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KĀPĒC IR STEIDZAMĪBA LŪGT?
• Mēs vēlamies aizsniegt šo pasauli ar evaņģēlija Labo vēsti
un vēsti par Jēzus drīzo atnākšanu.

• Ir 548 pilsētas, kurās dzīvo viens miljons vai vairāk iedzīvotāju.
Mēs vēlamies dalīties glābšanas evaņģēlijā ar viņiem.
• Mums ir nepieciešams Svētā Gara spēks, lai aizsniegtu
miljoniem bērnu un pieaugušo lielajās pilsētās.

• Miljoniem cilvēku nomirst, neiepazīstot Jēzu, kurš viņus mīl
un kurš nāks atkal otru reizi.
• Jēzus apsola dot mums Svēto Garu neatkarīgi no mūsu
vecuma vai tautības.

LŪGŠANU IETEIKUMI
“Lūdzot pēc Dieva Vārda”. Izmantojiet Bībeles pantu Lūkas 11:13
kā iesākumu lūgšanai.
“Cik daudz vairāk jūsu Tēvs no Debesīm ”. Pateicieties Jēzum,
ka Viņš mūs mīl pat vairāk, nekā to spētu vismīlošākie vecāki.

“dos Svēto Garu”. Pateicieties Jēzum, par Svētā Gara apsolījumu!
Lūdziet Jēzu pēc Svētā Gara un pēc tā, lai Svētais Gars dzīvotu
mūsos un lai mēs spētu Viņu pagodināt.
“Kas Viņu lūdz”. Lūdziet Dievu, lai Viņš mūs pārveido, šķīsta
no visiem grēkiem. Lūdziet, lai Dievs palīdz nest labo vēsti
par Jēzu kristu!

1. DIENAS LASĪJUMS

(Tas notika pirms vairākiem desmitiem gadu, kad misionāri – kolportieri ļoti aktīvi
izplatīja kristīgās grāmatas, ejot no mājas uz māju.)
Kad es strādāju misionāra darbā Austrumāfrikas ūnijā, mācītājs Džo Hants uzaicināja
mani pievienoties viņam grāmatu izplatīšanas darbā. Viņš ūnijā vadīja kolportieru nodaļu,
un tuvākajās nedēļās bija paredzēts vākt līdzekļus izdevniecības darba atbalstam. Hants
man piedāvāja doties uz Moši pilsētu.
Es šaubījos. Grāmatu pārdošana nebija mana stiprā puse, bet nospriedu, ka tad, ja došos
kopā ar speciālistu, lieta ies. Mēs piekrāvām mašīnas ar literatūru un devāmies ceļā 380
kilometrus uz dienvidiem no ekvatora. Nākošajā dienā pirms pieciem pēcpusdienā
piereģistrējāmies Moši pilsētas viesnīcā. Vakariņas šeit pasniedza pusdeviņos vakarā, un
man pēc garā ceļa gribējās vispirms atpūsties. Bet Hants sāka “kalt dzelzi, kamēr tā karsta”.
“Ņemsim grāmatas un sāksim darbu. Laika mums pietiek. Es iešu pa šo ielu, bet tu dodies
pa blakus ielu. Pie vakariņu galda satiksimies!”
Ar portfeļiem rokā devāmies ceļā. Vakarā satikāmies, un viņš apjautājās par manām
sekmēm. Es jutos satriekts, jo nebiju pārdevis nevienu grāmatu. Ja arī viņam nebūtu

veicies, es vismaz varētu atviegloti uzelpot. Man par pārsteigumu Hants parādīja ietirgoto
naudu – 71 dolāru! Mans garastāvoklis nošļuka līdz pat kurpju papēžiem. Biju gatavs
padoties...
Naktī, gulēdams gultā, lasīju Elenas Vaitas grāmatu “Padomi kolportāžas darbā”. Likās,
ka mani uzrunā katra lappuse.
“Pārliecinot cilvēkus nopirkt grāmatu, atcerieties, ka jūs to nedarāt naudas dēļ. Jūs ejat,
lai liecinātu par Dievu.”
Piecēlos no gultas un zemojos Dieva priekšā lūgšanā. Es lūdzu Dievam piedošanu par
savu nepareizo izpratni, par to, ka domāju tikai par peļņu. Es solījos ieiet katrā mājā un
lūdzu, ja man nebūtu dots pārdot daudz grāmatu, tad kaut vai dažas vai pat tikai vienu. Ja
arī cilvēki vispār nepirktu literatūru, tad lai viņi paņem bezmaksas brošūras vai piesakās
Bībeles izpētes kursiem...
Tagad mani vadīja pats Dievs. Es varēju pārdot grāmatas simtiem mājās. Runājot par
naudu, Dievs parūpējās arī par to. Nedēļas beigās mēs bijām pārdevuši grāmatas par 1140
dolāriem, un tīrā peļņa bija 570 dolāri! Turklāt tas notika dienās, kad dolāram bija daudz
reižu lielāka vērtība nekā mūsdienās.
Nekāds cilvēciskā spēka daudzums nav pietiekams, lai aizsniegtu pasauli Kristum.
Cilvēku plāni ir veiksmīgi tikai un vienīgi tad, ja tie saņem Svētā Gara svētību.

LŪGŠANAS AKTIVITĀTE
Materiāli:
Prayer
Activity:
a) sagādājiet tik daudz akmeņu,
lai pietiktu
katram jūsu bērnam, un tik lielus, lai tos varētu
nēsāt līdzi;

LŪGŠANU
AKMEŅI

b) vēl būs nepieciešams permanentais marķieris
katram bērnam un
c) liels grozs.

Supplies:
Lieciet katram bērnam paņemt akmeni un ar marķieri uzrakstīt
a) Have a collection of rocks with enough for e
uz tā savu vārdu un vienas pilsētas
nosaukumu, par kuru viņi vēlētos
enough to carry around in a pocket.
lūgt. Pēc tam salieciet visus akmeņus
grozā,
tad katrs
b) Permanent
markers
for bērns
everyone
var doties pie groza un paņemt
no
tā
kāda
cita
bērna
ielikto
akmeni.
c) A large basket
Bērni nēsā akmeni sev līdzi un lūdz par konkrēto pilsētu – lai daudzi
Have Pēc
every
child
takeakmeņus
a rock, and
the mar
šajā pilsētā vēl uzzinātu par Jēzu.
kāda
laika
varwith
atkal
name
of
one
city
they
want
to
pray
for.
Then p
salikt grozā, izvilkt citus un lūgt atkal par citu pilsētu.

and each child can go forward to pick up some

