•

Lūdziet par vardarbības upuriem ģimenēs visā pasaulē.

•

Lūdzieties par mācītāja Aleksandra Ostankina ģimeni, kurš tika noslepkavots
kalpojot. Lūdziet, lai Dievs pārvērš šī mocekļa asinis evaņģēlija sēklā.

•

Lūdziet par tiem, kuri šobrīd cīnās ar Covid 19. Lūdziet par pilnīgu atveseļošanos.
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65.diena – Lūgšanu vajadzības - Sabats, 30.maijs, 2020
Dieva miera mājoklis
“Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.” /Mateja 5:9/
“Kristus ir miera Lielskungs /Jes.9:5/ un tā ir Viņa misija - atdot zemei un debesīm grēka
dēļ zaudēto mieru. "Mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu
Kristu." /Rom.5:1/. Tas, kas sevī apņemas noraidīt grēku un atvērt sirdi Kristus mīlestībai,
tas kļūst šī debesu miera līdzdalībnieks.”
/E.Vaita, Domas no svētību kalna, 27.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Pestīšana Jēzū sniedz mums pilnīgu mieru. Bet Jēzus neaicina mūs tikai piedzīvot mieru ar
Dievu caur savas dzīves nodošanu Viņam. Nē, Viņš aicina mūs kļūt par miera aģentiem - miera
nesējiem. Vai šajā krīzes laikā jūs izvēlēsities būt šādi miera nesēji? Vai darīsiet visu
iespējamo, lai Dieva miers - Viņa mīlestības klātbūtne - iemirdzētos to apkārtējo dzīvēs, kuri
dzīvo satraukumā un bailēs? Ja esat viens no nesaskaņu un strīdu cēloņiem savā ģimenē vai
draudzē, vai meklēsiet piedošanu un izplatīsiet Dieva mieru?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Jūlijs: “Pandēmijas dēļ, Adventistu draudze Sjerraleonē translē savus raidījumus
valsts Televīzijā!”

•

Cedriks: “Es lūdzu pēc personīgas atmodas. Dievs atbildēja manu lūgšanu caur 100
lūgšanu dienu iniciatīvu.“

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par Kolumbijas Adventistu universitātes kalpošanu, nodrošinot
uzņēmējdarbības iespējas imigrantu ģimenēm no Venecuēlas. Lūdziet, lai vēl
daudzām citām ģimenēm tiktu sniegta palīdzība gan tur, gan citviet.

•

Lūdziet par radio misiju, kas 2017.gadā tika uzsākta Tokijā. Lūdziet, lai Dievs turpina
atvērt durvis adventistu radio pārraidēm, lai tās arī turpmāk aizsniegtu Tokijas
iedzīvotājus.

•

Lūdziet par iniciatīvu “Misija pilsētās: Spokanē (ASV)”, cenšoties izveidot pilsētas
ietekmes centrus un citas kalpošanas iespējas Spokanes pilsētas iedzīvotājiem.

•

Lūdziet par Rvenzoras reģionu Ugandā, kuru pēdējo nedēļu laikā vairākkārt skāruši
plūdi.
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66.diena – Lūgšanu vajadzības - svētdiena, 31.maijs, 2020

Vajāšanas privilēģija
“Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu valstība.”
/Mateja 5:10/
“Jēzus saviem sekotājiem nedod cerību ne uz laicīgo godību vai valstību, ne arī uz dzīvi,
brīvu no pārbaudījumiem, bet gan sniedz viņiem priekšrocību iet kopā ar savu Kungu
pašaizliegšanās ceļu, panesot zaimus no pasaules, kas Viņu nepazīst.”
/E.Vaita, Domas no svētību kalna, 29.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:

Kad uzticīgie kristieši atklāj nesavtīgu mīlestību, taisnību, svētumu un patiesību, sātans
izraisa pretestību un naidu to vidū, kuri izvēlas ignorēt Svētā Gara balsi. Mēs varam būt droši,
ka visās vajāšanās, ar kurām nāksis saskarties, Jēzus būs kopā ar mums un pagodinās Sevi
caur mūsu izaicinošo pieredzi.
Vai esat piedzīvojuši vajāšanas, izvēloties uzticību Jēzum? Vai jūs šodien labprāt atsacītos no
tieksmes izpatikt pasaulei un izvēlētos lūgšanās koncentrēties uz Dieva godības atklāšanu,
pat ja tas izraisītu vajāšanas?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Daudzas draudzes ir kļuvušas radošas, noturot Sabata dievkalpojumus, vienlaicīgi
ievērojot sociālo distancēšanos.

•

Pandēmija ir atklājusi veselības vests svarīgumu vadošo draudzes locekļus vidū visā
pasaulē. Pieaug interese par preventīvo veselības darbu, NEW START (programmu
Jauns Sākums) u.c. Tagad ir brīnišķīgs laiks, kad vadīt cilvēkus pie Dieva
visaptverošajiem veselības likumiem.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par Norvēģijas vecāko Adventistu draudzi, kura šobrīd veido Ietekmes centru,
lai nodrošinātu bezmaksas norvēģu valodas nodarbības imigrantiem, ēdiena
gatavošanas skolu, sarunu kafejnīcu un daudz ko citu.

•

Lūdziet par divu jaunu veselības mikroautobusu kalpošanu Čiapas pilsētā, Meksikā.
Lūdzieties par pacientiem, kurus viņi pārvadā, un nedēļas nogales medicīnas
brigādēm, kuras nodrošina bezmaksas medicīniskās pārbaudes, nelielas operācijas,
zobārstniecības procedūras, ultraskaņas izmeklējumus, acu diagnostiku un daudz ko
citu.

•

Lūdziet par katra draudzes locekļa un katras draudzes patiesu dievbijības atmodu un
atjaunotu evaņģelizācijas degsmi visā pasaulē.

•

Lūdziet par Burundi draudzi. Šajā laikā tā piedzīvo dažādas cīņas. Tikai Dieva
iejaukšanās var dāvāt mieru.
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67.diena – Lūgšanu vajadzības - pirmdiena, 1.jūnijs, 2020

Sacelšanās pret patiesību
“Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ.
Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus,
kas pirms jums bija.” /Mateja 5:11-12/
“Visos laikos cilvēki ir nicinājuši un vajājuši Dieva sūtņus, bet tieši caur viņu bēdām
izplatījās dievbijība un dievatziņa. Katram Viņa māceklim jādodas savās gaitās pa tām
pašām takām un jāsekmē tas pats darbs, zinot, ka tā ienaidnieki nespēj cīnīties pret
patiesību, bet gan tikai par to. Dievs grib, lai patiesība izvirzītos ļaužu uzmanības
priekšplānā, to pamatīgi pārbaudītu un pārrunātu, pat, ja tas notiktu, to nicinot. Cilvēku
prātos ir jāmodina satraukums. Katra cīņa, katrs nicinājums un ticības brīvības
ierobežojums ir līdzeklis Dieva rokās, lai modinātu dvēseles, kas citādi snaustu.”
/E.Vaita, Domas no svētību kalna, 33.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Kad nāk vajāšanas, kad jūsu reputācija cieš, kad dzīvībai draud briesmas, tad Jēzus mīlestība
un patiesība spīd visspožāk. Tas, kā jūs reaģējat, ko jūs sakāt, ko jūs darāt, saskaroties ar šo
spiedienu, lielā mērā noteiks to, kādu ietekmi jūs atstāsiet uz tiem, kuri cenšas izpostīt jūsu
dzīvi. Kāpēc gan nelūgt Jēzum palīdzēt palikt uzticīgiem un mīlošiem, lai šodien un katru
dienu spētu atklāt to pašu mīlestību pat vajāšanu laikā?
Vai esat gatavi lūgt, lai Viņš palīdz mums būt patiesiem kristiešiem, kuri iestātos par Jēzu,
kaut arī debesis zustu?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
•

Mācītāji, draudzes darbinieki, skolotāji un pat dažādas evanģelizācijas iniciatīvas visa
pasaulē cieš finansiāli, jo samazinās desmitais un ziedojumi. Bet Tavi bērni uzticas
brīnumu Dievam, Kurš atver durvis pat plašākām kalpošanas iespējām ar mazākiem
resursiem kā līdz šim.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par Varvikas Septītās dienas adventistu draudzes zupas virtuvi Sidnejā,
Austrālijā, kas pasniedz zupu un sazinās ar vientuļiem cilvēkiem savā apkārtnē.
Lūdziet Dievam palīdzēt izveidot attiecības ar šo sabiedrību.

•

Lūdziet par jauno Austrumāfrikas medicīnas skolu Kigali, Ruandā. Lūdziet par
studentiem, kuri to absolvējuši un par cilvēkiem, kuriem viņi kalpo.

•

Lūdziet par Dienvidfilipīnu adventistu koledžas/draudzes atjaunošanu, kas tika
izpostīta zemestrīcē 2019.gada decembrī.

•

Lūdziet par ietekmes centru musulmaņu kopienas vidū, nenosaucot pilsētu vārdā.
Daži no musulmaņiem ir lūguši, lai par viņiem aizlūdz šajā Covid 19 krīzes laikā, jo
viņi tic, ka Dievs uzklausa adventistu lūgšanas.
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68. diena – Lūgšanu vajadzības - otrdiena, 2.jūnijs, 2020
Jēzus garša
“Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā
izmetama un ļaudīm saminama.“ /Mateja 5:13/
“..nosaukdams Savus bērnus par sāli, Dievs vēlas mācīt, ka tie ir Viņa žēlastības mērķis, lai
ar šo cilvēki starpniecību glābtu citus. .. Sāls jāsamaisa ar uzglabājamo vielu; lai tā
saglabātos, sālim tajā jāiespiežas un tā jāpārņem.Tieši tāpat savstarpējā saskarsmē cilvēkus
sasniedz Evanģelija glābjošais spēks. Viņi netiek glābti masveidā, bet katrs individuāli.
Personiskais iespaids ir spēks, tāpēc mums jātuvojas tiem, kuriem vēlamies palīdzēt. Sāls
derīgums aino kristiešu dzīvības spēku – Jēzus mīlestību sirdī un dzīvi caurstrāvojošo
Kristus taisnību. Kristus mīlestība ir kā difūza viela, tā ir enerģijas pilna. Ja tā mīt mūsos, tad
plūdīs arī uz citiem.”
/E.Vaita, Domas no svētību kalna, 35., 36.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:

Ikviena kristieša pienākums ir līdzdalīt patiesību par Kristu. Katra kristieša dzīves
aicinājums ir izmantot savu personīgo ietekmi, lai norādītu uz Jēzu, un līdzdalītu to, ko Viņš
ir izdarījis jūsu labā - kādā veidā Viņš priekš jums ir ceļš, patiesība un dzīvība.
Vai jūsu dzīvē ir neticīgi draugi vai darba kolēģi? Vai arī esat sevi ieslēdzis “adventistu
burbulī”? Vai jūsu dzīvē ir vismaz viens nekristīgs cilvēks, kurš, pavadot laiku kopā ar jums,
piedzīvo Jēzus garšu? Lūdziet Jēzu, lai Viņš šodien lieto jūs kā garšīgo zemes sāli!

PATIECĪBAS ZIŅOJUMS:
•

Agrīnie korona vīrusa vakcīnas rezultāti uzrāda, ka cilvēkos, kuri piedalījušies
izmēģinājumā, ir izveidojušās antivielas. Slava Dievam par šo nozīmīgo soli ceļā uz
izārstēšanos caur imunitātes spēju ražot antivielas.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par Adventistu vadīto centru bēgļiem un migrantiem Manausā, Brazīlijā. Viņi
rūpējas par venecuēliešiem, kuri Brazīlijā dzīvo kā migranti. Lūdziet Dievu svētīt un
pavairot viņu pūles, radoši cenšoties aizsniegt šos cilvēkus.

•

Lūdziet Dievu, lai Viņš uz veselīgo pārtikas produktu veikalu un kafejnīcu “Lēcas”
Yoshkar-Ola, Krievijā, atved ieinteresētus viesus. Lūdziet, lai Dievs svētī viņu
organizētās bezmaksas kulinārijas klases un citas aktivitātes, centienos aizsniegt šos
cilvēkus.

•

Lūdziet par adventistu draudzes locekļiem un studentiem Guinobatanā, Filipīnās.
Skolas ēku nesen izpostīja taifūns. Lūdziet par visiem, kuri tiek skarti no dažādām
dabas katastrofām visā pasaulē.

•

Lūdziet par Šalemas dzīvesveida centru Bogorā, Javas Rietumos. Kopš Covid 19
uzliesmojuma ir ļoti maz viesu un pašlaik šis centrs cīnās ar finansiālām grūtībām.
Lūdziet, lai viņi spētu noorganizēt tiešsaistes detoksikācijas programmu caur Zoom
aplikāciju, lai arī šajā krīzes laikā tiktu mantotas daudzas dvēseles.
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69.diena – Lūgšanu vajadzības - trešdiena, 3.jūnijs, 2020

Spīdiet Viņa gaismā
“Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis,
neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu
gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir
debesīs.” /Mateja 5:14-16/
“Cilvēcei pašai nav savas gaismas. Bez Kristus mēs esam kā neaizdegta svece, (..) Bet, kad
mēs pagriežamies pret taisnības Sauli, kad nonākam saskarsmē ar Kristu, tad dvēseli
apstaro dievišķās klātbūtnes gaisma. Kristus sekotājiem ir jābūt kaut kam vairāk nekā tikai
gaismai cilvēku vidū. Viņi ir pasaules gaisma. (..) Godības eņģeļi gaida, lai ar tavu
starpniecību sniegtu Debesu gaismu un spēku dvēselēm, kas varētu iet bojā.”
/E.Vaita, Domas no svētību kalna, 40.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Vai jūs izlasījāt augstākminēto citātu? Vai jūs spējat aptvert, ka eņģeļi gaida, lai kopā ar jums
varētu darboties cilvēku glābšanas darbā? Vai tas nav apbrīnojami?
Jūs esat aicināti tiekties pēc Svētā Gara ne tikai pašu svētošanas procesam, bet lai aktīvi
atstarotu patiesību, mīlestību un Jēzus taisnību pasaulei, kuras laiks iztek.
Padomājiet par savu ģimeni, draugiem, kaimiņiem, kolēģiem. Lūdziet Dievu parādīt jums,
kuram no viņiem šobrīd īpaši nepieciešama Jēzus gaisma? Kāpēc gan nelūgt un nesazināties
ar viņiem šajā nedēļā?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Daudzas valstis visā pasaulē uzmanīgi sāk atcelt ar vīrusa ierobežošanu noteiktos
ierobežojumus.

•

Pasaules Veselības Organizācija saka: “Ja šis vīruss mums kaut ko māca, tad tā ir
pazemība.” Cilvēki apzinās, cik trausli tie ir. Šī ir brīnišķīga iespēja draudzei atklāt
cerību, kādu to atrodam Jēzū!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet, lai Dievs dāvā Savu svētību draudzes locekļiem, kuri strādā taksometros
Panamas pilsētā, izmantojot tos kā mobilos ietekmes centrus. Puse no valsts
pilsoņiem dzīvo šajā pilsētā.

•

Lūdziet par pilsētas ietekmes centru Battambangā, Kambodžā. Tajā ietilpst sporta
zāle, veģetārais restorāns, rotaļu laukums, kapella, izglītošana veselības jautājumos,
izglītošana mūzikā un valodu skola. Lūdziet, lai Dievs svētī šo daudzšķautņaino pieeju,
un lūdziet, lai šī kalpošana pieaug, aizsniedzot sirdis.

•

Lūdziet par gaidāmo Adventistu sieviešu kalpošanas mazo grupu evaņģelizāciju
Nigērijas Rietumu Ūnijā.

•

Lūdziet par jauno Adventistu draudzes centru Orlando, Floridā, ASV, kas kalpo
atkarīgo atveseļošanai. Lūdziet arī par tiem miljoniem cilvēki, kuri ilgojas atbrīvoties
no atkarībām.
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70.diena – Lūgšanu vajadzības - Ceturtdiena, 4.jūnijs, 2020

Mīlestības likums
“Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest,
bet piepildīt. Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne
vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.”
/Mateja 5:17,18/
“Kristus rakstura dievišķais skaistums ir tāds, ka pat viscēlākais un vislabākais cilvēks ir
tikai vājš tā atspoguļojums. (..) Jēzus, pilnīga līdzība Tēvam, Viņa godības atspīdums,
Glābējs, kas visā šīs zemes mīlestības svētceļojuma laikā pats sevi aizliedza, bija precīzs
Dieva bauslības rakstura attēls. Ar Savu dzīvi Viņš parādīja, ka mūžīgās taisnības pamats ir
Debesīs dzimusi mīlestība un Kristus principi.”
/E.Vaita, Domas no svētību kalna, 49.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:

Dieva likums ir mīlestības likums. Jēzus atklāja, kā izskatās likuma ievērošana. Jūs varat
ievērot likumu tikai pilnībā paļaujoties uz Svēto Garu. Ticot, ka Viņš jums palīdzēs dzīvot
nesavtīgas mīlestības dzīvi un ticībā darīt mīlestības darbus, Viņa dievišķais spēks darboties
jūsos. Ja uzticība Dieva likumiem priekš jums ir cīņa, vai jūs šodien lūgsiet piedošanu Jēzum,
kā arī to, lai Viņš jūs piepilda ar Svēto Garu? Vai jūs lūgsit Viņam palīdzēt ne tikai ievērot
likuma burtu, bet arī likuma garu, kas ir nesavtīga, uzupurējoša mīlestība pret Dievu un
cilvēkiem?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Marieta: “Pateicos jums par jūsu lūgšanām! Mans dēls ir atveseļojies no Covid 19 un
atgriezies ierastajā dzīvē. Slava Dievam!”

•

Mirstības dati saistībā ar Covid 19 pandēmiju Spānijā ir ievērojami samazinājušies –
no 11% šobrīd uz 2%.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par pilsētas ietekmes centru Gvatemalas pilsētā, kas piedāvā pārtiku, zobu
sukas, dušas un vietu, kur izmazgāt drēbes tiem, kuri dzīvo uz ielas. Lūdziet Dievu, lai
Viņš apmierinātu dziļākās vajadzības šī centra apmeklētājiem un palīdzētu rast
mūžības cerību.

•

Lūdziet par plašsaziņas līdzekļiem, kas ir apņēmušies sniegt jaunāko informāciju par
Covid 19. Lūdziet, lai Dievs viņiem palīdz šim darbam pieiet ar nopietnu attieksmi.

•

Lūdziet par tiem, kuri šajā krīzes laikā cīnās ar nemieru, depresiju un bailēm. Lūdziet,
lai Jēzū tie atrastu palīdzību, drosmi, cerību un dziedināšanu.

•

Lūdziet par mācītājiem, skolotājiem, misionāriem un draudzes locekļiem Laosā. Dažos
reģionos ir ļoti grūti izmantot tehnoloģijas, lai turpinātu kalpot cilvēkiem šīs
pandēmijas laikā, reizēm ir nepieciešami klātienes apmeklējumi, lai spētu palīdzēt
cilvēkiem.
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Materiāls angļu valodā, kas palīdzēs veidot ciešākas attiecības ar Dievu

The Beauty of Humility “Heart Challenge”
“Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.” James 4:10
The following may be hard to digest all in one reading. I encourage you to take your time
(maybe even a few days or more) as you pray and reflect on the truths of God’s Word in the
following comparisons. And don’t despair as you realize all the ways you fall short. We all
fall short, so we are in this together. But the good news is that God promises that He can
change our heart. (1 John 1:9-10, Ezekiel 36:26)
We are told, “There is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear
the way by removing every hindrance, so that the Lord can pour out His Spirit upon a
languishing church . . . The latter rain will come, and the blessing of God will fill every soul
that is purified from every defilement. It is our work today to yield our souls to Christ, that
we may be fitted for the time of refreshing from the presence of the Lord—fitted for the
baptism of the Holy Spirit.” (Last Day Events, pp. 192-193)
The Bible tells us to search our heart (Psalm 139:23-24). But we search our heart, not so we
can dwell on our weaknesses, but so we can recognize our great need and flee to Jesus. So
although you may be shocked by some of the things you discover about yourself, don’t
wallow in your weak points and worry about whether or not you can be saved. Salvation is
promised to all who confess their sins and seek Jesus. Don’t ever forget that! With this in
mind, let’s go. Here is the no-sugar-added straight to the point contrast between pride and
humility.

The Beauty of Humility ~ Contrast between Pride & Humility
•
•

Proud self-filled people see all the good they do and feel worthy of salvation.
Humble selfless people know that only through Christ’s righteousness can they
gain salvation.

“Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us,
through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit.” – Titus 3:5
•
•

Proud self-filled people feel confident and proud of how much they know.
Humble selfless people feel humbled by how much they have yet to learn.

“Then King David went in and sat before the LORD; and he said: ‘Who am I, O Lord GOD? And
what is my house, that You have brought me this far?’” – 2 Samuel 7:18
•
•

Proud self-filled people thank God that they aren’t like the world around them.
Humble selfless people realize that “pride” itself is as deadly as the sins of the
world.
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“Everyone proud in heart is an abomination to the LORD; Though they join forces, none will go
unpunished.” – Proverbs 16:5
•
•

Proud self-filled people carry grudges because they have difficulty saying, “I was
wrong. Will you forgive me?”
Humble selfless people are quick to say, “I’m sorry, let’s work this out.”

“Therefore if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has
something against you, leave your gift there before the altar, and go your way. First be
reconciled to your brother, and then come and offer your gift.” – Matthew 5:23,24
•
•

Proud self-filled people tend to focus on the failures and weaknesses of others, and
are unmoved by others brokenness.
Humble selfless people feel deeply their own weaknesses and great spiritual
need, and are sensitive to those who are broken.

“This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to
save sinners, of whom I am chief.” – 1 Timothy 1:15
•
•

Proud self-filled people have to prove they are right and save face even when they
are wrong.
Humble selfless people are willing to yield the “right to be right” in situations
even when they are right, as they are more worried about being righteous
before God than being right before men.

“For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil.” – 1 Peter
3:17
•
•

Proud self-filled people are selfishly protective of personal space, time, and their
reputation.
Humble selfless people have a generous giving spirit and are willing to be
inconvenienced, allowing God to protect their space, time, and reputation.

“Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running
over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured
back to you.” – Luke 6:38
•
•

Proud self-filled people are too busy to notice or reach out to the “small people” in
their lives, those who can’t benefit them in some way.
Humble selfless people are always seeking to serve and minister to even the
“least of these” as unto Jesus.

“And the King will answer and say to them, ‘Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to
one of the least of these My brethren, you did it to Me.’ ” – Matthew 25:40
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•
•

Proud self-filled people desire to be recognized and applauded, and they covet
promotions, trophies and awards.
Humble selfless people desire to be faithful that God’s glory may be seen, and
they shy away from recognition or applause.

“Not unto us, O LORD, not unto us, But to Your name give glory, Because of Your mercy,
Because of Your truth.” – Ps. 115:1
•
•

Proud self-filled people are quick to flaunt their titles and great achievements and
feel entitled to special treatment.
Humble selfless people don’t need to speak of their titles or achievements, and
they are content to go unnoticed as long as God gets the glory.

“Most men will proclaim each his own goodness, But who can find a faithful man?” – Proverbs
20:6
•
•

Proud self-filled people use their life and any influence they’ve received as a stage to
showcase themselves.
Humble selfless people use the stage and influence God has given to seek to
exalt Christ and make sure only He is seen.

“He must increase, but I must decrease.” – John 3:30
•
•

Proud self-filled people have difficulty serving and submitting to others, especially
those in positions of authority or leadership.
Humble selfless people, like Jesus, serve all in humility, without regard to
status or position. They lift up those who can do them no benefit, as well as
respectfully seeking to hold up those who have authority above them.

“And whoever desires to be first among you, let him be your slave—just as the Son of Man
did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many.” – Matthew
20:27-28
•
•

Proud self-filled people are always thinking about the good things they do for God,
and how the church or ministry couldn’t do without them.
Humble selfless people realize that without God, they can do nothing of value
for His Kingdom. They feel humbled just to be used at all.

“For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure.” – Philippians
2:13
•
•

Proud self-filled people are often cold, distant, rigid, unforgiving and
unapproachable. When misunderstandings occur, they wait for others to make the
first move.
Humble selfless people are warm, loving, welcoming in their manners,
forgiving, and easy to be entreated. They are quick to make amends.
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“Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all
malice. And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in
Christ forgave you.” – Ephesians 4:31-32
•
•

Proud self-filled people are often defensive when criticized, and don’t want others to
know when they have made a mistake or done wrong.
Humble selfless people receive criticism with a humble open heart and seek to
grow by it. They are not overly concerned when others see their failures.

“For whom the LORD loves He corrects, Just as a father the son in whom he delights.” –
Proverbs 3:12
•
•

Proud self-filled people tend to walk alone and have difficulty sharing their spiritual
struggles and needs with others.
Humble selfless people are willing to be open, vulnerable, and real before
others. They aren’t concerned about appearing weak, but want to be genuine
that God’s strength can be glorified even in their times of weakness.

“And He said to me, ‘My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in
weakness.’ Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ
may rest upon me.” – 2 Corinthians 12:9
•
•

Proud self-filled people, when confessing sins to God, tend to confess in vague
generalities. “Dear God, please forgive me for all my sins.”
Humble selfless people, when confessing sins to God, always confess specific
sins. “Dear God, please forgive me for ___________.”

“Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed.
The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.” – James 5:16
•
•

Proud self-filled people are concerned with being respectable and not a spectacle,
and thus they often live a self-righteous façade.
Humble selfless people are more concerned with being right with God, and
they shun all forms of hypocrisy or double living.

“For the LORD does not see as man sees; for man looks at the outward appearance, but the
LORD looks at the heart.” – 1 Samuel 16:7
•
•

Proud self-filled people compare themselves to others and feel deserving of honor
and salvation.
Humble selfless people recognize their true sinful condition, and praise God
that He sent His Son so that, though undeserving, they could receive salvation
and honor.
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“But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died
for us.” – Romans 5:8
•
•

Proud self-filled people think they are pretty much ok, but they are blind to their
true heart condition.
Humble selfless people have a continual attitude of “God be merciful to me a
sinner!”

“And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but
beat his breast, saying, ‘God, be merciful to me a sinner!’ ” – Luke 18:13
•
•

Proud self-filled people don’t think they need revival, but they think everyone else
does. (In fact, right about now, they are making a mental list of all those who need to
read this list.)
Humble selfless people will be the first to acknowledge that they need daily
spiritual revival! They are constantly sensing their need of a fresh outpouring
of the Holy Spirit in their hearts and lives.

“Will You not revive us again, That Your people may rejoice in You?” – Psalm 85:6
“Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.” – Psalm 86:3
The “Beauty of Humility” has been revised, and adapted by Melody Mason from Nancy DeMoss Wolgemuth's teaching on
Brokenness. It is being used with permission of www.ReviveOurHearts.com. This heart challenge can be download from
www.revivalandreformation.org
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