“Saucot uz Jēzu mūsu neatliekamajā vajadzībā!”

13.nedēļa - 100 Lūgšanu dienas
19. – 25.jūnijs, 2020

Uzvaras mantojums
Franks Hāzels
Mans vectēvs, Francis Hāzels, bija ordinēts Septītās dienas adventistu draudzes mācītājs Vācijā.
Otrā pasaules kara laikā viņš pret savu gribu tika iesaukts armijā. Mans vectēvs gribēja ievērot
Dieva baušļus, ieskaitot "tev nebūs nokaut," tādēļ viņš lūdza iespēju strādāt mediķu daļā un
atteicās nēsāt ieroci. Bet viņa lūgums netika uzklausīts. Tā vietā viņš tika norīkots kādā citā
vienībā frontes līnijā par vienības lietvedi. Tomēr viņš savu apņemšanos nenogalināt ievēroja un
visu kara laiku pie jostas nēsāja koka ieroča atveidu. Lai gan daudzas reizes viņš domāja, ka
tūlīt mirs, Dievs viņa dzīvību izglāba atkal un atkal. Viņa iedvesmojošais stāsts ir lasāms
grāmatā “Jebšu tūkstoši krīt tev blakus”.
Mans vectēvs bieži mums stāstīja stāstu, kas minētajā grāmatā nav iekļauts. Dienējot Krievijā,
tālu no mājām, viņa vienība tika nozīmēta pārmeklēt mājas katrā ciematā, ko vācieši bija
ieņēmuši ienākot Krievijā. Viņiem bija pavēlēts meklēt pretošanās cīnītājus, kas varēja slēpties
mājās un uzbrukt vāciešu vienībām, kas devās uz priekšu. Viņiem tika pavēlēts nekavējoties un
nešķirojot nošaut katru cilvēku, kas tiktu atrasts slēpjamies.
Kādu dienu, kad mans vectēvs rūpīgi pārmeklēja kādu māju, viņam bija sajūta, ka kaut kas šeit
bija neparasts. Viņš iegāja vienā no istabām, tā bija tukša, tomēr viņam likās, ka kaut kas te ir
aizdomīgs. Viņš paskatījās zem gultas un ieraudzīja jaunu puisi, kurš skatījās pretī. Mans
vectēvs zināja - ja viņš atklātu kādam, ka puisis ir te, viņš noteikti tiktu nošauts. Viņu acis
satikās uz mirkli, kas likās bezgala garš. Tad mans vectēvs piecēlās un izgāja no istabas un
neziņoja par to, ko bija redzējis. Viņam bija žēl šī jaunā cilvēka un viņš paglāba viņa dzīvību.
Pēc vairākām nedēļām mans vectēvs tika nozīmēts patrulēt gar kādas nozīmīgas vilcienu līnijas
sliedēm. Viņa uzdevums bija pārliecināties, ka pretestības cīnītāji necenšas bombardēt sliedes.
Viņš bija sardzē viens pats, kad krievu kazaki uz zirgiem strauji tuvojās. Nebija kur bēgt. Viņš
sagatavojās nāvei, domājot, ka viņu noteikti nogalinās. Grupa viņu strauji ielenca, bet mans
vectēvs bija ļoti pārsteigts, kad ieraudzīja grupas vadoņa seju. Tas bija tas pats jaunas cilvēks,
kuru viņš bija redzējis slēpjamies zem gultas. Viņi tūlīt atpazina viens otru. Jaunais kazaku
komandieris izstiepa šauteni pret vectēvu un it kā teica "Es varētu tevi tagad nogalināt, bet tu
biji gana laipns, lai saudzētu manu dzīvību. Tādēļ es saudzēšu tavējo!" Tad viņš pavēlēja saviem
vīriem doties tālāk. Dieva aizgādībā mana vectēva dzīvība atkal tika pasargāta. Viņa laipnība
pret šo jauno cilvēku un uzticība Dievam atmaksājas. Esmu ļoti pateicīgs par rakstura, uzticības
un laipnības piemēru, ko mans vectēvs atstāja. Šis mantojums var būt arī mūsu.
Uzticībā ir kas īpašs. Lai gan ir iespējams būt nedaudz slavenam vai nedaudz bagātam, nav
iespējams būt nedaudz uzticīgam. Uzticība prasa nedalītu uzmanību. Vai nu tu esi 100%

uzticīgs, vai arī esi neuzticīgs. Ja esi 95% uzticīgs, tā nav uzticība, bet gan neuzticība. Uzticība
prasa pilnīgu nodošanos. Dievs vēlas mūsu nedalītu lojalitāti un pilnīgu nodošanos.
Vecajā derībā mēs lasām stāstu par Danielu, kurš tika iemests lauvu bedrē, jo viņš negribēja
pieļaut kompromisu attiecībā uz savu ticību Dievam. Kad Daniels tika ievērots kā gudrs un
uzticams ķēniņa ierēdnis, viņa ienaidnieki kļuva skaudīgi un meklēja iespējas viņu apsūdzēt.
"Bet tie nevarēja nekā kaitīga atrast, jo viņš bija uzticams, viņa rīcībā nebija atrodama nolaidība
vai noziegums." /Daniela 6:4/. Es ceru, ka mūsu ienaidnieki (ja mums tādi ir) un mūsu draugi,
un visi, kas ir mūsu dzīves vērojuši šīs Covid 19 krīzes laikā, atklās to pašu attiecībā uz mums!
Kaut mēs būtu pazīstami kā cilvēki, kas izplata laipnību ap sevi un būtu cienīti savas
uzticamības dēļ ikdienas lietās. Un, gluži kā Daniels, uzticēsimies, ka Dievs par mums
parūpēsies, kad esam uzticīgi Viņa gribai. Lai arī ko nākotne nestu, būsim vīri un sievas, kas ir
laipni cits pret citu un uzticīgi Dievam un Viņa Vārdam.
Franks Hāzels (Frank M. Hasel), PhD, ir teologs un asociētais vadītājs Bībeles Izpētes institūtā Septītās dienas
adventistu draudzes Ģenerālkonferencē. Franks ir arī pazīstamu grāmatu autors un viens no autoriem šī ceturkšņa
sabatskolas materiālam "Kā skaidrot Rakstus". Šīs nedēļas stāsts ir ņemts no viņa jaunākās grāmatas Living for
God: Reclaiming the Joy of Christian Virtue (Dzīvojot Dievam: atgūstot kristīgā tikuma prieku).

SIRDS JAUTĀJUMI:
Kā jūs varētu parādīt patiesu draudzīgumu apkārtējiem? Kādās situācijās ir grūtāk būt
draudzīgām pret citiem un uzticīgam Dievam? Kādos konkrētos veidos jūs vēlētos pieaugt
uzticībā? Daniels ir labs piemērs tam, kā viena vīra uzticība Dievam ietekmēja veselu valsti. Kā
tava draudzība varētu palīdzēt citiem ieraudzīt Dieva patieso raksturu un kā tava uzticība Viņam
varētu atklāt Dieva uzticamību apkārtējiem?

SIRDS IZAICINĀJUMS:
Ir viegli publiski apliecināt uzticību Dievam ar vārdiem un dziesmām. Tomēr bieži dzīves
mazajās lietās, kad neviens neskatās, vai kad neviens, ko pazīstam neskatās - tad uzticības
patiesums pa īstam tiek pārbaudīts. Lūdziet Dievu, lai Viņš palīdz jums ieraudzīt dzīves jomas,
pie kurām vēl jāstrādā. Lūdziet, lai Jēzus dzīvo jūsos Savu dzīvi un, lai Viņš dāvā spēku
izvēlēties uzticību, kad kārdinājums sauc.

“Ja cilvēks sevišķos apstākļos parāda garīgu sajūsmu, tas vēl nav izšķirošs pierādījums, ka viņš
ir kristietis. Svēta dzīve nav aizraušanās; tā ir pilnīga gribas pakļaušana Dievam un dzīvošana
no katra vārda, kas iziet no Viņa mutes; tā ir Debesu Tēva gribas izpildīšana un uzticēšanās
Dievam pārbaudījumos, tiklab dzīves tumšos, kā gaišos brīžos. Tā ir staigāšana ticībā, ne
skatīšanā, nešaubīga paļaušanās uz Dievu un dusēšana Viņa mīlestībā.”
/Apustuļu darbi, 51.lpp./
Meklējot dziļāk: papildus materiāli lasīšanai šajā nedēļā
! Elena Vaita, Christian Help Work (Kristīgās palīdzības darbs)
! Franks Hāzels (Frank M.Hasel), Living for God: Reclaiming the Joy of Christian
Virtue (Dzīvojot Dievam: atgūstot kristīgā tikuma prieku)

85.diena – Lūgšanu vajadzības – piektdiena, 19.jūnijs, 2020
PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Loveskijs: “Dievs pamudināja mani līdzdalīt citiem ielūgumu - piedalīties 100 Lūgšanu
dienās, un dienas laikā vairāk nekā 500 cilvēku piereģistrējās, lai no manis saņemtu
ziņas caur WhatsApp un telegrammu programmām. Mēs lūdzam katru vakaru plkst.
20:00.”

•

Mēs redzam, kā Tas Kungs dāvā svētības un gudrību Saviem draudzes vadītājiem un
draudzes locekļiem visā pasaulē, lai varētu tikt galā ar pandēmijas izaicinājumiem un vēl
pāri par to. Finanses, veselība, dievnamu atvēršana - Dievs strādā vētras laikā!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet, lai jūs savā dzīvē varētu būt vēl uzticīgāki, un, lai Dievs dāvā sirdi, kas vienmēr
atspoguļo Jēzus laipnību.

•

Lūdziet par Mannas namu, kas Anglijā ir kā veselības centrs/sanatorija. Tas pēc Covid
19 plāno uzsākt atveseļošanās programmu, lai caur veselības vēsti aizsniegtu cilvēkus
Jēzum. Lūdziet, lai valdības dotu nepieciešamās atļaujas.

•

Lūdziet par 1000 Misionāru kustības apmācības centru Sumatras ziemeļos, kā arī par
visām misionāru apmācības iestādēm, lai tās spētu atrast veidus, kā turpināt kalpošanu,
neskatoties uz Covid 19 pandēmiju.

•

Lūdziet par draudzes locekļiem, kuri pandēmijas vai citu iemeslu dēļ ir zaudējuši
tuviniekus.

86.diena – Lūgšanu vajadzības - Sabats, 20.jūnijs, 2020
Cerības apsolījums
“Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja
tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu
nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu,
būtu arī jūs.” /Jāņa 14:1-3/
“Šeit nav mūsu mājas; mēs esam tikai ceļinieki un svešinieki, dodoties uz labāku valsti, Debesu
valsti. Kavējieties savās domās pie šīm lietām un, to darot, Kristus būs jums tieši blakus.”
/Life Sketches of Ellen G. White, p. 293/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Pateicoties Dieva žēlsirdībai, žēlastībai un mīlošajai laipnībai, mums ir dota cerība. Cerība uz
labāku rītdienu, cerība uz piedošanu un uzvaru pār grēku, kā arī mūžīgās dzīvības cerība. Sātans
un šī pasaule mums piedāvā neskaitāmus iemeslus, kāpēc padoties dzīvot, bet Jēzū “(..) ir Dieva
apsolīšanu, tās ir Viņā jā, (..).” /2.Kor.1:20/ Vai jūs labprāt izvēlētos turēties pie cerības
apsolījumiem, kas jums dāvāti Dieva Vārdā ar garantiju caur Jēzus asiņu nopelna? Vai lūgsiet,
lai Viņš jums palīdz savas acis vērst uz Viņa otrās atnākšanas cerību un mūžīgo dzīvi kopā ar
Viņu?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Anonīms: “Mēs lūdzām Dievu nodrošināt līdzekļus dievnama celtniecībai un Viņš
strādāja pie kāda turīga biznesmeņa sirds, lai tiktu ziedoti nepieciešamie resuri!”

•

Eiropā un citās pasaules vietās Covid 19 gadījumu skaits lēnām sarūk. Hospitalizācijas
gadījumi samazinās, neskatoties uz to, ka valstis atkal atver savas robežas, saglabājot
sociālo distancēšanos un citus noteikumus.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet, lai Jēzus dāvā jums atjaunotu atklāsmi par krāšņo cerību Viņā.

•

Lūdziet par savu ģimenes locekļu, draugu, kolēģu atgriešanos, kā arī par tiem
daudzajiem cilvēku vārdiem, kuri ir atsūtīti 100 Lūgšanu dienu komandai.

•

Lūdziet par cilvēkiem, kuri cieš garīgi, fiziski vai piedzīvo ekonomiska rakstura
problēmas - kaut viņi paliktu stipri, dažādo kārdinājumu vidū, un palīdzību meklētu pie
Jēzus.

•

Lūdziet par Dienvidanglijas konferences dažādajām draudzēm un kalpošanas nodaļām.
Lūdziet pēc finansiāliem Dieva brīnumiem, lai tiktu veidotas jaunas draudzes un
atjaunotas pašreizējās ēkas, kalpošanai apkārtējām sabiedrībām.

87.diena – Lūgšanu vajadzības - Svētdiena, 21.jūnijs, 2020
Prieka apsolījums
“Taisnīgo gaidas izvērtīsies viņiem par prieku (..)” /Salamana pamācības 10:28a/
“Dvēsele, kas vērtē Kristus mīlestību, ir piepildīta ar brīvību, gaismu un prieku. Šādā dvēselē
nav dalītu domu. Viss cilvēks ilgojas pēc Dieva. Viņš neiet pie cilvēkiem, lai iepazītos ar saviem
pienākumiem, bet gan pie Kristus - visas gudrības avota. ”
/Reflecting Christ, p. 114/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Vai jūs kādreiz esat piedzīvojuši 'Kunga prieku'? Prieku par iespēju būt kopā ar Dievu, par
iepēju sazināties ar Viņu caur lūgšanu un Viņa Vārdu? Kad jūs uzlūkojat Jēzu Viņa pilnīgajā
skaistumā, visi “prieki/jautrība”, kādus pasaule piedāvā, izgaist kā nenozīmīgi. Jēzus ar savu
nepārspējamo valdzinājumu piepildīs jūsu sirdis ar prieku, kas tiešā veidā ir pāri par šo pasauli!
Vai ilgojaties piedzīvot Debesu prieku? Pestīšanas prieku, uzticības prieku, saskaņas un
sadarbības prieku ar Dievu?
Kāpēc gan nelūgt Dievu šodien dāvāt jums prieka garšu, pavadot vairāk laika ar Viņu lūgšanā
un Viņa Vārda pārdomāšanā?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Novo Tempo (Hope Channel filiāle Brazīlijā) ir apņēmies raidīt evanģēliju visu
diennakti. Nedēļu pirms Lieldienām Dienvidamerikas divīzijā ir īpašs laiks
evaņģelizācijas iespējām. Kad pandēmijas dēļ visas draudzes tika slēgtas, vadītāji lūdza
Dievu. Viņi nolēma vadīt virtuālu evaņģelizācijas sanāksmi kopā ar evaņģēlistu Luís
Gonsalves, kā rezultātā tika saņemti 30 256 cilvēku lūgumi tikt kristītiem! Protams,
Dievs ir spējīgs paveikt visu kopā ar tiem, kuri mīl savu Kungu!

•

Anonīms: “Caur 100 Lūgšanu dienu lasījumiem es apzinājos vajadzību - vairāk Jēzu un
mazāk sevi. Es slavēju Dievu par Viņa mīlestību un žēlastību pret mani!”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet, lai jūsu sirdis katru dienu tiktu piepildītas ar Debesu prieku.

•

Lūdziet par ticīgajiem, kuri saskaras ar dažādiem pārbaudījumiem, attiecībā uz Sabata
ievērošanu. Lūdziet, lai viņu uzticība spīdētu izaicinājumu un vajāšanu gaismā.

•

Lūdziet, lai Naga View Adventistu koledža Filipīnās spētu pastāvēt, neskatoties uz
Covid 19.

•

Lūdziet, lai Covid 19 pandēmija izbeigtos.

88.diena – Lūgšanu vajadzības - Pirmdiena, 22.jūnijs, 2020

Mīlestības apsolījums
“(..) “Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu
žēlastību.” /Jeremijas 31:3/
“Pēc Dieva plāna pasaule ir jāiepazīstina ar Kristus brīnišķīgo žēlastību un mīlestību, par kuru
liecina bezgalīgā maksa, ko Kungs atdeva, lai atpirktu cilvēci. Godības pilnais atpestīšanas
plāns aptver visu pasauli. Saņemot grēku piedošanu un Kristus taisnību, grēcīgais un kritušais
cilvēks atkal var kļūt pilnīgs.” /E.Vaita, Vēstis jaunatnei, 137.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Dievs ir mīlestība. Kad jūs to aptverat un sākat ieraudzīt visu, ko Viņš dara caur šo mīlestības
prizmu, jūsu dzīve pārveidojas un kļūst par Dieva mīlestības atspulgu un kanālu. Katrs Dieva
apsolījums ir apsolījums, kas dzimis mīlestībā. Dievs caur Savu mīlestību ilgojas jūs pārveidot
par mīlestības cilvēkiem!
Vai esat ļāvuši Dieva mīlestībai veikt savās sirdīs patmīlības kausēšanas darbu? Vai ļausiet
Jēzum caur Savu Vārdu no jauna nodefinēt to, kāda ir patiesa mīlestība un kā tā izskatās? Vai
jūs labprāt piekristu kļūt par mīlestības cilvēku?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Franciska: “100 Lūgšanu dienas man un maniem bērniem ir palīdzējušas regulāri katru
rītu un katru vakaru lūgt. Es slavēju Dievu par šo lūgšanu laiku. Meitas draudzene, kura
bija ieradusies ciemos, arī piedzīvoja to. Atgriežoties savās mājās, viņa pārliecināja savu
ģimeni katru dienu lūgt, ko tā vēljoprojām ar prieku dara!”

•

Maiks patiešām smagi pārdzīvoja šo izolācijas laiku. Kādu dienu, meklējot kārtējās TV
programmas, viņš atklāja Hope Channel. “Man vajadzīga cerība,” viņš sev sacīja. Viņš
sāka skatīties interaktīvās Bībeles studijas un citas iedvesmojošas programmas. Viņš
noskatījās visu sēriju par Daniela grāmatu un vēl citu sēriju par Atklāsmes grāmatu.
Studiju rezultātā viņš nolēma pilnībā nodot savu sirdi Jēzum!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet, lai jūs spētu dziļāk un pilnīgāk izprast, pieņemt un izdzīvot Dieva mīlestību
savā dzīvē.

•

Lūdziet par Evandželīnu un vēl daudziem citiem, kuri cīnās ar ļaundabīgo audzēju un
citām dažādām slimībām. Lūdziet pēc Dieva dziedinošā pieskāriena.

•

Lūdziet par jaunkristītajiem draudzes locekļiem, kuri ir pievienojušies īsi pirms Covid
19 pandēmijas vai pat tās laikā. Lūdziet, lai kristīgās sadraudzības un dievkalpojumu
trūkums neaizēnotu viņu lēmumu sekot Kristum.

•

Lūdziet par Hamiltonas SDA draudzi Kanādā. Lūdziet, lai Dievs svētī radošās pieejas,
kalpošanai viņu “Really Living” centrā, kas piedāvā sadraudzības aktivitātes, kulinārijas
klases, bezmaksas eļļas maiņu, kokteiļu bufeti un klinšu kāpšanu iekštelpās.

89.diena – Lūgšanu vajadzības - otrdiena, 23.jūnijs, 2020
Gudrības apsolījums
“Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un
nepārmezdams, un viņam taps dots.” /Jēkaba 1:5/
“Tas Dievs, kuram mēs kalpojam, neuzlūko cilvēka vaigu. Viņš, kas Salamanam piešķīra
gudrību un asas uztveres spējas, arī šodien ir labprātīgs Saviem bērniem dot šo pašu svētību. (..)
Ja kāds “nastu nesējs” pēc gudrības ilgojas vairāk kā pēc bagātības, varas vai slavas, tas noteikti
nepievilsies. Tāds no Lielā Skolotāja mācīsies ne tikai to, kas darāms, bet arī, kā to padarīt, lai
Kungs viņa darbu varētu atzīt par labu.”
/E.Vaita, Pravieši un Ķēniņi, 31.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:
Jēzus ir Gudrība. Visos laikos Viņš ir zinājis, kura ir visgudrākā rīcība, visgudrākais padoms un
visgudrākais ceļš nākotnē. Dzīve mums piespēlē daudz izaicinājumu, neatkarīgi no tā, vai tie ir
saistīti ar profesiju, ģimeni, kalpošanu - mums vienmēr ir vajadzīga dievišķā gudrība. Slava
Dievam, Viņš ir vairāk nekā gatavs dāvāt gudrību visiem, kas pēc tās lūdz!
Vai vēlaties apmainīt savas nereti muļķīgās domas ar gudrību, kas nāk no Dieva? Vai esat gatavi
pieņemt Dieva padomu pat tad, ja tas ir pretrunā ar pasaules “gudrību” un jūsu pašu idejām? Vai
atvērsiet savas sirdis Jēzus gudrajiem padomiem, kas ved uz taisnības un mīlestības dzīvi?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Enohs: “Lai slava un pateicība tiek veltīta Tam Kungam! Karantīnas laikā mūs kā
ģimeni uz kopīgiem Bībeles izpētes brīžiem katru dienu pulcināja mūsu 27 gadīgais
dēls. Pētījām 1.Mozus grāmatu. Tā bija liela svētība aptvert, cik bagāta ir 1.Mozus
grāmata. Mūsu ģimenē tagad ir izveidojusies sava Bībeles studiju kultūra.”

•

Roberts: “Visu nedēļu, tiešsaistes evaņģelizācijas sērijas laikā, kuru vadīju Arizonas
Konferencē, paralēli darbojās aizlūgšanu līnija. “Rezultāti” tika kristīti draudzēs, upēs
un baseinos!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet lai jums tiktu atklāta dievišķā gudrība, pavadot laiku kopā ar Dievu.

•

Lūdziet par adventistu draudzēm, skolām un iestādēm, kad tās ar lūgšanām un
piesardzību apsver iespēju atsākt darbību.

•

Lūdziet par neprecētiem adventistu draudzes locekļiem, lai viņi piedzīvotu piepildījumu
Jēzū un atrastu dievbijīgu dzīvesbiedru.

•

Lūdziet par Tokijas adventistu slimnīcu, kas pilsētai kalpo vairāk nekā 90 gadus.
Lūdziet, lai Dievs svētī un vērš plašumā šo kalpošanu, caur ko Tokijas iedzīvotāji varētu
saņemt gan fizisku, gan garīgu dziedināšanu.

90.diena – Lūgšanu vajadzības - trešdiena, 24.jūnijs, 2020
Spēka apsolījums
“Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.” /Filipiešiem 4:13/
“Es vēlētos, kaut visi spētu saprast, kādas iespējas un priekšrocības pieder tiem, kuri Kristu
padara par savu pietiekamību un savu paļāvību.”
/Letter 45, 1893, par. 33/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Dievs ir visvarens. Viņam - visas realitātes Radītājam - nekas nav pārāk grūts, sarežģīts vai
smags. Viņš izvēlas pielietot Savu spēku, lai palīdzētu, dziedinātu un atjaunotu. Tā kā Viņa
vārdi ir spēks un dzīvība, visi Viņa baušļi, norādījumi un pamācības var tikt īstenotas caur
ticības nosacījumu. Ticība atbrīvo apsolīto spēku tiem, kuri ir uzticīgi.
Vai jūs šodien labprāt izvēlētos uzticēties Dieva spēkam, kas ticībā jums ir pieejams? Vai
uzticēsieties Jēzum, Vārdam, kas tapa miesa, nodrošinot jūs ar spēju izpildīt Viņa gribu? Vai jūs
labprāt strādātu kopā ar Jēzu, lai dzīvotu dziedināšanas, palīdzības un atjaunošanas dzīvi?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
•

Māsa D: “Jau vairākus gadus mudinu savu brāli doties uz dievnamu. Tagad, kad mūsu
dievkalpojumi notiek tiešsaistē, viņš pievienojas mums katru Sabatu! Lūdzu, lūdziet,
kaut viņš varētu atdot savu sirdi Tam Kungam un Dievs pašķirtu viņa ceļu uz draudzi.”

•

Gems: “Mēs slavējam Kungu par tiem daudzajiem lūgšanu vadītājiem Filipīnās, kuru
dzīves ir izmainījušās līdz ar šo lūgšanu kalpošanu. Sākotnēji daži no šiem vadītājiem
negribīgi pieņēma aicinājumu būt par lūgšanu vadītājiem, bet tagad tie ir mantojuši tik
daudz prieka ticībā. Patiesībā, tiešsaistes lūgšanas ir kļuvušas par viņu spēka avotu šajā
pandēmijas laikā.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
•

Lūdziet ticībā pēc Dieva apsolījuma - vienmēr saņemt spēku pildīt Viņa gribu.

•

Lūdziet, lai laulības, kurās ir atklājušās kādas problēmas, tiktu dziedinātas, lai laulātie,
kuri ir atsvešinājušies, atkal satuvinātos un, lai Jēzus kļūtu par ikviena ticīgā laulības
centru.

•

Lūdziet par māsu T. no Tanzānijas, kura cieš dažādos veidos, jo ir pieņēmusi lēmumu
kļūt par Septītās dienas adventisti.

•

Lūdziet par jauno centru Baltkrievijā, kurā ir rotaļu laukums, aprīkojums cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un daudz kas cits. Lūdziet Dievu, lai Viņš svētī un paplašina šo
būtisko kalpošanu, un palīdz apmeklētājus iepazīstināt ar Viņu.

91.diena – Lūgšanu vajadzības - ceturtdiena, 25.jūnijs, 2020
Dzīvības apsolījums
“(..) tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji, mīlēdams To Kungu, savu Dievu,
paklausīdams Viņa balsij un Viņam pieķerdamies, jo Viņš ir tava dzīvība un tavu dienu garums, ka tu
dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs taviem tēviem, Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam, ar zvērestu ir
apsolījis dot." /5.Mozus 30:19-20/
“Dzīvības Devējs pie pirmās augšāmcelšanās izsauks Savu atpirkto īpašumu; un līdz šai uzvaras stundai,
kad atskanēs pēdējā bazūne un plašā armija izies pretī mūžīgajai uzvarai, katrs kalps, kurš ir aizgājis
dusēt, tiks glabāts drošībā un pasargāts kā dārgakmens, kuru Dievs pazīst pēc vārda. Pateicoties Glābēja
spēkam, kas mājoja viņos, viņiem vēl dzīviem esot, un tāpēc, ka tie bija dievišķās dabas līdzdalībnieki,
viņi tiek augšāmcelti no mirušajiem.” /Maranatha, p.300/

SIRDS JAUTĀJUMI:
Cik brīnišķīga patiesība! Dievs, visas dzīvības avots, ir gatavs to dāvāt visiem, kas Viņa spēkā
izvēlas dzīvot mīlestības, uzticības un taisnības dzīvi šajā debesu pusē. Vēl bez tā Viņš ar prieku
dāvā mūžīgo dzīvību Saviem bērniem, lai tie varētu dzīvot kopā ar Viņu nevainojamā veselībā,
svētlaimē, priekā un harmonijā! Slavējiet Viņu! Vai esat pieķērušies pie dzīvību dodošās, dzīvi
pārveidojošās un dzīvi bagātinošās labo ziņu realitātes, kāda jums ir pieejama Jēzū? Vai jūs
gaidat augšāmcelšanās dienu, kad visi, kuri ticēja, saņems nemirstīgu ķermeni, lai baudītu
mūžīgo dzīvi kopā ar visdārgāko un mīlošo Dievu?
PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
• Karme: “Esmu viena, trīs zēnu mamma uz pilnu slodzi, pilna laika studente, strādājoša
un ļoti iesaistīta kalpošanā savā draudzē. Neskatoties uz milzīgo laika un izturības
noslogojumu, Dievs vada mani tam visam cauri. Katru dienu kopā ar bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem ejam cauri 100 Lūgšanu dienu programmai. Jaunieši ļoti
iesaistās, lūdz un uzdod jautājumus. Neskatoties uz finansiālajām grūtībām, kuras
saistītas ar skološanās vajadzībām, varu slavēt Dievu, ka Viņš mani tik daudz ir mācījis
un tik daudz svētījis šajā pandēmijas laikā. Man patīk kalpot!
•

Mēs slavējam Kungu, ka daži misijas darbinieki Tuvajos Austrumos piedzīvo atjaunotu
garīgo spēku. Daži no viņiem drosmes un atmodas trūkuma dēļ bija tālu no draudzes.
Bet pateicoties tiešsaistes 100 Lūgšanu dienām viņi piedzīvo vēlēšanos atkal būt daļa no
draudzes sabiedrības.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
• Lūdziet pēc bagātīgās dzīves pieredzes, kādu Jēzus jums ir apsolījis.
•

Lūdziet par visiem adventistu imigrantiem un personām, kuras dzīvo ar vīzām, kurām
juridiskā statusa dēļ šajā pandēmijas laikā nav pieejama valdības palīdzība. Lūdziet, lai
tie tiktu nodrošināti ar dzīvei nepieciešamo.

•

Lūdziet par visiem adventistiem un ne-adventistiem, kuri ir inficējušies ar Covid 19.

•

Lūdziet par Rostokas skolu Krievijā, kas kalpo bērniem ar īpašām vajadzībām,
nodrošinot viņiem mīlošu, uz Kristu vērstu mācību programmu, kas sniedz prieku gan
bērniem, gan vecākiem. Lūdziet, lai Dievs dāvā Savu svētību šai svarīgajai kalpošanai,
tās darbiniekiem, studentiem un vecākiem.

