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KAS IR “MŪŽĪGAIS EVAŅĢĒLIJS”?
• Tā ir brīnišķīgā ziņa, ka Jēzus ir nācis uz šo zemi un nomiris
par mūsu grēkiem – tā ir Viņa bezgalīgā mīlestība. Viņš nav
palicis kapā, Viņš ir augšāmcēlies! Viņš šobrīd aizlūdz par mums
kā Augstais Priesteris Debesīs, un Viņš drīz nāks otrreiz.
• Jēzus apsola, ka “evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē”
pirms Viņa atgriešanās (Mat. 24:14).

• Tā ir pirmā eņģeļa vēsts, kurai nekavējoties jātiek pasludinātai.

LŪGŠANU IETEIKUMI
“Lūdzot pēc Dieva Vārda”. Lietojiet Atklāsmes gr. 14:6
kā iesākumu savai lūgšanai vai citējiet savas mīļākās Rakstu vietas
kā daļu no lūgšanas.
“Mūžīgs evaņģēlijs”. Pateicieties par Jēzu Kristu!

“Sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes”. Lūdziet Viņam lietot
jūs kā lieciniekus savā ģimenē, draugu vidū, starp kaimiņiem
un cilvēkiem, kurus jūs pazīstat.
“Visām tautām”. Lūgsim par cilvēkiem, kuri nepazīst Jēzu!
Lūgsim, lai šonedēļ Jēzus mums dāvā iespēju dalīties ar brīnišķo
vēsti par Glābēju.

2. DIENAS LASĪJUMS

“Tu nevari sekot Dievam, ja neatsakies darīt to, ko gribi, un neizvēlies paklausīt

Viņam,’’ Robertam prātā iešāvās sludinātāja Brauna vārdi.

Viņš nolaida acis un sāka lasīt Bībeli. Tā bija iesieta ādas vākos, un tajā bija

daudz ilustrāciju un piezīmju.

“Šī Bībele ir izgatavota, lai kalpotu mūžīgi,’’ Gramps teica, kad Roberts to

saņēma un atvēra savā dzimšanas dienā. “Izveido to par savu īpašo studiju Bībeli!’’
Roberts tieši to arī bija nodomājis darīt. Viņam patika vakaros lasīt, un Bībele

bieži vien atradās uz galdiņa blakus gultai. Taču bija arī kāda problēma. Galdiņa
plauktos atradās daudzas ļoti interesantas piedzīvojumu grāmatiņas. Kaut arī,

ierāpjoties gultā, viņš sev apsolījās izlasīt tikai dažas nodaļas no aizraujošās

grāmatas un tad ķerties pie Bībeles, tomēr vienmēr lasīšana ritēja tālāk un

Roberts attapās tikai pie pēdējās piedzīvojumu lappuses. Tad bija laiks iet gulēt
un acis jau krita ciet. Tādā kārtā Bībele palika nelasīta.

Reiz sestdienā pēc pusnakts Robertu pamodināja lielas lietus lāses, kas krita

viņam sejā no atvērtā loga. Viņs pielēca kājās un aizcirta logu. Nākošajā

piektdienā, kārtojot istabu, Robertu pārsteidza Bībele – tā bija dīvaini smaga.
Atšķirot grāmatu, atklājās notikušais. Visa 1. Mozus grāmata bija salipusi un
sakaltusi tik cieši, ka vairs nevarēja atdalīt lapas. Tad Roberts atcerējās tās nakts
lietu un atvērto logu.

“Ja es kaut vai nākošajā dienā būtu paskatījies uz savu Bībeli, tad varbūt vēl būtu

varējis izžāvēt grāmatas lapas,” viņš sev pārmeta.

“Nāc tuvāk Dievam, un Viņš nāks tuvāk tev,” atkal Roberta atmiņā atausa

sludinātāja Brauna vārdi.

Bībeles vāks izskatījās nevainojami, taču visa 1. Mozus grāmata bija pagalam.

“Es gribu nākt tuvāk Dievam,” viņš sev teica. “Bet es nespēju saglabāt Bībeli pat

vienu gadu! Un tas noticis ne jau aiz biežas lietošanas, bet tieši otrādi – tāpēc, ka
es to nelietoju…”

Pat tad, ja Roberts ārēji nebija ne skaļš, ne trokšņains, savās attiecībās ar Dievu

viņš tomēr bija tieši tāds. Kā tā? Viņa prātu bija tik ļoti pārņēmuši aizraujošie
piedzīvojumu stāsti, ka Bībeles studijām neatlika laika.

again, exchange rocks with someone else.
Mums jāpavada laiks sarunās ar Dievu klusumā un mierā. Ir jāprot klausīties

Dieva Vārdā. Pat tad, ja ārēji esam ļoti klusi, mūsu prātā var valdīt troksnis un

juceklis – mūsu iekšējās domas traucas no viena notikuma pie otra, un mēs
neesam gatavi sarunai ar Dievu. Prātā nāk dienas piedzīvojumi vai sapņu tēli.

Mums patīk sevi iedomāties kāda populāra varoņa lomā. Dažkārt ir patīkami
iejusties mīļākās sporta komandas zvaigznes lomā utt. Sapņi aizņem vietu mūsu

prātā, un mēs kļūstam pārāk aizņemti, lai domātu par Dievu. Robertam bija
piedzīvojums, kuru viņš saprata. Dievs sūta pie mums Svēto Garu, kas

nepārtraukti uzrunā cilvēku sirdis un prātus, vienmēr būdams gatavs palīdzēt. Lai
pazītu Svēto Garu, jāiemācās klausīties, saredzēt un analizēt.

LŪGŠANU PASTAIGA
Prayer Activity: Nature
Prayer Walk
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