3.NEDĒĻAS TĒMA “VĀRDS”
(pirmdiena, 16.maijs - svētdiena, 22.maijs)

14. diena (pirmdiena - 16. maijs)
Svētbrīža pārdomas - Sikhu Dako
Vārda spēks
Bija pagājusi vesela diena mācot ļaudis un Jēzus bija noguris. Viņa klausītāji neaptvēra,
ka Tas, kas ar viņiem runāja tajā dienā bija Vārds, kas iesākumā radīja visas lietas.
Tomēr Viņa Vārda spēks varēja darboties vienīgi to cilvēku dzīvēs, kuri ticēja Dzīvības
Devējam. Debesu pulku pavēlnieks, noguris no dienas pūlēm, uzticēja sevi mācekļiem,
lai nokļūtu ezera otrā krastā. “Un, ļaudis atlaiduši, tie Viņu ņēma līdzi, tā ka Viņš laivā
bija.” /Mark 4:36/
Pēkšņi saceļas vētra, un, neskatoties uz mācekļu ceļošanas pieredzi tieši šajos ūdeņos,
viņi saprot, ka nespēj pārvaldīt šo situāciju. Kad visas viņu pūles ir veltas, un cilvēcīgā
gudrība ir izsmelta, viņi atceras, ka Jēzus ir laivā kopā ar tiem, viņi izsaucas: "Kungs,
palīdzi mums, mēs grimstam!" /Mateja 8:25/
Tā bija Jēzus pavēle doties uz ezera otru krastu, tomēr izskatījās, ka viņi pat aizmirsa,
ka Jēzus ir laivā kopā ar viņiem. Viņi atradās vētras vidū tādēļ, ka bija izvēlējušies
paklausīt Kristus pavēlei, bet viņi izturējās tā, it kā šīs pavēles piepildīšana bija atkarīga
vienīgi no viņiem pašiem. Lai gan ceļš bija iesākts paklausot Kristus vārdam, tagad tie
pievērsās cilvēcīgajam spēkam, lai izpildītu to, ko šis Vārds lika.
Atsaucoties Dieva Vārdam, kas ir runājis uz mums, daudzi ir uzsākuši kristīgo ceļojumu.
Tomēr ir pārāk viegli pievērsties saviem spēkiem, lai šo ceļu paveiktu. Bet Dievs nekad
nebija paredzējis, ka tam tā jābūt. “Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā.” /Kolos.
2:6/ Spēks, kas vajadzīgs kristieša gājumam, ir tas pats spēks, kas mūs sākumā
pārveidoja, un tas sakņojas Dieva Vārdā. Mācekļi būtu sev aiztaupījuši daudz nemiera,
ja atcerētos, ka to, ko Dieva Vārds pavēl, šis Vārds palīdz arī piepildīt.
Pamodies no mierpilna miega vētras vidū, Jēzus saka, “Klusu, mierā!” Un vējš nostājās,
un iestājās pilnīgs klusums. /Marka 4:39/ Protams, ka dabas elementi paklausīja Viņa
Vārdam! Vai tad Viņš nebija izdzinis dēmonus /Marka 1:23-27,39/, dziedinājis slimos /
Marka 1:30-34; 2:3-12; 3:1-5/, un dziedinājis lepras slimnieku /Marka 1:40-42/?! Vai viņi
bija aizmirsuši, kā “tie izbrīnījās par Viņa mācību, jo Viņš tos mācīja kā tāds, kam vara,
un ne kā rakstu mācītāji”? /Marka 1:22/ Tomēr viņi nebija aptvēruši, cik spēka pilns bija
Viņa Vārds.
Kad Jēzus runāja, Viņa Vārdi radīja realitāti. Viss, ko Viņš savā Vārdā pavēl, būtībā ir
Viņa apsolījums to piepildīt katra cilvēka dzīvē, kas Viņam tic. Tas ir pateikts šādi: “Kad
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cilvēka griba sadarbojas ar Dieva gribu, tā spēj visu. Viss, kas pēc Viņa pavēles jādara,
ir paveicams Viņa spēkā. Visu, ko Viņš pavēl mums darīt, Viņš arī dara mūs spējīgus to
piepildīt.” /Kristus līdzības, 131.-133.lpp./ Mums atliek izlemt, vai mēs ļausim Viņa
Vārdam paveikt savu darbu mūsu dzīvēs?
Sikhu Dako ir televīzijas kanāla “Hope Channel” pārraides “inVerse” vadītāja, kas vada
Bībeles studijas. Endrūsa universitātē viņa ir ieguvusi maģistra grādu teoloģijā.
Sirds izaicinājums
Mums kā cilvēkiem ir dabiski vispirms uzticēties saviem viedokļiem un pasaules
uzskatiem vairāk kā informācijai, kas nāk no ārienes. Lepnums draud mūs darīt
neredzīgus un nedzirdīgus pret nozīmīgām lietām, kas varētu mūsu dzīves pārveidot.
Bet, kad mēs savi nododam Jēzum, Svētais Gars vadīs mūs pārvērtēt savas
personīgās idejas, viedokļus un uzskatus, atklājot tos Dieva patiesības gaismā.
Garīgajā izaugsmē ir svarīgi ļaut šai gaismai mūs apspīdēt un vadīt, un to mēs varam
darīt pavadot regulāru laiku ar nedalītu uzmanību lasot, pētot un lūdzot Dieva VārduBībeli.
Kad bija pēdējā reize, kad tu nesteidzīgi un bez traucēkļiem pavadīji laiku kopā ar Dieva
Vārdu, ļaujot brīnišķīgajām patiesībām ienest gaismu tavā dzīvē?
Kādēļ gan nesamazināt laiku, ko pavadām ar ierīcēm un neatvēlēt regulārus brīžus
dziļākai Bībeles izpētei? Nav svarīgi, cik daudz tiek izlasīts. Svarīgākais ir labi pārdomāt
rakstu vietu vai stāstu, līdz tā dzīvi pārveidojošie un gaismu nesošie principi kļūst par
daļu no tevis un var tikt izmantoti dzīvē.
Lūgšanu vajadzības
Lūdz pēc uzvaras pār digitālajiem uzmanības novērsējiem telefonos un datoros.
Lūdz, lai esi uzmanīgs un sargies no bīstamām okultām lietām, kas bieži ir
sastopamas mēdijos.
! Lūdz, lai mūsu vispasaules draudze saņem Dieva spēku salauzt cietokšņus/
atkarības/lietas, kas novērš uzmanību, lai mēs varam kļūt par varenu armiju, kā
Dievs ir apsolījis.
! Lūdz pēc gudrības, lai personīgos un ģimenes svētbrīžus varētu padarīt par
prioritāti.
! Lūdz par 7 cilvēkiem savā sarakstā, lai šie cilvēki piedzīvotu uzvaru un atrastu
prieku, pavadot laiku ar Jēzu.
!
!

Pievienojies:
- arī kopīgajām lūgšanām - 1) savas draudzes lūgšanu grupai / 2) kādai lūgšanu
grupai no citas draudzes / 3) Vislatvijas lūgšanu grupai sev izdevīgā laikā (lai uzzinātu
telefonkonferences Nr. un un kodu, zvani Baibai 26457714)
- 24/7 vienotajai lūgšanai - citiem ticīgajiem no visas pasaules, lai kopīgi lūgtu Zoom
platformā 40 lūgšanu dienu laikā (angļu valodā): https://247unitedprayer.org
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15. diena (otrdiena - 17. maijs)
Vārds - zobens
“Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un
spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir
domu un sirds prāta tiesnesis.” /Ebrejiem 4:12/
“Bībeli var pētīt kā cilvēcīgu zinātnes nozari, bet tās skaistumu, tās glābjošā spēka
pierādījumus izglābt dvēseli, kas tic, šādi nekad nevar uzzināt. Ja Dieva Vārds netiek
ienests ikdienas praktiskajā dzīvē, tad Gara zobens nav ievainojis dabisko sirdi. Tas ir
ticis atvairīts ar poētisku iztēli. Sentimentālisms ir tā ieskāvis sirdi, ka tā nejūt šī zobena
asumu, spiežoties iekšā, noārdot grēcīgās svētnīcas, kur paša es tiek pielūgts.”
/Mūsu augstais aicinājums, 203.lpp./
Sirds izaicinājums
Bībele ir pilna cerības. Tajā ir viss, kas mums vajadzīgs. Labās ziņas par glābšanu ir
skaidri atklātas lasītājam. Bet šīm brīnišķīgajam lietām nav vērtības, ja tās no prāta
nenonāk sirdī un rīcībā. Dieva Vārda apsolījumu satveršana ļaus tev sākt darīt to, par
ko lasi. Šis process dažkārt var būt sāpīgs, bet nešaubies, tas ir tavā labā un vadīs tevi
arvien vairāk novērtēt mūsu draugu Jēzu un Viņa patiesību. Vai tā ir tava vēlēšanās
šodien - ļaut Dieva Vārdam pāršķelt tavu sirdi, izgriezt ārā to, kas tevi iznīcina, un
dziedināt tavu dzīvi?
Lūgšanu vajadzības
Lūdz, lai Dievs šodien skaidri runā uz tevi caur Savu Vārdu.
Lūdz pēc dziļas pārliecības un sirds, kas ir gatava ļaut asajam zobenam
darboties, pat ja tas griež.
! Lūdz pēc izdošanās un Svētā Gara spēka visiem tiem cilvēkiem, kuri tulko Bībeli
un Pravieša gara grāmatas daudzās valodās.
! Lūdz, lai Dievs palīdz mums katram kļūt par literatūras evaņģēlistu un dalīt
“Glow” bukletiņus vai teikt vajadzīgos vārdus īstajā brīdi tiem, kas paguruši.
! Lūdz par mūsu skolām un izglītības iestādēm, lai tās ir uzticīgas Dieva Vārdam
un misijai, rūpējoties par mūsu jauniešiem.
!
!
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16. diena (trešdiena - 18. maijs)
Vārds – dzīvības devējs
“Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai,
audzināšanai taisnībā.” /2. Timotejam 3:16/
“Dieva dzīvība, kas dod dzīvību visai pasaulei, ir atrodama Viņa Vārdā. Ar Savu Vārdu
Jēzus dziedināja slimos un izdzina ļaunos garus. Ar Savu Vārdu Viņš nomierināja jūru
un uzmodināja mirušos; un cilvēki liecināja, ka Viņa Vārdā ir spēks. Viņš sludināja Dieva
Vārdu tāpat, kā Viņš to bija darījis runādams uz Vecās derības rakstītājiem. Visa Bībele
ir Kristus atklāsme. Tas ir vienīgais mūsu spēka avots.” /Gospel Workers, 250.lpp./
Sirds izaicinājums
Vai nav brīnišķīgi, ka Bībele, Dieva Vārds, ir daudz kas vārāk kā tikai senu rakstu
apkopojums? Tas ir inspirēts, kas nozīmē, ka Dievs bija tiešā veidā iesaistīts, vadot
uzticīgos rakstītājus, kad tie lika Dieva iedvestās domas uz “papīra”. Šajos vārdos ir
dzīvību dodošais un dzīvi pārveidojošais spēks, kas var atdzīvināt, atjaunot un izglābt.
Bet tas darbojas vienīgi caur ticību.
Vai tu patiešām tici tam, ko Dievs saka Savā Vārdā? Kad bija pēdējā reize, kad tu Dievu
turēji pie Vārda, un ticēji, ka Viņš darīs tā, kā ir apsolījis, pat ja to nejuti? Vai ļausi Dieva
Vārdam šodien atdzīvināt un atjaunot savu dvēseli?
Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!
!

Lūdz pēc spēka ticēt Dieva apsolījumiem un neļaut emocijām, šaubām un bailēm
tevi vilkt uz leju.
Lūdz Dieva apsolījumus 7 cilvēkiem savā sarakstā.
Lūdz, lai Jēzus mīlestība un Viņa Vārda patiesība varētu iekļūt valstīs, kurās nav
adventistu.
Lūdz par ticīgajiem, kuri piedzīvo lielas vajāšanas ticības dēļ, īpaši Krievijā, Ķīnā
un Tuvo Austrumu valstīs.
Lūdz par tiem, kas ir nolēmuši kristīties, kopš sakās konflikti Austrumeiropā.
Lūdz, lai šie lēmumi būtu noturīgi.
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17. diena (ceturtdiena - 19. maijs)
Vārds – gaisma
“Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.” /Psalms 119:105/
“Cilvēks, kurš pieņem pirmo gaismas staru, kas viņam tiek sūtīts, un savu rīcību
saskaņo ar Dieva Vārdu, saņems vairāk gaismas. Tas, kurš staigā gaismā tad, kad tā
nāk, negaidot, kad visi iemesli šaubīties tiks paņemti projām / visi noslēpumi atklāti, ies
uz priekšu un iepazīs Kungu. Viņa dēļ gaisma spīdēs arvien spožāk, līdz būs sasniegta
pilnīga dienas gaisma. Viņa ceļš tiks izgaismots, viņam virzoties uz priekšu. Dieva Vārds
būs viņa kāju spīdeklis un gaišums uz viņa ceļa.” /Signs of the Times, 9/17/1902/
Sirds izaicinājums
Vai atceries to dienu, kad nodevi savu sirdi un dzīvi Jēzum? Vai atceries to reizi, kad
kāda svētruna tevi uzrunāja? Vai laiku, kad Bībeles stāsts vai rakstu vieta radīja dziļu
pārliecību?
Dieva Vārds ir spēcīgs. Tas ir Radītāja spēks. Tomēr izskatās, ka mums ir grūti ļaut tam
paveikt savu darbu mūsu dzīvēs. Mēs drīzāk uzticamies savām spējām, inteliģencei un
pārliecībām, nekā Bībeles apsolījumiem un varenajam Radītājam Dievam, kurš vēlas
piepildīt Savus apsolījumus tavā dzīvē daudz vairāk kā tu spēj iedomāties. Vai
pieķersies Viņa Vārdam šodien no jauna, ticēsi tam, un ļausi tam darīt to, ko Viņš ir
apsolījis? Vai atļausi Viņa Vārdam patiesi būt gaismai uz tava ceļa?
Lūgšanu vajadzības
Lūdz par 7 cilvēkiem savā sarakstā.
Lūdz Dievam pēc dziļākiem ieskatiem Viņa Vārdā, ko tu vārētu līdzdalīt šiem 7
cilvēkiem, par kuriem lūdz.
! Lūdz pēc konkrētiem Bībeles apsolījumiem, lai tavas lūgšanas tiktu vēl vairāk
pildītas ar spēku.
! Lūdz, lai mēs kā draudze pētītu Dieva Vārdu un lūgtu tā, kā vēl nekad iepriekš,
lai vēlais lietus varētu nākt.
! Lūdz par Mjanmu (Birmu), kur joprojām notiek militāri konflikti. Lūdz pēc
aizsargmūra ap ticīgajiem, lai viņi var palikt uzticīgi nemieru un satricinājumu
vidū.
!
!
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18. diena (piektdiena - 20. maijs) liecība - Israels Ramos
“Pavēle sludināt Vārdu”
Es biju vidusskolas students un literatūras evaņģēlists Meinā. Parasti mums piektdienas
bija brīvas, bet kādā vecāku studentu grupā bija daži, kas pārdeva dārgākas grāmatas
un to darīja arī piektdienās, lai gūtu papildus ienākumus. Es priecājos par iespēju
pavadīt laiku ar populārākiem cilvēkiem un nolēmu viņiem sekot. Es centos pārdot
grāmatas, lai pierādītu, ka esmu šīs grupas cienīgs, kamēr mans pārinieks pārdeva
grāmatas blakus mājā. Pēc dažām veiksmīgām stundām mēs atgriezāmies mājās. Tad
es dzirdēju svētrunu, kas izmainīja manu atlikušo dzīvi.
C.D. Brūks runāja radio un manas mašīnas skaļruņi bija uzgriezti uz visskaļāko. Viņš
runāja divu mācītāju iesvētīšanas dievkalpojumā. Vēsts bija balstīta 2.Timotejam 4:1-4.
Tie bija vārdi, ko gados vecais Pāvils sacīja jaunajam Timotejam: “Piesaucot Dievu un
Kristu Jēzu, kas tiesās dzīvus un mirušus, un piesaucot viņa atnākšanu un viņa
Valstību, es tevi mudinu: sludini Dieva vārdu.” NLB - Jaunais latviešu Bībeles tulk./
Es biju vidusskolas otrā gada students, bet es jau sajutu Dieva aicinājumu kalpošanā.
Joprojām cenšoties saprast, kas es esmu, mana personība svārstījās starp kautrīgumu
un pārgalvību, un pārlieku pašpārliecinātību. Līdz tam laikam es neklausījos svētrunas
radio. Es patiesībā tikai nesen biju kļuvis par īstu kristieti, atstājot aiz muguras izvēles,
kuras notrulināja manu prātu un iznīcināja manu garīgo dzīvi. Sludinātāja dziļā balss
sāka iztirzāt rakstu vietu, bet mans prāts līdz ar mašīnas logiem, likās, ka drīz
eksplodēs. “Sludini Dieva vārdu” bija uzdevums, kam sekoja brīdinājumi sludinātājiem,
kas darīja citādi.
Kopš tās dienas notika divas lietas. Pirmkārt, manī radās dziļa dedzība par Dieva
Vārdu, kā nekad iepriekš. Otrkārt, es nodevu savu dzīvi, lai šo Vārdu pasludinātu.
Kad vasara beidzās, es atgriezos vidusskolā trešajam mācību gadam. Publiskās runas
priekšmetā es nolēmu izmantot šo svētrunu par pamatu. Tajā laikā mani nesatrauca
plaģiātisms. Es centos atsaukt atmiņā cik daudz vien varēju no svētrunas, kuru biju
dzirdējis pirms dažiem mēnešiem. Vienīgais, ko varēju atcerēties bija Pāvila bijību
iedvesošais uzdevums Timotejam: “Sludini Dieva Vārdu!”
Godīgi sakot, mana runa nebija īsti vietā. Es nebiju ņēmis vērā, ka mani klausītāji netika
iesvētīti mācītāja darbam. Mēs bijām studentu grupa, kuri vienkārši centās izpildīt
prasības, lai pabeigtu kursu. Šis priekšmets nebija īpaši populārs, jo tas ietvēra
biedējošu prasību publiskai runai. Es ne tikai neņēmu vērā manu klausītāju vajadzības,
es nerēķinājos arī ar savām runas spējām. Brūksa stila iedvesmots, es pierakstīju runu
pilnu ar izsaukuma zīmēm un iedomājoties sevi runājam cik skaļi vien spēju, it kā arī es
censtos viņus iedvesmot mācītāja darbam. Mans izpildījums neizdevās tā, kā biju
iecerējis.
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Es neatceros, kādu atzīmi es saņēmu par šo runu. Atceros vien dažus skolas direktora
ieteikumus, kurš man atgādināja nespēlēties ar savu Bībeli. Tam sekoja iedrošinoši
vārdi, “Dievs kādu dienu tevi lietos, lai paveiktu ko īpašu priekš Viņa.”
Šie vārdi prasīja ticību. Es biju nomocījies students, kuram grūtības sagādāja visi
mācību priekšmeti, un dziļajai vēlmei veltīt savu dzīvi kalpošanas darbam vēl tikai
vajadzēja kļūt par dzīvi ar patiesu nodošanos. Lai arī kā es centos, es nespēju pats
saprast Bībeli. Veselu gadu vienīgā Bībeles rakstu vieta, ko es pētīju savos rīta
svētbrīžos bija 2. Timotejam 4:1-4.
Gandrīz 15 gadus vēlāk šī rakstu vieta tika lasīta, kad mani ordinēja par mācītāju. Nu ir
jau pagājuši divdesmit pieci gadi, kopš tās dienas, kad es sludināju pats priekš sevis.
Un šie Pāvila vārdi joprojām mani iedrošina un brīdina mani piepildīt manas kalpošanas
uzdevumu.
Izraels Ramos ir Mičiganas savienības un Lake ūnijas direktors un publiskās
universitātes kalpošanas koordinators. Viņa sieva Džūdija ir skolotāja un ar saviem trim
dēliem viņi priecājas par dzīvi kopā.
Sirds izaicinājums
Vienalga, vai mācītājs, vai nē, katrs ticīgais ir aicināts nest citiem dzīvi pārveidojošās
vēstis no Bībeles. Lai arī kādā formātā mēs liecinām par savu ticību - sludinot, rakstot,
dziedot, palīdzot vai kādā citā radošā viedā, ir svarīgi, lai tas, ko mēs līdzdalām ir
saskaņā ar Dieva Vārdu, tā norādījumiem un Dieva mīlestības pilno raksturu.
Dieva Vārds ir spēcīgs. Tā sludināšana atstāj iespaidu uz cilvēku dzīvēm, kas sniedzas
mūžībā. Vai tu atsauksies Pāvila aicinājumam “Sludini Dieva Vārdu” caur saviem
vārdiem un rīcību?
Lūgšanu vajadzības
! Lūdz pēc drosmes sludināt Vārdu savos vārdos un darbos šodien. Lūdz, lai
vairāk jauni cilvēki saņemtu aicinājumu sludināt Dieva Vārdu.
! Lūdz par tiem jautājumiem, kas tev Bībelē nav saprotami. Lūdz Dievam palīdzību
atrast skaidrību un atbildes uz šiem jautājumiem.
! Lūdz par vietējo draudžu mācītājiem. Lūdz, lai Dievs viņus uztur, pasargā viņus,
un pats svarīgākais, lai piepilda tos ar vēl bagātāku Svētā Gara izliešanos.
! Lūdz pēc apsardzības mūsu jaunajiem cilvēkiem no arvien pieaugošās atkarības
no tehnoloģijām un ekrāniem.
! Lūdz par 7 cilvēkiem savā sarakstā, katru nosaucot vārdā. Turpini lūgt pēc
apsolījumiem.
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19. diena (21. maijs) Lūgšanu vajadzības Sabatam
!
!

!
!
!

Lūdz par Ģenerālkonferences sesiju, kas tuvojas, un notiks Sentluisā, ASV, (šī
gada 6.-11. jūnijā)
Lūdz pēc “augšistabas piedzīvošanas” šajā laikā, kā tas bija mācekļiem
vasarsvētku laikā, un lai mēs saņemtu spēku aizsniegt pasauli Jēzum, gluži kā
viņi.
Lūdz, lai īpašie lūgšanu laiki sanāksmēs būtu dziļi nozīmīgi priekš tiem, kuri
apmeklēs Ģenerākonferenci.
Lūdz pēc vienotības katrā sanāksmē, kas balstās Dieva Vārdā, pazemīgās
lūgšanās un Svētā Gara spēkā.
Lūdz pēc pilnīgas iesaistīšanās draudzes misijā, pasludinot triju eņģeļu vēsti no
Atklāsmes gr. 14. nodaļas un ceturtā eņģeļa vēsti no 18. nodaļas.

!

20. diena (22. maijs) Lūgšanu vajadzības svētdienai
Lūdz, lai Dievs runā uz tevi caur Savu Vārdu šodien.
Lūdz pēc Dieva palīdzības nākošajā nedēļā noturot, regulārus personīgos
svētbrīžus.
! Lūdz, lai Dievs atjauno dedzību savu ļaužu sirdīs - jaunu dedzību par Dieva
Vārdu, lūgšanu un misiju.
! Lūdz, lai Ģenerālkonference nebūtu vienkārši kārtējās sanāksmes, bet lai tas
būtu garīgas atmodas laiks, kas dos mums spēku aizsniegt šo pasauli Jēzum.
! Lūdz par jauniešiem un jauniem cilvēkiem, kas piedalīsies Ģenerālkonferences
sanāksmēs, lai viņi redzētu Jēzus attēlu mūsos un vēlētos sekot un iepazīt Viņu
vairāk.
!
!
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