“Saucot uz Jēzu mūsu neatliekamajā vajadzībā!”

11.nedēļa - 100 Lūgšanu dienas
5. – 11.jūnijs, 2020

Kad vētra negaidīti pārsteidz!
Pauls Daisingers
Liku mūsu mazo dēliņu Ītanu gulēt diendusu. Bija skaista un saulaina diena. Daži mākoņi
parādījās pievakares vēsumā. Un tad tas notika. Ātri un smagi.
Ītans tikko bija aizmidzis, kad mana sieva Nataša mani sauca no dzīvojamās istabas. Es iznācu
no guļamistabas un paskatījos pa logu. Pirmais, ko pamanīju bija vējš. Tā spēks bija
neiedomājams! Un debesis kļuva arvien tumšākas un tumšākas.
Tad mēs dzirdējām koku zarus brikšķam un lūztam. Netālā meža koku zari lūza un tika vēja
triekti pret mūsu māju. Es paskatījos pa otru mūsu mājas logu un redzēju, ka mūsu siltumnīca ir
pilnīgi atsegta. Visa plēve bija norauta. Paņēmu telefonu, lai pārbaudītu laikapstākļus, bet
internets nedarbojās.
"Mīļais, ejam?", dzirdēju Natašu sakām. "Jā, ejam!" Es atbildēju.
Mēs paņēmām guļošo Ītanu no gultiņas, iemetām mugursomā savu datoru un metāmies uz
mašīnu, baidoties, ka jebkurā mirklī mūsu bēgšanu varētu iztraucēt kāds lidojošs zars vai krītošs
koks. Mēs lūdzām, braucot pa zemes ceļu uz manu vecāku māju, kur pagrabs būtu daudz
drošāka vieta, lai pārlaistu vētru. Kāds koks jau bija nokritis pāri ceļam, mums tas bija
jāapbrauc. Par laimi tas izdevās.
Tad sāka gāzt lietus. Cauri gandrīz necaurredzamajam lietum un trajojošajam vējam, mums
izdevās sasniegt vecāku pagrabu un drošību. Un lūk, kas ir pārsteidzoši. Neviens no mums
neredzēja vētras tuvošanos. Neviens pats. Mans onkulis strādāja ar traktoru uz lauka, viņam
nācās to pamest un skriet uz mājām. Vienai viņa siltumnīcai tika norauta plēve, gluži kā
mūsējai, bet otrai klājās vēl sliktāk (izskatījās, ka zilonis būtu uz tās uzkāpis). Vētra pārsteidza
negaidīti - mēs nebijām gatavi.
Esam pateicīgi, ka visi varējām atrasties drošībā un neskarti. Bet visi tikām pārsteigti
nesagatavoti. Gluži kā šis Covid 19, negaidot satricināja mūsu pasauli nesagatavotu. Un lūk mēs zinām, ka saskaņā ar Bībeles pravietojumiem, nāks vēl citas vētras. Jautājums ir šāds: "Kā
mēs gatavojamies šīm vētrām?"
Gluži kā dārznieks tu saproti, ka dabu tu navari kontrolēt. Vējš, lietus, saule, sniegs - tas
vienkārši nav ietekmējams. Tu vari plānot uz priekšu un gatavoties darbiniem, bet tikai tad, ja ir
laba laika prognoze. Dažreiz notiek lietas, kuras nevaram paredzēt. Ko tad?

Es pastāstīšu, ko mēs darām. Mēs lūdzam. Mēs saprotam, ka Dievs visu kontrolē pat tad, kad
notiek trakas lietas. Un tad mēs pieceļamies un turpinām iet uz priekšu. Kad dzīve visapkārt
sabrūk, mums ir jāceļas un jābūvē no jauna. Dzīves vētras var mūs notriekt no kājām, bet mums
jāsatver Dieva spēks un jāvirzās uz priekšu.
Mums siltumnīca neradīja lielus zaudējumus. Protams, tas prasīja naudu un kādu laiku, lai to
salabotu. Bet dažu dienu laikā plēve bija atkal uzvilkta - tagd mēs ceram, ka esam labāk
sagatavoti, ja šāda situācija atkārtotos.
Bet kā ir ar dzīves vētrām? Kā ar fiziskajām, emocionālajām, garīgajām un ekonomiskajām
Covid 19 izraisītajām vētrām? Kā jūs uz tām reaģējat? Kā jūs gatavojaties atjaunot sagrauto?
Kādas mācības šobrīd apgūstat, kuras palīdzētu sagatavoties nākotnes vētrām? Kur jūs meklējat
spēku un mierinājumu tad, kad notiek lietas, kuras nespējām ietekmēt?
Jēzus ir mūsu enkurs un cerība. Mēs varam griezties pie Viņa, mūsu Miera Valdnieka, Kurš var
ar vienu vārdu apklusināt vētras. Mēs varam uzticēties, ka Viņš mūs iznesīs cauri dzīves vētrām
un pat cauri beigu laikam. Vai uzticēsies Viņam šodien?
“Kam stipra ticība, tam Tu dodi mieru, tiešām—mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi! Paļaujieties uz
to Kungu vienmēr, jo Dievs tas Kungs jums ir mūžīga klints!” /Jesajas 26:3-4/
Pauls Daisingers un viņa sieva Nataša dzīvo Tenisijas štatā (ASV), kur viņi darbojas dārzkopības
biznesā un to māca cilvēkiem. (borntogrow.net)

SIRDS JAUTĀJUMI:
Kā jūs reaģējat uz pasaulplašo pandēmiju? Kā tas ir ietekmējis vai nav ietekmējis jūsu ticību
Jēzum? Vai vēlaties Viņam uzticēties nākamajā dzīves neparedzamajā vētrā? Vai jūs ticat, ka
Jēzus patiešām var būt jūsu Mūžīgā Klints?

SIRDS IZAICINĀJUMS:
Lūdziet, lai Dievs atklāj tās dzīves jomas, kuras vēl neesat Viņam atdevuši pilnībā. Varbūt ir
kaut kas, ko nevēlaties nodot Viņa Rokās? Lūdziet piedošanu par to, lūdziet pēc palīdzības, lai
spētu uzticēties. Iespējams, ka šīs pandēmijas izraisītā krīze ir atklājusi tās dzīves jomas, kuras
cieš no ticības trūkuma. Lūdziet mīlošajam Jēzum, lai Viņš palīdz nodot visu un mācīties
uzticēties par spīti dzīves vētrām.
Meklējot dziļāk - papildus materiāli lasīšanai šajā nedēļā:
! “Palīgs ikdienā”, Elena Vaita
! Marks Finlijs Revive Us Again, (“Dāvā mums atmodu no jauna” - grāmata angļu
valodā)

71.diena – Lūgšanu vajadzības – piektdiena, 5.jūnijs, 2020
PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Aleksis: Divas lielas svētības! Esmu uzsācis Bībeles studijas ar ārstu no savas pilsētas.
Un Covid 19 dēļ mēs varējām studēt daudz biežāk nekā iepriekš. Viņa piekrita kristīties
pat pirms draudzes apmeklējuma!
Arī personīgi esmu ļoti svētīts, kaut arī man bija jāatceļ visi gada braucieni, savu ikdienu
varēju organizēt daudz labāk - vairāk varēju lūgt, vairāk lasīt Bībeli, rakstīt vairāk un
strādāt daudz efektīvāk. Daudzo bēdu vidū nāca arī lielas svētības!

•

Rebeka: Pirms divām nedēļām kopā ar savu vīru piedzīvoju sarežģītu situāciju. Mums
nebija iespējams sazināties caur telefonu, mūsu automašīna bija iestrēgusi pamatīgos
dubļos un likās, ka nav izejas. Lūdzām Dievu, lai viņš ir mūsu pilots. Kad es pabeidzu
lūgšanu, sajutu vēlmi dziedāt slavas dziesmu. Kā teica mans vīrs, likās, ka jau pēc
minūtes kāds izstumj mūs no dubļiem. Es zinu, ka Dievs atbildēja uz mūsu lūgšanām.
Viņš ir pārsteidzošs un ir tik patīkami redzēt, ka Viņš vienmēr strādā mūsu dzīvē!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par brāļiem un māsām, kas pandēmijas dēļ šobrīd cieš no bezdarba.

•

Lūdziet par Magdalēnu un viņas vīru, kuri dzīvo Kolumbijas laukos, cenšoties aizsniegt
cilvēkus, lai iepazīstinātu tos ar Jēzu. Viņiem ir nepieciešams dievnams, kurā varētu
pulcēties.

•

Lūdziet par draudzēm visā pasaulē, kurām dažādu apstākļu dēļ nav vietas vai ēkas, kur
satikties.

•

Lūdziet par brīvprātīgajiem misionāriem projekta “Viens gads misijā” ietvaros, kuri
palīdz Haiti imigrantiem Čīlē apgūt spāņu valodu un pielāgoties Čīles dzīvei un kultūrai.
Lūdziet Dievu, lai Viņš strādā pie un caur brīvprātīgajiem, un palīdz tiem veidot
draudzību un ticību.

72.diena – Lūgšanu vajadzības - Sabats, 6.jūnijs, 2020
Palīgs, Advokāts, Mierinātājs
“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/
“Svētais Gars bija visaugstākā no visām dāvanām, ko savu ļaužu uzturēšanai Viņš varēja izlūgt
no Tēva. Garam bija jānāk kā visu atjaunojošam spēkam, jo bez Tā Kristus upuris būtu veltīgs.
(..) Grēku var atvairīt un uzvarēt tikai ar Dievības Trešās Personas spēcīgo līdzdalību, kurai nav
jānāk kā pārveidotai enerģijai, bet dievišķā spēka pilnumā. Svētais Gars dara pilnvērtīgu to, ar
ko nodrošinājis pasaules Pestītājs. Svētais Gars šķīsta sirdi. Ar Svētā Gara starpniecību ticīgais
iegūst dievišķo dabu. Kristus savu Garu deva kā dievišķu spēku, lai ar to varētu uzvarēt visas
iedzimtās un iegūtās tieksmes uz ļaunu un piešķirt draudzei savu raksturu.
Par Svēto Garu Jēzus sacīja: "Tas Mani cels godā".” /E.Vaita, Laikmetu ilgas, 671.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Vai jūs kādreiz esat spējuši novērtēt Svētā Gara īpašo dāvanu? Svētais Gars ir daļa no Debesu
trio, Dievības persona, un tika nosūtīta kā dāvana no Jēzus. Viņš uzrunā, vada, pārliecina par
grēku, palīdz, mierina, pārveido un izaugsmes ceļā dāvā iespēju kļūt arvien līdzīgākiem mūsu
mīlošajam Jēzum. Vai jūs jūtaties labi, ieaicinot Svēto Garu savā dzīvē? Vai esat piedzīvojuši,
kā Viņš “padara efektīvu pasaules Pestītāja misiju”? Kāpēc nepieņemt Svētā Gara dāvanu no
Jēzus un neieaicināt Viņu savā sirdī, atdodot Viņam piekļuvi visiem savas dzīves aspektiem?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Nikols: “Esmu piedzīvojis, kā bērni viens ar otru šajā laikā ir vairāk sadraudzējušies,
spēlējoties un strādājot kopā bez draugiem. Mums ir bijis vairāk laika gan rīta, gan
vakara ģimenes svētbrīžiem, nezaudējot nevienu no tiem, darba vai skolas dēļ. Savās
mājās esam daudz paveikuši, visiem kopā darbojoties. Un ģimenē mums ir bijušas
daudzas lieliskas sarunas par beigu laika notikumiem.”

•

Gabriela: “Es pateicos Dievam par īpašo dziedināšanu šajās 100 Lūgšanu dienās. Mūsu
Sabatskolas muzikālās daļas vadītājs līdzdalīja mums rūpi par dīvainu kājas slimību. Pēc
lūgšanām Dievs viņu dziedināja un nākamajā Sabatā, 23.maijā, viņš jau varēja kalpot.
Slava Dievam!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par draudzes locekļiem Nigērijā, kuri no bandītiem un pat vietējiem ierēdņiem
piedzīvo vajāšanas un uzbrukumus.

•

Lūdziet par dzīvesveida centra celtniecības plāniem Puncakā, Rietumu Javā. Ir
nepieciešamība pēc finansiāla brīnuma!

•

Lūdziet par Martinu, kura divus gadus cīnās ar autoimūno saslimšanu. Slimības dēļ viņai
nav daudz iespēju iesaistīties Dieva darbā.

•

Lūdziet par centru “Origins” Galapagu salās. Tas cenšas aizsniegt tūristus no dažādām
pasaules pilsētām. Šis centrs ir draudzes pirmais augsto tehnoloģiju muzejs. Lūdziet, lai
Dieva Roka ir pār to, pievedot apmeklētājus un, dāvājot personālam īstos vārdus, kā
uzrunāt viesus.

73.diena – Lūgšanu vajadzības – svētdiena, 7.jūnijs, 2020

Patiesības Gars
“Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša,
bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas Mani cels godā, jo Viņš
ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.” /Jāņa 16:13-14/
“Lasot Rakstus, Svētais Gars runā uz cilvēka prātu un iedēsta sirdī patiesību. Tā Viņš atklāj un
izdzen no dvēseles maldus. Ar Patiesības Garu, kas darbojas caur Dieva Vārdu, Kristus dara sev
paklausīgus izredzētos ļaudis.” /E.Vaita, Laikmetu ilgas, 671.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Jēzus ir Patiesība. Viņš ir Patiesības personifikācija. Kā Radītājs Viņš izveidoja visu pilnīgā
harmonijā ar Savu nesavtīgās mīlestības raksturu. Sātans šajā pasaulē ieviesa nepatiesību un
melus, cenšoties nodibināt jaunu savtīguma realitāti, kas patiesībā ir tikai grandioza ilūzija, kas
noved nāvē. Lai izvairītos no sātana ilūzijām, mums ir dāvāts Dieva Vārds. Svētais Gars ir tas,
Kurš palīdz saprast Bībeles patiesības, kādas tās ir Jēzū. Viņš ir Tas, Kurš no ilūzijām var mūs
izvest Kristus patiesības gaismā.
Vai ļausiet Svētajam Garam pagodināt Jēzu mūsu dzīvēs, atļaujot mūs vadīt visā patiesībā caur
Dieva Vārdu? Vai ļausiet Viņam ne tikai atklāt mums patiesību, bet arī pārveidot sirdis
harmonijā ar Dieva nesavtīgo mīlestību?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

•

Vasanta: “Šīs krīzes dēļ esmu varējusi vairā laika pavadīt, lasot Svētos Rakstus un veicot
pierakstus, skatoties svētrunas un klausoties garīgas dziesmas. Tas mani ir vadījis pie
laimīgākajiem dzīves brīžiem, kādus jebkad esmu piedzīvojusi!”
Karols: “Es pateicos Dievam par Viņa žēlsirdību un labestību. Esmu Septītās dienas
adventists 33 gadus un šī pandēmija man ir bijusi par svētību, jo līdz šim es neatzinu
veselības reformas nozīmi. Dievs ir strādājis pie manas sirds. Esmu izvēlējies kļūt par
veģetārieti. Lai Dievam gods!”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par draudzēm, kurām ir grūti noturēt sanāksmes digitālā veidā, tehnoloģisko
iekārtu un interneta pakalpojumu trūkuma dēļ.

•

Lūdzieties par adventistu brāļiem un māsām Omānā, kuri pēc pandēmijas cenšas atrast
vietu, kur sapulcēties Dieva pielūgsmei.

•

Lūdziet par ģimenēm, kuras cīnās, lai apspiestu dēmonus. Lūdziet pēc uzvaras pār
grēkiem, kuri varētu izrādīties kā sātana piekļuves iespēja nākt un iznīcināt.

•

Lūdziet par adventistu centru sievietēm bez pajumtes Leipcigā, Vācijā. Vairāk nekā 25
gadu garumā šī kalpošana ir atbalstījusi apmēram 2000 sievietes. Lūdziet, lai Dievs
turpina nodrošināt šīs kalpošanas iespējamību, nesot cerību un dziedināšanu tiem, kam
tā visvairāk nepieciešama.

74.diena – Lūgšanu vajadzības - pirmdiena, 8.jūnijs, 2020
Glābjošā pārliecība
“Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku - jo tie netic Man.
Taisnību - jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit. Tiesu - jo šīs pasaules valdnieks
ir dabūjis savu spriedumu.” /Jāņa 16:8-11/
“Svētā Gara apsolījums nav norobežots kādam laikam vai rasei. Kristus paziņoja, ka Gara
dievišķajam iespaidam jābūt ar Viņa sekotājiem līdz galam. No Vasarsvētku dienas līdz mūsu
laikam Iepriecinātājs tiek sūtīts visiem, kas sevi pilnībā nodevuši Kungam un Viņa kalpošanai.
Pie visiem, kas Kristu pieņēmuši kā personīgo Pestītāju, Svētais Gars ir nācis kā padomdevējs,
svētotājs, vadītājs un liecinieks.” /E.Vaita, Apustuļu darbi, 49.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Daļa no Svētā Gara darba ir pārliecināt par grēku, taisnību un tiesu. Šie trīs Viņa kalpošanas
elementi ir attēloti svētnīcā un tās kalpošanā. Pagalmā atradās grēka upura altāris (norādot uz
Jēzu pie krusta); Svētajā vietā bija trīs priekšmeti - galds ar skatāmajām maizēm (norāde uz
Bībeles pētīšanas nozīmīgumu), kvēpināmais altāris (norāde uz lūgšanu) un lukturis (norāde uz
Gara piepildītu liecināšanu), caur ko varēja piedzīvot Kristus taisnību. Tas viss caur Kristus
dzīvi tika atklāts kā paraugs mūsu dienām; un Vissvētākā vieta mums ir kā atgādinājums par
tiesas nozīmi un esamību, kur tikai Augstais Priesteris varēja ieiet salīdzināšanas dienā (norāde
uz Jēzus iestāšanos tiesas procesā mūsu vietā). Citiem vārdiem sakot: Svētā Gara darbs ir vadīt
jūs glābjošā pieredzē caur ticību visam, ko Jēzus ir izdarījis un turpina darīt jūsu labā. Vai jūs
spējat ieraudzīt svarīgo un skaisto Svētā Gara darbu? Vai jūs ar prieku pieņemsiet Viņa
pārliecināšanas darbu un ļausiet Viņam ne tikai vadīt jūs pie Jēzus, bet izveidot jūsos Kristus
rakstura līdzību kā sagatavošanos tiesai?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Arvien vairāk un vairāk draudzes spēj uzlabot savas digitālās platformas, lai tiešsaistē
aizsniegtu sabiedrību.

•

Džons: “Ir tik pārsteidzoši, ka šajā grūtajā laikā draudzes locekļi mūsu reģionā ir kļuvuši
uzticīgāki, desmitās tiesas un ziedojumu nodošanā. Maijā mēs sasniedzām savu
nosprausto desmitās tiesas mērķi! 100 Lūgšanu dienās lūdzam gan rītos, gan vakaros.
Tas ir ne tikai atjaunojis, bet arī padziļinājis lūgšanu dzīvi manās mājās. Vakar vakarā
mana divgadīgā meitiņa mani pasauca un teica: "Tēti, ir pienācis lūgšanu laiks!" Es
slavēju Dievu, apzinoties, ka Viņš ir atjaunojis to, kas manā ģimenē pietrūka - lūgšanas.”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par tiem daudziem, gan jauniem, gan veciem, kuri cīnās ar datoratkarību.

•

Lūdziet par draudzes locekļiem Pērtā, Austrālijā, kuri saviem līdzcilvēkiem evanģēliju
nodod caur pastkastītēm.

•

Lūdziet par bērniņu Taisonu Jaunzēlandē, kurš tir pieslēgts pie dzīvību uzturošām
aparatūrām. Ārsti vēlas atvienot viņu no šīm ierīcēm, bet mēs ticam, ka Dievs darbojas,
jo viņš ir atvēris acis, izdvesis kādas skaņas un pakustinājis kājiņas.

•

Lūdziet par Adventistu Dzīves cerības centru Nācaretes centrā. Tas piedāvā angļu
valodas, datoru un veselības nodarbības. Lūdziet, lai Dievs dāvā savu svētību un turpina
attīstīt šo kalpošanu, aizsargājot un vadot kalpotājus siržu aizsniegšanas darbā.

75.diena – Lūgšanu vajadzības - otrdiena, 9.jūnijs, 2020
Jēzus rakstura atspulgs
“Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība,
lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības.” /Galatiešiem 5:22-23/
“Saņēmis Kristus Garu — šo nesavtīgās mīlestības Garu, kurš aicina strādāt citu labā, — tu
pieaugsi un nesīsi augļus. Tavā raksturā nobriedīs Gara svētības. Tava ticība vairosies, tava
pārliecība padziļināsies un tava mīlestība kļūs pilnīga. Arvien vairāk tu atstarosi Kristus līdzību
visā, kas ir šķīsts cēls un pievilcīgs. Šie augļi nekad nezudīs; katrs pēc savas kārtas tie nesīs ražu
mūžīgajai dzīvībai.” /E.Vaita, Kristus līdzības, 67-68.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Gars vada mūs pie Jēzus. Un, paliekot Jēzū, caur ikdienas saikni ar Svēto Garu, Viņš mūsos
attīstīs raksturu, kas katru dienu mazliet vairāk atspoguļos Kristus nesavtīgo, pašuzupurīgo un
mīlošo raksturu. Šis pārveidojošais process notiek visas dzīves garumā. Gluži kā mango
neparādās stundu pēc sēklas iesēšanas, tas prasa laiku, līdz izaug koks, kas visbeidzot nes
augļus. Tāpat arī svēttapšana ir process, kas prasa laiku. Bet esiet droši, ka caur nodošanos un
uzticību visi Gara augļi atklāsies jūsu dzīvēs! Vai esat ļāvuši Svētajam Garam attīstīt jūsos Viņa
augļus? Vai kāds Gara augļa aspekts cieš, neatļaujot Svētajam Garam darboties? Vai tās ir jūsu
ilgas, lai jūs arvien vairāk un vairāk atspoguļotu Jēzu, līdz kamēr cilvēki jūsos ierauga Jēzus
mīlestības raksturu?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Džounss: “Es pateicos Dievam par 100 Lūgšanu dienām. Tās ienesa gaismu manā dzīvē. Šajā
laikā esmu izveidojis adventistu maizes ceptuvi un caur šo maiznīcu man ir iespēja izplatīt Dieva
Vārdu. Caur Svētā Gara darbu, viens no cilvēkiem, kuram bija iespēja uzklausīt vēsti, ir nolēmis
kļūt par Septītās dienas adventistu. Es pateicos Dievam, ka Viņš man ir atklājis daudzus veidus,
kā mēs varam izplatīt Viņa Vārdu, tādejādi pasteidzinot Viņa atnākšanu!”

•

Brālis P: “Vīrusa ierobežošanas laikā es piedzīvoju jautājumu un atbilžu laiku, kur katru nedēļu
Dievs atļāva man saņemt atbildes uz jautājumiem caur dažādajām vēstīm un pieredzēm, kuras
līdzdalīja 100 Lūgšanu dienu autori. Paldies, Kungs, Tev par Tavu lielo mīlestību un par iespēju
to līdzdalīt visai pasaulei.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par visas pasaules mācītājiem, draudzes vecākajiem un evanģēlistiem, kuri ir
iesaistīti dažādos evaņģēlija pasludināšanas pasākumos tiešsaistē.

•

Lūdziet par adventistu draudzi Islandē. Tur ir ļoti maz draudzes locekļi un Islande ir ļoti
laicīga valsts. Lūdziet, lai Jēzus dod “izrāvienu”, atmodu un varenu ražu Jēzum.

•

Lūdziet par adventistu narkotikas un alkohola rehabilitācijas centru Gvatemalas
galvaspilsētā. Vēl bez tam, ka cilvēki atbrīvojas no atkarībām, kopš notiek kalpošana
šajā centrā, vairāk nekā 1500 ir kristīti pēdējos 9 gados. Lūdziet, lai Dievs turpina svētīt,
sniegt nodrošinājumu un mainīt dzīves mūžībai.

•

Lūdziet par adventistu vegānu restorānu Bairona līcī, Austrālijā. Tas ir ierindots pirmajā
vietā popularitātes ziņā starp Austrālijas tūristu apmeklētajām vietām. Lūdzu lūdziet, lai
Dievs svētī šo kalpošanu un, lai Viņa spēkā caur to tiktu mantotas sirdis.

76.diena – Lūgšanu vajadzības - Trešdiena, 10.jūnijs, 2020
Labākā Dāvana!
“Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no
debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?” /Lūkas 11:13/
“Kungs ir labprātīgāks dot Svēto Garu tiem, kas Viņam kalpo, nekā vecāki vēlas dot labas
dāvanas saviem bērniem. Katram darbiniekam jālūdz Dievs, lai ik dienas saņemtu Gara
kristību.” /E.Vaita, Apustuļu darbi, 50.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Tēvs ļoti vēlas dot jums Svēto Garu, ja jūs to Viņm lūdzat. Dievs nekad jums Sevi neuzspiež,
tāpēc arī ir aicinājums lūgt. Oriģināltekstā grieķu valodā Lūkas 11.nodaļā ir norādīts, ka šī
lūgšana ir pastāvīga, visas dzīves darbība ar mērķi vairāk meklēt Viņu, atvērt savu sirdi Dievam
kā ziedam, kas veras pretī saulei. Katru dienu un nepārtraukti mums jābūt iegremdētiem un
piepildītiem ar Dieva klātbūtni caur Viņa Garu. Dieva svētošanas darbs un rakstura
sagatavošana mūžībai ir process. Katru dienu caur Savu Vārdu Viņš dāvā mums jaunu
pārliecību, izaicinājumus un virzienus, un katru dienu mums ir jāieaicina Viņa Gars savās sirdīs
žēlastībai, spējai paklausīt un piepildīt Viņa labo gribu, mīlot citus tā, kā Viņš mūs mīl.
Iespējams, ka līdz šim jau lūdzāt Svēto Garu, bet, saprotot, ka ikdienas ir vajadzīga Viņa
kristība, vai jūs apņemtos lūgt vairāk pēc Viņa klātbūtnes savā dzīvē? Vai jūs labprāt ieaicinātu
Svēto Garu katrā savas sirds nodalījumā?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Luiss: “Šīs karantīnas laikā es ar savu sievu izmantoju Skype, lai kopā ar sešiem
cilvēkiem pētītu Bībeli. Daudzus cilvēkus uzaicināju arī skatīties īpašās translācijas
programmas, kuras pārraida mūsu adventistu kanāls Brazīlijā, un daudzi cilvēki, kas pat
nav kristieši, tagad ir ļoti atvērti mūsu Kunga vēstij! Daži no maniem nekristīgajiem
draugiem ir sākuši ticēt Kristus otrajai atnākšanai!”

•

Vinfrīda: “Es vēlos līdzdalīt jums iedrošinājuma vārdus, ka lūgšanas darbojas!
Pagājušajā Sabatā pieci cilvēki tika kristīti Kinšasā pēc 100 Lūgšanu dienu programmas,
kas tika translēta caur radio, WhatsApp un citiem sociālajiem medijiem!”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par draudzes locekļiem, kuri šajā pandēmijas laikā sliecas prom no Dieva.
Lūdziet, lai Svētais Gars skaidri runā ar viņu sirdīm. Lūdziet par tiem, kas varētu
uzrunāt viņus - lai tiem pietiktu drosme, gudrība un mīlestība, cenšoties palīdzēt viņiem
atgriezties uzticīgā gājumā ar Jēzu.

•

Lūdziet par Rietumzimbabves draudžu savienības ļaudīm, kuri vēlas atbalstīt trūcīgos,
neaizsargātos, vecāka gadagājuma cilvēkus un invalīdus viņu sniedzamības robežās.

•

Lūdziet par draudzes locekļiem vai bijušajiem draudzes locekļiem un jauniešiem, kuri ir
ievilināti nepareizās mācībās. Lūdziet, lai Dievs atver viņu acis un draudze palīdz atrast
patiesību, kāda tā ir Jēzū.

•

Lūdziet, lai Dieva apsardzība ir pār medicīnas speciālistiem Čatanūgas CHI memoriālajā
slimnīcā un citās slimnīcās visā pasaulē.

77.diena – Lūgšanu vajadzības - ceturtdiena, 11.jūnijs, 2020
Pilnvarots kalpot
“Bet kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku; un jūs būsiet mani liecinieki
Jeruzalemē un visā Jūdejā, un Samarijā, un visā zemē.’’ /Apustuļu darbi 1:8/
“Dieva kalpiem nepiemīt vienas un tās pašas dāvanas, bet visi ir Viņa līdzstrādnieki. Katrs
mācās no Lielā Skolotāja un tad līdzdala, ko viņš ir iemācījies. Visiem nav jādara viens un tas
pats darbs, bet Svētā Gara svētījošajā iespaidā viņi visi var bū instrumenti Dieva rokās. Dievs

izmanto visa veida dāvanas, lai mantotu dvēseles no sātana armijas.” /Ye Shall Receive Power, p. 192/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Tas ir aizraujoši piedalīties Dieva darbā, aicinot cilvēkus pie Jēzus. Jūs ar saviem talantiem,
spējām un ietekmi varat būt kā žēlastības aģenti šajā pasaulē! Tas ir fantastiski! Kad jūsu dzīve
ir nodota Dievam un jūs esat piepildīti ar Svēto Garu, Viņš pilnvaros jūs izdarīt savu daļu
brīnišķīgajā kalpošanā - dvēseļu mantošanā! Viņš svētīs jūsu spējas un dāvās jums Savas garīgās
dāvanas, lai paveiktu visu, ko Viņš jums uzticējis. Vai jūs veltīsiet savu dzīvi, dvēseļu
mantošanai kopā ar Jēzu? Vai jūs esat gatavi uzticēsities, ka Svētais Gars jūs pilnvaros darīt
šķietami neiespājamas lietas? Vai jūs lūgsiet Jēzum, lai Viņš jūs kristī ar Svēto Garu, iesaistoties
savu līdzcilvēku aizsniegšanā?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Marija: “Mūsu draudze ir svētīta caur kopīgajām lūgšanām 100 Lūgšanu dienu ietvaros.
Draudze piedzīvo Dieva mieru un tā redz Dieva vareno Roku darbu.

•

Ronalds: “Karantīnas laikā kāda mazā grupa, kura lielākoties sastāvēja no bijušajiem
adventistiem un jaunajiem interesentiem, aktīvi studēja Bībeli. Kā viņu apgabala
mācītājs es satikos ar šo mazo grupu, vadot tos uz atjaunotu dievkalpošanu. Sanāksmes
beigās mēs organizējām kājmazgāšanu un vakarēdienu, un mums par pārsteigumu visi
52 dalībnieki ņēma dalību, no kuriem 60% bija bijušie draudzes locekļi un jaunie
interesenti, kuri pieņēma Jēzu un drosmīgi noslēdza derību caur vakarēdiena kalpošanu.
Es vēlos slavēt Dievu, ka Papua Jaungvineja tika iekļauta 57. lūgšanu dienas vajadzību
sarakstā 100 Lūgšanu dienu ietvaros. Dievs atbildēja jūsu lūgšanas jau nākamajā dienā 23.maijā, vadot Viņa noklīdušās avis atpakaļ pie ganāmpulka. Slava Dievam!”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet par draudzēm Karību salās, kurām neskatoties uz pandēmijas apgrūtinājumiem,
tagad ir jāsagatavojas 2020.gada viesuļvētras sezonai.

•

Lūdziet par Ellikotas Adventistu draudzes kalpošanu, ASV, kad tā ir izvēlējusies sarūpēt
maskas, cimdus un aizsargbrilles medicīnas personāla atbalstīšanai.

•

Lūdziet par Setagajas jauniešu draudzi, kura strādā pie tā, lai izveidotu attiecības ar
sabiedrību, kurā tā atrodas. Lūdzu aizlūdziet, lai jaunieši un viņu vadītāji atrastu radošus
veidus kā kalpot savai pilsētai.

•

Lūdziet par pilsētas ietekmes centru San Hosē, Kosta Rikā, kas piedāvā mūzikas un
fizisko aktivitāšu nodarbību klases, ģimeņu konsultācijas, Bībeles stundas u.c. Lūdziet
Dievu svētīt šo kalpošanu un atsūtīt cilvēkus, kuriem visvairāk Viņš ir nepieciešams.

