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“Saucot uz Jēzu mūsu neatliekamajā vajadzībā!”
14.nedēļa - 100 lūgšanu dienas
26. jūnijs – 4. jūlijs, 2020

“Mēs zinām, kā šis stāsts beigsies”
Marks Finlijs
Viens no lielākajiem iemesliem, kādēļ mums nav jādzīvo bailēs, rūpju un uztraukuma
pārņemtiem, ir tas, ka mēs zinām, kā šis stāsts beigsies. Mēs zinām, ka slimībām nebūs
pēdējais vārds: Kritum pieder pēdējais vārds. Mēs zinām, ka ne koronavīruss, ne jebkurš
cits vīruss, dabas katastrofa, nelaime vai kodolkarš neiznīcinās šo planētu Zemi. Mums ir
Jēzus atgriešanās apsolījums. Mēs redzam badu. Mēs redzam zemestrīces. Mēs redzam
tautu nemierus. Mēs redzam kodolkara izcelšanās iespējas. Mēs redzam kodolkatastrofu
iespējamību. Mēs redzam klimata pārmaiņas. Mēs redzam, kā sērgas paņem tūkstošiem
dzīvību.
Mēs redzam šīs lietas, bet mums ir cerība, kas dara mūs spējīgus zelt un plaukt dzīves
grūtākajos brīžos.
Mums ir pārliecība, kas mums palīdz tikt cauri grūtībām, jo mēs esam lasījuši Bībeles
pēdējās nodaļas. Mēs zinām, kā šis stāsts beigsies. Atklāsmes grāmatas 21.nodaļas 4. un
5. pantā Jānis raksta: "Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz
bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis.“ Tas, kas sēdēja goda
krēslā, teica: „Redzi, visu es daru jaunu.“"
Kopā ar apustuli Pāvilu mēs gaidām "svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu
Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu." /Titus 2:13/
Mēs esam adventisti un neesam aizmirsuši savu mantojumu. Kristus nāks atkal un Viņš
nāks drīz. Ja mēs pazaudēsim no skata Jēzus nākšanu, mēs pazaudēsim cerību. Mēs esam
adventisti. Mēs skatāmies pāri tam, kas ir, uz to, kas būs. Mēs skatāmies pāri šodienai uz
rītdienu. Mēs skatāmies pāri slimībām uz veselību. Mēs skatāmies pāri sērgām, kuras
attīstās caur piesārņoto gaisu uz tīru gaisu tur, kur slimību vairs nebūs.
Arvien pieaugošājās dabas katastrofās, politiskajā saspringumā, ekonomiskajā nedrošībā
un postošajās slimībās mēs redzam mūsu Kunga atgriešanās zīmes. Lai gan Dievs
neizraisa šīs katastrofas, Viņš tās pieļauj ar noteiktu nodomu. Viņš mūs aicina pilnīgi
paļauties uz Viņu. Viņš mūs aicina nākt uz ceļiem Viņa priekšā. Viņš mūs aicina uz dziļāku
lūgšanu dzīvi un bagātāku Bībeles pētīšanas pieredzi. Viņš mums atklāj, ka šajā pasaulē
nav drošības. Kristus ir mūsu pārliecības pamats. Viņš ir mūsu drošība. Viņš ir mūsu
Glābējs, mūsu Pestītājs, mūsu Atbrīvotājs, mūsu Ķēniņš, kurš nāk. Kāda gan ir šī vīrusa
ietekme, redzot tā straujo izplatību? Tas mūs modina.
Šī pasaule nav viss. Kristus runā uz mani un uz tevi. Mūsu dzīves ir trauslas. Katrs no
mums dzīvo šādā trauslā šis zemes ķermenī. Bet skatoties pāri tam, kas tagad pastāv, nāks
kas labāks - un tā ir Kristus godība. Ir kas tāds, kā dēļ ir vērts dzīvot, un tas ir Jēzus Kristus.
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Atļauj Viņam piepildīt savu sirdi, paņemt projām bailes, stiprināt tavas apņemšanās un
sagatavot tevi Savai drīzajai atnākšanai.

SIRDS JAUTĀJUMI:
Vai apzinieties, cik neaptverami liela cerība mums ir kā adventistiem? Vai redziet, ka
nekas šajā pasaulē mūs nespēj nospiest, kamēr mūsu acis ir pievērstas Kristum un Viņa
apsolījumiem? Vai ejat cauri šai pandēmijai un katrai nākamajai dienai ar pilnīgu
pārliecību par Dieva apsolīto mūžīgo prieku, laimi un mieru?

SIRDS IZAICINĀJUMS:

Atvēliet kādu laiku šodien, lai atrastu rakstu vietas Bībelē, kas norāda uz Jēzus otrās
atnākšanas lielo cerību, apsolījumus par jaunām debesīm un jauno zemi. Izvēlieties dažus
no šiem pantiem, iegaumējiet tos, ļaujot apziņai par Dieva labestību un mīlestību pret
jums piepildīt jūsu dienas ar cerību, prieku un pārliecību par Kristu.
"Un tā, aizritot mūžības laikiem, tiks gūtas arvien pilnīgākas un brīnišķīgākas atklāsmes
par Dievu un Kristu. Tādā pašā mērā kā atzīšana pieaugs arī mīlestība, godbijība un
laime. Jo vairāk cilvēki iepazīs Dievu, jo apbrīnojamāks tiem kļūs Radītāja raksturs. Kad
Jēzus visiem atklās atpestīšanas darba noslēpumus un iepazīstinās ar sasniegumiem,
kas iegūti šajā lielajā cīņā ar sātanu, atpestīto sirdis ietrīsēsies vēl kvēlākā mīlestībā un
vēl jūsmīgāk tie aizskars zelta kokles: desmit tūkstoš reiz desmit tūkstoši un tūkstoš reiz
tūkstoši balsu savienosies varenā slavas un teikšanas korī.
"Un visus radījumus, kas ir Debesīs un virs zemes, un zemes apakšā un kas ir jūrā, un
visus, kas tur iekšā, es dzirdēju sakām: "Tam, kas sēž uz goda krēsla, un jēram lai ir
pateicība un slava, un gods, un vara mūžīgi mūžam!" (Atkl. 5:13)
Lielā cīņa ir beigusies. Grēka un grēcinieku vairs nav. Universs ir atkal tīrs, un visā
bezgalīgajā radībā pulsē harmonija un prieks. Visās Universa daļās no Radītāja plūst
dzīvība un gaisma. No vissīkākā atoma līdz vislielākajai pasaulei visas lietas – dzīvās un
nedzīvās – savā neaizēnotajā skaistumā un pilnīgajā laimē liecina, ka Dievs ir Mīlestība.”
/E.Vaita, Lielā cīņa 678.lpp./
Meklējot dziļāk: papildus materiāli lasīšanai šajā nedēļā
● Elena Vaita, Lielā cīņa, Cīņa beigusies
● Marks Finlijs, Making Friends for God

92.diena – Lūgšanu fokuss – piektdiena, 26.jūnijs, 2020
PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
● Dienvidāzijas Klusā okeāna divīzija: “Mēs pateicamies Dievam, ka caur šo iniciatīvu
(100LD) vairāk nekā 5000 lūgšanu kareivji ir reģistrējušies un pievienojušies lūdzēju
pulkam. Lielākā daļa no tiem ir jaunieši. Ir izveidojušās lūgšanu grupas un ir noticis
balsojums, lai tiktu nodibināta oficiāla jauniešu lūgšanu kalpošanas nodaļa.”
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● Plānotā atbalsta un uzticības kalpošanas nodaļa: Mēs slavējam Dievu par Septītās
dienas adventistu draudzes locekļu uzticību 2020.gada pandēmijas laikā. Kopš
2020.gada 11.marta uzticīgi draudzes locekļi ir apņēmušies dot vairāk nekā 1 000 000
dolāru nepārtrauktās un sekojošās dāvanās, kas ar līdzekļiem palīdzēs turpināt atbalstīt
Septītās dienas adventistu draudzes vispasaules misiju.
● Esam saņēmuši ziņojumus, ka pateicoties 100 lūgšanu dienām ir piedzīvotas simtiem
kristības. Mēs slavējam Dievu par visiem, kuri lūdza par notiekošo evanģelizāciju.
Dievam lai ir gods!
● Literatūras evaņģēlists no Tanzānijas: “Šo 100 lūgšanu dienu laikā Dievs ir paveicis
brīnumu priekš manis. Es lūdzu, lai Dievs savieno mani ar kādu, kuram es varētu
pasniegt Bībeles stundas. Pēc divām dienām manās mājās ieradās kundze, kura dzīvo
apmēram 7km attālumā. "Jūs pārdevāt man dažas grāmatas, es tās izlasīju un atradu
patiesību. Atnācu pie jums, lai varētu turpināt mācīties", viņa sacīja. Mēs virzāmies uz
priekšu Bībeles stundu apmācībā un kundze ir gatava uzticēt savu dzīvi Jēzum. Dievs
ir atbildējis manu lūgšanu!”
● Covid 19 izolācijas laikā kāds neticīgais bija spiests dzīvot kopā ar Adventistu
ģimeni. Šī ģimene piedalījās 100 lūgšanu dienās. Jaunais cilvēks ģimenei teica, ka
lūgšana ir veltīga laika tērēšana. Neilgi pēc tam viņš saslima ar Covid 19. Viņš tika
nogādāts citā karantīnas vietā, kur viņš piedzīvoja sirds maiņu un mudināja cilvēkus
lūgt tāpat kā adventisti, pie kuriem viņš bija palicis iepriekš. Viņš un visi tur esošie
cilvēki tika brīnumainā veidā dziedināti. Viņš un vēl viena persona 14. jūnijā atdeva
savu dzīvi Dievam caur kristībām.

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
● Lūdziet par Lennox. Viņš ir sešus gadus vecs zēns, kurš cieš no saišu slimības. Viņa
acs lēcas ir kļuvušas vaļīgas un tas var draudēt atņemt spēju redzēt. Objektīvs acī ir
kļuvis vaļīgs un viņš var kļūt akls. Viņam ir gigantisms un palielināta sirds. Lūdziet
par visas pasaules slimajiem bērniem.
● Lūdziet par ziemeļaustrumu Indiju un citām pasaules vietām, kur saslimšanu skaits ar
Covid 19 pieaug.
● Lūdziet par adventistu ģimeņu bērniem, kuri ir pazaudējuši ceļu vai atrodas apjukumā
un atklāj sacelšanās garu.
● Lūdziet par tiem, kuri apsver iespēju uzsākt pilna laika kalpošanu. Lūdziet, lai tie
varētu būt skaidrībā par savu aicinājumu un katrs šķērslis tiktu novākts.
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93.diena – Lūgšanu fokuss - Sabats, 27.jūnijs, 2020
Es iešu… pie savas ģimenes.
“Bet, ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir
aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu.” /1.Timoteja 5:8/
“. . . tev jābūt nopietnam, noteiktam un apņēmīgam veikt savus pienākumus ģimenē, un,
ja vien iespējams, ņemt tos sev līdzi. Tu nedrīksti taupīt nekādas pūles, cenšoties
pārliecināt viņus kopīgi ceļot uz Debesīm.” /Adventistu māja, 352.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:

Mums visiem ir tuvāki vai tālāki ģimenes locekļi, kuri vēl nav iemīlējuši Kristu un
nolēmuši dzīvot uzticīgu dzīvi Viņam. Varbūt kāds no viņiem ir aizgājis no Dieva? Varbūt
daži ir ateisti. Vai varbūt dažiem nekad nav bijusi iespēja pilnībā sadzirdēt, izprast un
redzēt evaņģēliju vārdos un darbos.
Tas ir jūsu pienākums, darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai maigi, laipni, ar lielu gudrību un
mīlestību aizsniegtu šos ģimenes locekļus, parādot tiem rūpes un īstā laikā norādot
viņiem uz Jēzus patiesību un mīlestību.
Vai ar lūgšanām esat gatavi veikt šo svarīgo aizlūgšanas un kalpošanas darbu savu
neticīgo / ne-adventistu / no draudzes aizgājušo ģimenes locekļus labā? Vai jūs
apņematies apzināti rīkoties viņu labā? Vai vēlaties nodot sevi visu, lai aizsniegtu viņus?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
● Ģenerālkonferences Ģimenes kalpošanas nodaļa: “Vispasaules Covid 19 Laulības un
ģimenes lūgšanu dienā neskaitāmas grupas visā pasaulē palika nomodā visu nakti, lai
kopīgi lūgtu Dievam dziedināt laulības un ģimenes attiecības. Mājas, kur reiz valdīja
nesaskaņa, spriedze, nemiers un depresija, piedzīvoja atjaunotu mieru un saskaņu.”
● Nensija: “100 Lūgšanu dienu laikā Dievs dziedināja manas meitas ģimeni no Covid 19
un stiprināja mūsu ģimenes attiecību saites.”
● Nelda: “13.jūnija Sabatā mums notika pirmais dievkalpojums pēc ierobežojumu
atcelšanas. Atklāšanas dziesmas “Neaizmirsti sabatu” laikā lielākā daļa no mums
raudāja prieka asaras. Mums pievienojās ārī kāds negaidīts viesis, kurš dzīvo dievnama
kaimiņos. Viņš teica, ka tagad izprot Dieva Vārdu, jo klausās Hope Radio (Cerības
Radio staciju). Viņš vēlas pieņemt Jēzu Kristu kā savu personīgo Pestītāju. Slava
Dievam!”
● Hopevels: “100 Lūgšanu dienu laikā Zimbabvē caur mobilā telefona un tiešsaistes
evaņģelizāciju ir aizsniegti vairāk nekā 20 000 cilvēki, daudzi no viņiem gaida
kristības.”
● Draudzes vadītājs: “Ārkārtas situācijas laikā mūsu draudze palika uzticīga un atgrieza
143% no mūsu plānotā “desmitā” ienākumiem.”
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LŪGŠANU VAJADZĪBAS:

● Lūdziet par saviem tuvākiem un tālākiem ģimenes locekļiem. Lūdziet, lai viņi tiktu
glābti, un lai Dievs dāvā jums iespēju dalīties savā ticībā, Dieva Vārdā un Kristus
mīlestībā ar viņiem.
● Lūdziet par visām Adventistu draudzes mediju kalpošanām, kas nerimstoši
pārraida evaņģēliju visā pasaulē. Lūdziet, lai Dievs dod varenu ražu.
● Lūdziet par biznesa vadītājiem, kuriem pandēmijas laikā jāpieņem sarežģīti
lēmumi, kas atstās ietekmi uz viņu nodarbinātajiem.
● Lūdziet par Mateju, par cilvēku, kurš ir bezpajumtnieks, kurš cīnās ar atkarībām
un citām važām, kas viņu attur augšupejošajā ceļā pie Jēzus. Lūdziet, lai šīs važas
tiek sarautas viņa dzīvē un vēl daudzu citu cilvēku dzīvēs, kuri atrodas sātana
verdzībā.

94.diena – Lūgšanu fokuss - svētdiena, 28.jūnijs, 2020
Es iešu … pie saviem kaimiņiem.
“Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem nav."
/Marka 12:31/
“Kristiešiem vispirms jābūt vienotiem un saticīgiem savās ģimenēs. Tikai pēc tam darbs
jāturpina pie kaimiņiem un tālāk. Kas jau ir saņēmuši gaismu, tiem jāļauj tai skaidros
staros spīdēt tālāk. Viņu vārdiem, piesātinātiem ar Kristus mīlestību, jābūt par dzīvības
smaržu un dzīvību.” /E.Vaita, Adventistu māja, 37.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:

Jēzus pārzin jūsu ietekmes sfēru. Viņš pazīst katru cilvēku, ar kuru jūs komunicējat. Mūsu
kaimiņi ir tikpat liels misijas lauks, kā cilvēki tālās zemēs. Mums ir priekštiesība
sadarboties ar viņiem un būt viņu gaismai. Bet ir jāiet tālāk par draudzīgu smaidu un
gadījuma rakstura sarunām. Kā viņi uzzinās patiesību, ja neviens to viņiem nepastāstīs
un neparādīs?
Vai jūs labprāt lūgtu par iespējām nodibināt draudzību ar kaimiņiem, lai tiem liecinātu
par Jēzus atklāto mīlestību pret viņiem? Ja jūs nepazīstat savus kaimiņus, vai esat ar
mieru iziet laukā no savas komforta zonas, lai iepazītos? Vai esat ar mieru iesaistīties
svarīgajā kaimiņattiecību evaņģelizācijas kalpošanā?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
● Jans: “Pandēmija sapulcināja kopā visas mūsu trīs apgabala draudzes, kad mēs katru
dienu tiešsaistē vienojāmies lūgšanās caur 100 Lūgšanu dienu programmu. Mēs
slavējam Dievu, jo tagad savās sirdīs un misijā esam daudz vienotāki nekā jebkad
agrāk!”
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● Džekija: “Es slavēju Dievu! Ārkārtas situācijas laikā mēs bijām vairāk nekā 20 ģimenes
locekļi vienā mājā, bet varu apliecināt, ka ne mirkli necietām badu un neviens no mums
nesaslima!”
● Aldo:“100 Lūgšanu dienu laikā es iemācījos lūgt pazemībā. Tā rezultātā Dievs mūs
svētīja, un mana sieva, kura nevarēja ieņemt bērnu, tagad ir stāvoklī!”
● N.J.: “Katru dienu plkst.5:00 un 12:00 kopā ar mammu lūdzu par sava 88 gadus vecā
tēva un māsas salīdzināšanos. Slavējiet Dievu, jo viņi abi satikās un notika
salīdzināšanās!”
● Glorija: “Es varēju kalpot savā apkārtnē, dalot bukletiņus par Dieva veselības
principiem. Dievs man palīdzēja iziet no savas komforta zonas, un tagad man ir radusies
saikne ar cilvēkiem manā kaimiņu apkārtnē!”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:

● Lūdziet par saviem kaimiņiem un vietu, kur dzīvojat. Lūdziet par dievišķām
satikšanās reizēm, par iespēju palīdzēt un par draudzības nodibināšanu ar
kaimiņiem, lai arī viņu dzīvē atmirdzētu Jēzus gaisma.
● Lūdziet par pārtikas noliktavu ReNewed Hope (Atjaunotā cerība) Overlendas
parkā, Kanzasā. Katru nedēļu apmēram 600 ģimenes (2500 līdz 3000 cilvēki) tiek
apgādātas ar pārtiku, iedrošinājumu un cerību. Ir izdalītas vairāk nekā 2000
Bībeles studiju un “Ceļš pie Kristus” grāmatas angļu un spāņu valodās. Lūdziet par
visām vispasaules draudzei piederošajām draudzes pārtikas noliktavām un
kalpošanas centriem sabiedrības aizsniegšanai.
● Lūdziet par visiem, kuri ir iesaistīti tiešsaistes kalpošanā, izmantojot sociālos
plašsaziņas līdzekļus, video ierakstus, aplikācijas un Bībeles studiju vietnes.
Lūdziet pēc varenas ražas!
● Lūdziet par laulībām, kas atrodas uz šķiršanās robežas. Lūdziet, lai Dievs dziedina
attiecības, dod vēlmi lūgt pēc piedošanas un, lai Viņš laulāto starpā pamodinātu
Kristum līdzīgu mīlestību.

95.diena – Lūgšanu fokuss - pirmdiena, 29.jūnijs, 2020
Es iešu… pie saviem draugiem.
“Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem
draugiem.” /Jāņa 15:13/
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“Kā savu īpašu pienākumu katram draudzes loceklim vajadzētu uzskatīt darbu viņa
tuvumā dzīvojošo ļaužu labā. Pārdomājiet, kā jūs vislabāk varētu palīdzēt tiem, kas
nemaz neinteresējas par reliģiskām lietām. Apmeklējot draugus un kaimiņus, parādiet,
ka jums interesē viņu garīgā, kā arī laicīgā labklājība. Iepazīstiniet ar Kristu kā grēkus
piedodošu Pestītāju. Ieaiciniet kaimiņus savās mājās un kopīgi lasiet dārgo Bībeli un
grāmatas, kas izskaidro tās patiesības. Tas, savienots ar vienkāršām dziesmām un
sirsnīgām lūgšanām, skars sirdis. Lai draudzes locekļi mācās darīt šo darbu. Tas ir tikpat
svarīgi, kā glābt neizglītotās dvēseles svešās zemēs. Kamēr dažiem jāizjūt atbildības
nasta par tālumā esošajām dvēselēm, daudzi citi, kas atrodas dzimtenē, lai izjūt nastu
par dārgām dvēselēm, kas atrodas ap viņiem, un lai tikpat čakli strādā to glābšanai .”
/E.Vaita, Liecības draudzei 6.sēj., 276.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:

Jēzus tevi un mani uzskata par Saviem draugiem. Kāda brīnišķīga doma! Viņš bija gatavs
atdot Savu dzīvību mūsu atpestīšanai, un Viņš to izvēlējās darīt neskatoties uz to, ka
nebija nekādas garantijas, ka pieņemsim Viņa dāvanu.
Vai jums ir tādi draugi, kuri vēl nepazīst Jēzu? Vai varbūt neesat līdzdalījuši vēsti par Jēzu,
baidoties pazaudēt draudzību?
Ja Jēzus bija gatavs atdot Savu dzīvību; jā, visu, kas Viņš ir, tikai lai glābtu Savus draugus,
vai arī mums nevajadzētu darīt visu iespējamo, lai iedrošinātu Savus draugus doties
uzticības gājumā ar Jēzu?
Jautājiet Dievam lūgšanā, kā vislabāk iesaistīties evaņģelizācijā savu draugu glābšanā.
Lūdziet, lai Viņš jums dāvā iespēju pastāstīt par savu ticību, Jēzus mīlestību un to, kā arī
viņi var izjust glābjošo Dieva žēlastību!

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
● Anonīms: “Koronavīrusa pandēmija ir atvērusi mūsu acis, lai ieraudzītu, cik Jēzus
atgriešanās ir tuvu. Mēs pateicamies Dievam par 100 Lūgšanu dienām. Kā ģimene
tagad lūdzam daudz vairāk. Kādu dienu maija mēnesī mums bija šausmīgs ceļa
satiksmes negadījums, kā dēļ būtu bijis loģiski, ja mēs būtu guvuši nopietnus
ievainojumus, bet, slavējiet Dievu, mēs devāmies prom pat bez skrambas! Tajā dienā
savā ceļojumā bijām divas reizes lūguši. Dievs ir uzticīgs!”
● Rūta: “Es lūdzu, lai Dievs dāvā man iespēju liecināt savam kaimiņam un Viņš atvēra
durvis, lai es varētu līdzdalīt Kristu. Viņš ir slims un viņš sāka ticēt Dievam!”
● Klusā okeāna divīzijas birojs: “Divas specifiskas lūgšanu vajadzības par Covid 19
saslimušajiem tika atbildētas un dzīvības tika glābtas. Abi vīri bija ārkārtīgi kritiskā
stāvoklī un tikai brīnums, kuru Dievs darīja, atgrieza viņus dzīvei. Abi divi ir
atguvušies!”
● Alicia: “Es pateicos Dievam par 100 Lūgšanu dienām, jo caur tām Viņš man atklāja
visus manus nenožēlotos grēkus, no kuriem viens bija savtība, koncentrēšanās tikai uz
savām problēmām. Katru dienu lūdzot par citiem, mana sirds kļūst iejūtīgāka un
mīlošāka pret citiem.”
● Lo: “Es patiesi lūdzu, lai varētu kādam līdzdalīt Jēzu. Es lūdzu, lai kāds man to pajautā.
Šodien es apmeklēju biznesa sanāksmi un kāda kundze man pajautāja, vai man nebūtu
kādi bukletiņi, ar kuriem varētu padalīties. Es teicu, ka man tie ir tonnām. Es viņai
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uzdāvināju grāmatu “Ceļš pie Kristus”, dabūju viņas numuru un ceru uz ko vairāk. Šī
priekš manis ir tāda veida pirmā uzticēšanās Dievam pieredze.”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
● Lūdziet par saviem draugiem, kuri netic Jēzum. Lūdziet, lai Dievs dāvā gudrību, kā
īstajā laikā līdzdalīt viņiem evaņģēlija vēsti.
● Lūdziet par tiem, kuri cīnās ar garīgām veselības problēmām, kuri jūtas izolēti,
nemiera pilni un bezpalīdzīgi.
● Lūdziet par draudzi Toronto, Kanādā, kura tika organizēta domājot par cilvēkiem
ar vizuāliem defektiem, lai tā nodrošinātu ērtu vietu dievkalpošanai un draudzības
veidošanai. Lūdziet, lai šī kalpošana varētu augt un tā attīstītos arī citviet pasaulē.
● Lūdziet par visu vietējo draudžu vadītājiem, mācītājiem. Lūdziet par Savienību,
Ūniju, Divīziju un Ģenerālkonferences darbiniekiem un administrācijas
darbiniekiem. Lūdziet, lai Dievs dāvā gudrību, kā vislabāk kalpot savā teritorijā.

96.diena – Lūgšanu fokuss - otrdiena, 30.jūnijs, 2020
Es iešu… pie saviem kolēģiem.
“Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu
Tēvu, kas ir debesīs.”/Mateja 5:16/
“Ņemot vērā gaismu, kādu Dievs man ir devis, es zinu, ka Viņa iestāšanās šodien ir par
lielo vajadzību pēc Bībeles patiesības dzīvojošiem pārstāvjiem. Ne tikai ordinēti
kalpotāji ir piemēroti uzdevumam. Dievs aicina ne tikai ordinētus kalpotājus, bet arī
ārstus, medmāsas, Bībeles darbiniekus un citus nodevušos vienkāršos draudzes
locekļus ar dažādajiem talantiem, kuriem ir zināšanas par pašreizējo patiesību, ņemot
vērā vēl nebrīdināto pilsētu vajadzības. Tur vajadzētu būt simts aktīvajiem ticīgajiem,
kuri iesaistījušies personīgajā misijas darbā, kur tagad ir tikai viens. Laiks ļoti ātri
steidzas. daudz vēl ir jāpadara, pirms sātaniskā opozīcija aizšķērsos ceļu. Katrai vienībai
jābūt iesaistītai darbībā, lai pašreizējās iespējas varētu tikt saprātīgi izmantotas.”
/Ministry to the Cities, p. 108/

SIRDS JAUTĀJUMI:

Katru reizi, dodoties uz darbu, jūs ieejat savā misijas laukā. Dievs zināja, ka jūs tur būsiet
pirms jūsu piedzimšanas, un, ja ļausiet Viņam, Viņš caur jums strādās, lai vadītu jūsu
kolēģus krusta pakājē. Vai jautāsiet Jēzum, tieši kuram jums vajadzētu liecināt savā darba
vietā? Vai sāksiet lūgt par visiem saviem kolēģiem un neatlaidīgi meklēsiet iespējas
līdzdalīt Kristu?
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PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
● Inter-Amerikas Divīzija: “Draudzes loceklis no Gvatemalas nāca ar iniciatīvu izveidot
Bībeles tiešsaistes studijas, kā rezultātā tika kristīts Kvetzaltenango Augstākās Tiesas
tiesnesis.
Rietumu Venecuēlas Ūnijas tiešsaistes evaņģelizācijas centieni rezultējās ar 396
kristībām, tai skaitā tika kristīti arī mācītāji un draudzes locekļi no citām konfesijām.”
● Mēs esam saņēmuši neskaitāmas atsauksmes no draudzēm, ģimenēm, pāriem un
cilvēkiem, kuri 100 Lūgšanu dienu laikā ir piedzīvojuši personīgu atmodu,
dziedināšanu, misijas iespējas un Dieva īpašo svētību. Visa kā ir tik daudz, lai to spētu
šeit uzskaitīt.
● Beverlijs: “Mēs kā grupa turpināsim lūgt arī pēc 100 Lūgšanu dienām!”
● Marlēna: “Mana māsa un viņas vīrs strādā uz kruīza kuģa, uz kura uz vairākām nedēļām
nācās iestrēgt. Biju lūgusi un gavējusi par viņu. Šajā nedrošajā laikā man bija iespēja
līdzdalīt Rakstu vietas un viņa arī apmeklēja 'Hope Awakens' un AWR tiešsaistes
evaņģelizācijas sanāksmes. Māsa pieņēma lēmumu kristīties!”
● Lilliāns: “Kopš 100 Lūgšanu dienu sākuma es pavadu laiku lūgšanās, tā vietā lai savā
darba vietā papusdienotu. Rezultātā esmu piedzīvojis dziedināšanu un mani pusdienas
laika pārtraukumi ir kļuvuši par īpašajiem mirkļiem pie Jēzus kājām.”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:

● Lūdziet par saviem kolēģiem. Lūdziet, lai jūsu dzīve, vārdi un darbi būtu par liecību
Jēzus klātbūtnei jūsu sirdī. Lūdziet, lai Dievs atklāj, kuri kolēģi varētu būt atvērti
uzzināt vairāk par Viņu.
● Lūdziet par Adventistu draudzes atbalstošajām kalpošanām. Lūdziet, lai Dievs
svētī to centienus - turpināt izplatīt evanģēliju. Lūdziet pēc Dieva gudrības
vadītājiem un darbiniekiem un par to, lai Dievs nodrošina visas viņu kalpošanas
vajadzības.
● Lūdziet par 2021.gada Ģenerālkonferences sesiju. Lūdziet, lai arī turpmāk Dievs
dod skaidru izpratni par turpmāko Septītās dienas adventistu draudzes misijas
virzību. Lūdziet, lai visas vēlēšanas un vadītāja izvirzīšanas 2021.gada maija ĢK
sesijā un visā turpmākajā 2021.gadā būtu saskaņā ar Dieva gribu, spēcīgai un
drīzai darba pabeigšanai virs zemes, lai pasteidzinātu Viņa atnākšanu.
● Lūdziet par šķirtajām ģimenēm un personām, kuras pandēmijas un ārkārtas
situācijas dēļ ir iestrēgušas svešā valstī. Lūdziet, lai viņi būtu spējīgi izmantot šo
izaicinošo laiku, atstarojot Kristus gaismu, lai kur tie arī atrastos.

10

97.diena – Lūgšanu fokuss - trešdiena, 1.jūlijs, 2020
Es iešu… pie saviem klases/studiju biedriem.
“ jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic
(..)” /Romans 1:16/
“Gan skolas gaitās ejot, gan uzturoties kopmītnē, ņemiet sev līdzi ticību, un iekļaujiet to
visos savos pienākumos.” /Vēstis jaunatnei, 36.lpp./
“(Sātans) Viņš labi zina, ka nav nevienas citas ļaužu šķiras, kas varētu paveikt tik daudz
laba kā Dievam svētījusies jaunatne. Un, taisnība, jaunatne var atstāt milzīgu iespaidu.
Sludinātāju un vecāko draudzes locekļu rīcībā nav pat puse no tā iespaida, ko uz saviem
biedriem var atstāt Dievam svētījušies jaunieši. Tāpēc jaunatnei vajadzētu apzi nāties tai
uzlikto atbildību un darīt visu iespējamo, lai glābtu nāvei pakļautos biedrus, kaut arī
nāktos upurēt to, kas pašiem sagādā prieku un apmierinājumu. Gan laiku, gan jebkuru
citu pastāvošo vērtību — visu vajadzētu ziedot Dieva darbam.”
/Vēstis jaunatnei, 204.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:

Vai tu mācies skolā? Vai tev ir klasesbiedri, kolēģi studenti, kuri vēlas iegūt izglītības
grādu un labu izglītību?
Vai apzinies, ka tev piedāvātais evaņģēlijs, ir daudz vērtīgāks par grādu vai jebkuru citu
izglītību, kādu šī pasaule var piedāvāt? Vai tavi klasesbiedri/kursa biedri zina, ka esi
kristietis, Septītās dienas adventists? Vai varbūt tu skolu pabeidzi jau sen? Vai tev
joprojām ir saikne vai sadraudzība ar bijušajiem klasesbiedriem?
Dievs aicina tevi, neatkarīgi no tā vai esi students kristietībā vai kādā sabiedrības
programmā, būt par gaismu saviem klasesbiedriem. Neatkarīgi no tā, vai tu sazinies ar
viņiem pa tālruni, tiešsaistē (pandēmijas dēļ) vai klātienē, atstaro Jēzus gaismu!
Ja esi vecāks (bērnam), tu esi aicināts palīdzēt savam bērnam parādīt, kā atstarot Jēzus
mīlestību un kā dalīties evaņģēlija vēstī.
Vai tu šodien izvēlēsies kļūt par misionāru savas skolas cilvēkiem, par Jēzus vēstnieku
saviem bijušajiem / pašreizējiem / nākamajiem klasesbiedriem?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
● Slavējiet Dievu par neskaitāmiem brīnumiem saistībā ar finansēm, nodarbinātību un
atbalstu tik daudziem šajā krīzes laikā.
● Džoels: “Kopā ar sievu apciemojām savus bērnus Apvienotajos Arābu Emirātos.
Pandēmijas dēļ tur iestrēgām un mēs visi inficējāmies ar Covid 19. Daudzas lūgšanas
tika paceltas pie Dieva troņa mūsu dēļ. Mēs visi, izņemot manu sievu, izdzīvojām. Es
joprojām pateicos Dievam par Viņa vadību. Viņš zina, kas ir tas vislabākais mūsu
ģimenei.
● M. A.: “9. jūnijā pl.2:00 naktī es pamodos no tā, ka manā istabā, kurā gulēja arī mani
bērni, satāvēja bruņots vīrietis. Viņš draudēja nogalināt manus bērnus. Mēs bijām
nobijušies, bet es viņam teicu: “Jēzus vārdā atstāj mūs!” Dievs dzirdēja manu palīgā
saucienu, šis cilvēks aizgāja, nenodarot nekādu kaitējamu musm. Dievs ir uzticīgs!”
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● Lindinkose: “80. Lūgšanu dienas vakarā (kad materiāla tēma bija par fizisko
dziedināšanu) manā acu priekšā mans brālis gandrīz nomira. Viņa asinsspiediens bija
augsts, un viņa sirds skrēja. Viņš trīcēja, kampa pēc elpas un viņa stāvoklis ar katru
minūti pasliktinājās. Mēs ātri viņam iedevām ķiploka daiviņu un pusi tējkarotes ūdenī
izšķīdinātu kajēnas piparu. Pēc tam mēs nokritām ceļos un lūdzām un tad, kad bijām
beiguši lūgt, viņa asinsspiediens bija normalizējies, viņš bija pārstājis trīcēt un viņa
sirds vairs neskrēja. Mēs bijām liecinieki tam, kā Dievs 10 minūšu laikā paveica fiziskās
dziedināšanas brīnumu!”
● Rodels L: “Ārkārtas situācijas laikā mana sieva nolēma organizēt sabiedriskās
ēdināšanas banku. Mēs plānojām iesākt tikai ar 30 “rūpju” paciņām, bet Dievs
nodrošināja un pavairoja mūsu pārtikas un “rūpju” pakas, ļaujot vairākus mēnešus
palīdzēt trūcīgām mūsu draudzes un sabiedrības ģimenēm. Visa slava mūsu
pšrdteidzošajam Dievam!”

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:

● Lūdz par savu skolu, skolotājiem un klasesbiedriem. Lūdziet, lai Dievs jums dod
drosmi stāvēt kā kristietim, kurš dzīvo JēzuM. Lūdziet, lai Dievs pašķir iespējas
pastāstīt par ticību Jēzum saviem klasesbiedriem. Ja jūs vairs neapmeklējat skolu,
lūdziet, lai Dievs jums dod idejas, kā aizsniegt savus bijušos klasesbiedrus.
● Lūdziet par kalpošanas darbu sekulārajās studentu pilsētās visā pasaulē. Lūdziet,
lai pēc iespējas vairāk Septītās dienas adventistu studenti un skolotāji iesaistītos
šajā kalpošanā, aizsniedzot pasauli caur to.
● Lūdziet par varenu dvēseļu pļauju visās kalpošanas nodaļās, kuras pandēmijas dēļ
pārorientējās uz tiešsaistes saziņu.
● Lūdziet par mūsu māsām visā pasaulē, kuras šobrīd ir grūtnieces statusā un drīz
laidīs pasaulē bērnus. Lūdziet pēc drošības un apsardzības no Covid 19 vīrusa, kā
arī par to, lai bērni piedzimtu veseli. Lūdziet, lai šie bērni izaug par vareniem Jēzus
lieciniekiem.

98.diena – Lūgšanu fokuss - ceturtdiena, 2.jūlijs, 2020
Es iešu… “pie” savas pilsētas.
“Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurp Es jūs liku aizvest, un pielūdziet To Kungu
par to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība."/Jeremija 29:7/
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“Manā priekšā joprojām ir aktualitāte - cik svarīgi ir atrast ceļu uz lielajām pilsētām.
Kungs mūs daudzu gadu garumā ir mudinājis uz šo pienākumu, un tomēr mūsu
apdzīvotākajos iedzīvotāju centros mēs to redzam salīdzinoši maz. Ja mēs konkrētā
veidā neuzsāksim šo darbu, sātans vairos grūtības, kuras nebūs viegli pārvarēt. Mēs
esam tālu atpalikuši no darba, kas būtu bijis jāveic šajās ilgi novārtā atstātajās pilsētās.
Tagad darbs būs grūtāk padarāms, nekā tas būtu bijis pirms dažiem gadiem. Bet, ja mēs
veiksim darbu Tā Kunga Vārdā, šķēršļi tiks nojaukti, un nolemtās uzvaras būs mūsu
pašu.” /Ministry to the Cities, p. 25/

SIRDS JAUTĀJUMI:

Lielākais pārsvars no visas pasaules dzīvo pilsētās. Laikā, kad mēs lūdzam Dievu atklāt,
kad tieši vajadzētu pārcelties uz laukiem, mums nevajadzētu atstāt darbu lielajās pilsētās.
Miljardiem bez cerības ir iesprostoti atkarībās, troksnī, apjukumā un pilsētu dzīvesveidā.
Lūdziet Dievu, lai Viņš dāvā jums “rūpi” par kalpošanu pilsētās. Varbūt Viņš jūs aicina
uzsākt “ietekmes centru”, uz misiju vērstu biznesu, lai aizsniegtu pazudušās dvēseles
pasaules pilsētās? Vai varbūt Viņš jūs un jūsu pilsētu uzrunā iesaistīties holistiskā
aizsniegšanas pieejā caur dažādām kalpošanām? Kāpēc lai nelūgtu Dievam jums parādīt,
kā vislabāk kalpot savas pilsētas iedzīvotājiem?
PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
● Grants: “Lai kompensētu zaudētās skolas dienas, Dienvidāfrikas valdība pagarināja
skolas nedēļu līdz 6 dienām, ieskaitot sestdienas. Dienvidāfrikas Ūnija vērsās pie
valdības ar lūgumu ļaut Septītās dienas adventistu skolēnus un studentus atbrīvot no
jebkurām mācībām sabata stundās, un valdība piekrita. Mēs slavējam Dievu, ka Viņš
dzirdēja mūsu lūgšanas!”
● Dalmas: “Slavējiet visvareno Dievu, jo Viņš ir uzticīgs Saviem solījumiem! Es strādāju
par literatūras evaņģēlistu Kenijā. Pandēmijas laikā piedzīvoju Dieva svētību. Es
piedzīvoju to, ka pārdošanas apjomi no marta mēneša pieauga!”
● Amanda: “Es sazinos ar ASV karavīriem kara zonā. Līdzdalu viņiem 100 Lūgšanu
dienas un redzu, kā Dievs darbojas viņu sirdīs un kādus lēmumus viņi pieņem.”
● Anonīms: “Cik vien es atceros, mans tēvs ir bijis alkoholiķis. Kā ģimene mēs lūdzām,
lai Tas Kungs viņu atbrīvo no šīs verdzības, un tieši Viņš to arī izdarīja! Mans tēvs arī
piedalās 100 Lūgšanu dienās un pat aizrautīgi vada lūgšanas!”
● Mēs saņēmām ziņojumus no maziem bērniem, kas aizrautīgi piedalās lūgšanu sapulcēs
visā pasaulē! Slavējiet Dievu, ka Viņa Gars darbojas caur viņiem!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:

● Lūdziet par savu pilsētu un citām pasaules pilsētām, kas arvien vairāk pārvēršas
Sodomā un Gomorā. Lūdziet, lai Dievs palīdz jums, jūsu ģimenei un jūsu draudzei
veidot ietekmes centrus un dažādus citus veidus, kā uzrunāt miljardus, kas dzīvo
tumsā pasaules lielajās pilsētās.
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● Lūdziet par veselīgas pārtikas veikalu Latvijā, kuru atvēra inženieris, kurš pameta
darbu, lai būtu pilna laika kalpotājs. Viņš to sauc par “biznesa evaņģelizāciju”.
Lūdziet Dievu, lai Viņš svētī šo biznesu, palīdzot izveidot kontaktus ar pircējiem
un dāvājot klientiem izsalkumu pēc “ēdiena”, kas viņiem dotu mūžīgo dzīvību.
Lūdziet par visiem ietekmes centriem visā pasaulē un par citiem adventistiem, lai
viņi uzsāktu uzņēmējdarbību, kas ir vērsta uz misiju.
● Lūdziet par sulu bāru Ogdenā, Jūtā, kas uzrunā tur esošos jauniešus. Lūdziet, lai
Dievs dod panākumus un, lai šāda veida kalpošana tiktu uzsākta daudzviet
pasaulē.
● Lūdziet par Veselīgas dzīves medicīnas un labsajūtas klīniku Bangalore, Indijā, kas
piedāvā dabas ārstēšanas metodes no hroniskām slimībām, piemēram,
hipertensiju, aptaukošanos un diabētu. Lūdziet Dievu, lai Viņš izlej Savu Garu pār
darbiniekiem un, lai Viņa mīlestība plūst caur cilvēkiem, kuri Viņam kalpo.

99.diena – Lūgšanu fokuss - piektdiena, 3.jūlijs, 2020
Es iešu… “pie” visas pasaules.
“Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms
tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām;”
/Atkl.14:6/
“Dievs jums pavēl ar vienu roku, ticību, satvert Viņa vareno elkoni un ar otru roku,
mīlestību, sniegties pēc bojā ejošās dvēseles. Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība.
Sekojiet Viņam. Staigājiet ne pēc miesas, bet pēc gara. Tas ir Dieva prāts, proti, jūsu
svēttapšanai. Jums darāmais darbs, ir pildīt Viņa gribu, Kurš jūs uztur dzīvus Savai
godībai. Ja jūs pūlēsieties tikai paši priekš sevis, tad tas jums neko nedos. Dievs pieņems
pūles citu labā. Viņš vēlas, lai mēs mazāk rūpējamies par sevi un dedzīgāk visu nodotu
Dievam. Tādu darbu Viņš atalgos ar Savu bagāto žēlastību.”
/Liecības draudzei 2.sēj., 170.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:

Septītās dienas adventistiem ir unikāls, pravietisks aicinājums pasludināt Triju eņģeļu
vēsti visai pasaulei, gatavojoties Jēzus otrajai atnākšanai. Šīs vests kopsavilkums ir šāds:
1) Dievs ir jūsu Radītājs, jūs esat mīlēti un gribēti. Pieņemiet Viņa žēlastības dāvanu un
spriedums būs jums labvēlīgs. 2) Šī pasaule ar visām bezdievīgajām sistēmām ir sabojāta,
neuzticama un kritusi. Paļaujieties tikai uz Dievu. 3) Sātans, kas ir visa posta, nāves,
savtīguma, sāpju un grēka autors, un visi, kuri pieņem Viņa nepareizības, drīz tiks
iznīcināti, lai visumā varētu atjaunot taisnīgumu un mīlestību. Tikai tie, kuri uzticas
mīlošajam Pestītājam Jēzum Kristum, tiks mūžīgi izglābti un pārveidoti par jauniem
cilvēkiem, kuri atspoguļo Dieva nesavtīgo mīlestību.
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Vai tā ir jūsu vēlme darīt visu, kas ir jūsu spējās, lai aizsniegtu šo pazudušo pasauli ar
Dieva mīlestības, nožēlas, pestīšanas un tiesas vēsti? Vai jūs izvēlēsieties spīdēt kā Kristus
pārstāvis šajā tumšajā pasaulē? Vai jūs stāvēsiet, dzīvosiet, runāsiet, rūpēsieties,
svētīsieties un mīlēsiet, apzinoties savu pravietisko identitāti kā Septītās dienas
adventists?
Un, ja jūs vēl neesat Septītās dienas adventists, vai tā ir jūsu vēlme pievienoties Dieva
beigu laika kustībai, kristīties un iesaistīties Jēzus misijā?

PATEICĪBAS ZIŅOJUMI:
● J.S.: “Atbildot uz mūsu lūgšanām, Dievs ir darījis brīnumus. Cilvēki ir atbrīvoti no
dēmoniem un burvestību varām, un daudzi ir dziedināti no garīgajām un fiziskajām
slimībām.”
● Viviana: “Slavējiet Kungu, ka šo 100 Lūgšanu dienu laikā Viņš mums ir ļāvis kopā ar
kaimiņiem uzsākt nelielu mājas grupu tagad viņi iepazīst Jēzu.”
● Čadviks: “Mans mazais dēliņš, kurš vēl ir zīdainītis gandrīz nomira no aizrīšanās. Viņa
pulss mazinājās un kādu brīdi viņš nevarēja elpot. Mēs visi bijām panikā un mēģinājām
saprast, ko darīt. Tad es atcerējos šīs dienas 100 Lūgšanu dienu lasījumu /Uzlūko Jēzu/
un lūdzu par viņa dzīvību. Dievs deva man mierpilnu paļāvību, ka viņš nemirs. Mēs
veicām reaminācijas pasākumus un pēc 15 minūtēm, kurās nebija nekādu dzīvības
pazīmju, viņš sāka elpot. Visbeidzot varējām viņu nogādāt slimnīcā, kur viņa veselības
stāvoklis tika stabilizēts. Slavējiet Dievu, Kurš izglāba Viņa dzīvību!”
● T.E.: “100 Lūgšanu dienu laikā es saņēmu īpašu svētību. Lūdzu par savu brāli, kurš 7
gadus bija novērsies no Dieva un Viņa ģimenes. Viņš pat nepiedalījās manā kāzu
ceremonijā. Apbrīnojamā veidā mans brālis atgriezās mājās šajās 100 Lūgšanu dienās.
Viņš nožēloja grēkus un tagad ir pilnībā nodevies Dieva darbam!”
● Orusoso: “100 Lūgšanu dienās es un mans vīrs, mēs lūdzam, lai Kungs darbojas pie
mūsu sirdīm, ģimenēm un draugiem, lai būtu iespēja sniegt atbalstu krīzes laikā. Lai
gan mans bizness kopš marta, sakarā ar dīkstāvi, cieta finansiāli, mēs uzrunājām ļoti
daudzus šajā laika posmā. Šīs nedēļas sākumā man nācās pārskatīt arī savas finanses,
lai atklātu, ka, neskatoties uz visiem ikdienišķajiem uzturēšanas izdevumiem,
rēķiniem, kuri bija sakrājušies un sniegto atbalstu citiem, mūsu finansiālais stāvoklis
nebija cietis, kā es bažījos. Slava Dievam!”

LŪGŠANAS VAJADZĪBAS:
● Lūdziet, lai Dievs jums un jūsu ģimenei palīdz pilnībā aptvert Adventistu draudzes
pravietisko, misionāra identitāti, kura atklāta Atklāsmes grāmatas 14.nodaļā.
● Lūdziet, lai jūsu sirdis būtu labprātīgas doties misijas laukā, neatkarīgi no tā, vai
tepat vai svešās zemēs.
● Lūdziet par visiem, kuri joprojām cieš no koronavīrusa. Lūdziet pēc dziedināšanas,
un, lai Dievs pieliek punktu šai pandēmijai.
● Lūdziet par mobilo klīniku Sanfrancisko, kas atrodas draudzes īpašumā ar mērķi
nodrošināt bezmaksas zobārstniecības un redzes aprūpi, kā arī bezmaksas
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medicīniskos izmeklējumus. Lūdziet Dievu, lai Viņš svētī pacientus gan ar fizisko,
gan garīgo dziedināšanu.
● Lūdziet par cilvēkiem, kuri ir nolēmuši kristīties (varbūt kristīties vēlreiz).
Lūdziet, lai viņi iemīlētu Jēzu un pieņemtu lēmumu - Viņam pilnīgi nodoties.

100.diena – Lūgšanu fokuss - Sabats, 4.jūlijs, 2020
Es iešu… līdz galam.
“Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā
Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam."
/Apustuļu darbi 1:8/
“Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un
virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un
Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu
pie jums ik dienas līdz pasaules galam." /Mateja 28:18-20/
“Mums pavēlētsts iziet kā‚ Kristus vēstnešiem, lai mācītu un pārliecinātu ļaudis,
pievēršot viņu uzmanību dzīvības Vārdam. Mums ir dota droša paļāvība par Kristus
paliekošo klātbūtni. Lai kādas būtu grūtības, ar kurām jācīnās, lai arī kādi pārbaudījumi
jāpārvar, mums pieder skaistais apsolījums: “Redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz
pasaules galam.” /Evanģelizācija, 15.lpp./

SIRDS JAUTĀJUMI:

Jēzus ir aicinājis Savus ļaudis līdzdalīt evaņģēlija vēsti līdz pasaules galam, līdz Viņa
drīzajai atnākšanai. Ja iesaistāmies šajā darbā, mums nav par ko uztraukties. Visa vara
pieder Viņam! Viņa Gars ir ar mums, lai vadītu un dotu mums iespēju! Cik brīnišķīgi, ka
Jēzus, Visuma lielākais misionārs, ir ar mums kopā ... līdz galam un pāri par to!
Kad esat izgājuši cauri šīm 100 Lūgšanu dienām, kad jūs un jūsu ģimene esat piedzīvojuši
personīgu atmodu, neļaujiet šai Dieva liesmai tikt apdzēstai, bet gan iesaistieties aktīvā,
nesavtīgā, apzinātā, mīlošā misijas darbā. Tas ne tikai sniegs jums pastāvīgu atmodas
piedzīvojumu, bet arī rezultēsies ar Jēzum mantotām dvēselēm un piepildītu dzīvi!
Vai tā ir jūsu vēlme spert šo nākamo soli kopā ar Jēzu un Jēzum? Vai apņemsieties visu
mūžu kalpot Viņam, lai kur jūs atrastos un kurp Viņš aicinātu, uzticoties Viņa žēlastībai,
kas būs pietiekama visiem priekšāstāvošajiem izaicinājumiem? Vai jūs šodien
izvēlēsieties būt vairāk nekā tikai regulārs draudzes apmeklētājs, kļūstot arī par regulāru
pasaules “apmeklētāju”; kādu, kurš dodas pasaulē, lai mantotu dvēseles kopā ar Jēzu?
Lai Dievs jūs svētī, virzoties uz priekšu kopā ar Viņu, līdz pašam pasaules galam, līdz
pašām laika beigām!
Maranata!
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PATEICĪBAS ZIŅOJUMS:
● Šeri: “Mēs esam uzsākuši draudzes dibināšanu Osakas apgabalā Japānā. Kad vesela
gada garumā joprojām nebija neviena, kas pievienotos dievkalpojumiem vai izvēlētos
mācīties Bībeles stundas, mēs nolēmām pievienoties 100 Lūgšanu dienām un maija
mēnesī īpaši lūgt un gavēt pēc Svētā Gara. Gandrīz tūlīt pēc tam Tas Kungs mūs saveda
kopā ar kādu pāri lielveikalā, kurš meklēja draudzi un meklēja Dievu. Viņi nekavējoties
vēlējās uzsākt Bībeles studijas. Epidēmijas dēļ viņiem nevajadzēja doties uz darbu,
tāpēc katru dienu mums bija Bībeles studijas un viņi piedalījās dievkalpošanā. Arī viens
no mūsu kaimiņiem sāka nākt uz draudzi. Tātad, draudzes apmeklējums Sabatā ir vairāk
nekā dubultojies un mazā draudzīte sāk dzīt asnus! Slava Dievam!”
● N.S.: “100 Lūgšanu dienu laikā apņēmos katru rītu sirsnīgi iestāties azlūgšanās par savu
tuvāko apkārtni. Dievs atvēra durvis un tagad kopā ar jaunu pāri varu studēt Bībeli.
Viņi ir gatavi kristīties, tiklīdz ierobežojumi tiks atcelti! Kad uzsākām pētīt Bībeli ar šo
pāri, kāda cita sieviete, kas ir precējusies ar musulmaņu biznesmeni, lūdza iespēja
studēt Bībeli kopā ar savu 18 gadus veco dēlu. Pēc tam viņš uzaicināja savu māsīcu, un
viņa nolēma pievienoties. Šodien viņa nevar sagaidīt to brīdi, kad varēs tikt kristīta, jo
ir sastapusies ar dzīvi izmainošo patiesības vēsti. Dievs strādā!”
● Rietumu Kongo misijas Ūnija: “Kopš iniciatīvas “Visu draudzes locekļus iesaistīšanās”
sākuma mums bija lielas grūtības mazo grupu izveidošanas procesā vairākos Kinšasas
apgabalos. Līdz ar pandēmijas sākumu lielās baznīcas vajadzēja slēgt, bet tika atļautas
ģimenes draudzes. Tagad mums ir vairāk nekā 200 ģimenes draudzes. Pat rajonos, kur
nebija neviena adventista. Šīs draudzes ir iesaistījušās evaņģelizācijā un Kungam
mantojušas 82 dvēseles. 100 Lūgšanu dienas šajās draudzēs ir palīdzējušas nostiprināt
savas garīgās attiecības un piedzīvot garīgo izaugsmi.”
● Viviāna: “Slavējiet Kungu, ka šo 100 Lūgšanu dienu laikā Viņš ir ļāvis mums uzsākt
nelielu mājas grupu pie kaimiņiem un tagad tie iepazīst Jēzu. Caur ADRA mums ir
bijusi iespēja turpināt palīdzēt Venecuēlas patvēruma meklētājiem Kolumbijā, sniedzot
veselības pakalpojumus.”
● Slavējiet Dievu par simtu simtiem saņemtajiem pateicības ziņojumiem! Dievs patiesi
pārvērta šo pandēmiju svētībā, kura aptvēra visu pasauli, kad Viņa ļaudis pazemojās un
lūdza!

LŪGŠANU VAJADZĪBAS:
● Lūdziet, lai līdz pat laika beigām turpinās atmoda caur uzticīgu misijas darbu.
Lūdziet pēc agrā un vēlā lietus izliešanās, lai darbs tiktu pabeigts.
● Lūdziet par draudzes misijas darbu frontes līnijās un grūti pieejamajās vietās visā
pasaulē, kā, piemēram, 10/40 platuma grādos - Ziemeļkorejā, Tuvajos Austrumos
u.c.
● Lūdziet par visām nepateiktajām un nepieminētajām lūgšanu vajadzībām, kuras
tika iesūtītas.
● Lūdziet pēc Jēzus Kristus drīzas atnākšanas!

