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Dārgie sabatskolu vadītāji!
Šajā ceturksnī mēs pievērsīsimies Dienvidāfrikas – Indijas okeāna divīzijai,
kura vada Septītās dienas adventistu darbu Angolā, Botsvanā, Malāvijā, Mozambikā,
Santome un Prinsipi, Dienvidāfrikā, Zambijā, Zimbabvē un septiņās Indijas okeāna
salās, tajā skaitā Komorasā, Madagaskarā, Maurīcijā, Majotā, Reinjonā, Rodrigesā un
Seišelu Republikā.
Šajā reģionā dzīvo aptuveni 193 miljoni cilvēku, tajā skaitā 3,7 miljoni
adventistu. Tātad adventistu īpatsvars divīzijas teritorijā ir viens uz 51 iedzīvotāju.
Šī ceturkšņa septiņi Trīspadsmitā sabata projekti tiks realizēti divās portugāļu
valodā runājošo valstīs otrā kontinenta pusē – Mozambikā un Santome un Prinsipi.
Mozambikā no jauna tiks uzcelta skola un bērnu nams. Mozambikas
Adventistu universitāte saņems līdzekļus, lai varētu attīstīt savu populārāko fakultāti –
pārtikas un uztura zinību fakultāti. Šeit mācās aptuveni 250 no 350 universitātes
studentiem. Es redzēju, ka mācību telpas un laboratorijas bija pārpildītas.
Santome un Prinsipi es dzirdēju daudzus stāstus par ļaudīm, kuri cīnās pret
atkarībām no alkohola un narkotikām. Galvaspilsētā tiek plānots izveidot “ietekmes
centru”, kurā šie cilvēki varēs saņemt rehabilitācijas pakalpojumus. Šajā salā mums ir
vairāki desmiti draudžu, taču daudzas no tām pulcējas mazās pagrabstāva telpās un
avārijas stāvoklī esošās mājās. Vietējās draudzes vadītājs mans sacīja, ka jauni
dievnami ir nepieciešami, lai sekmīgāk varētu aizsniegt vidusšķiras iedzīvotājus.
Īpaši aizraujošs ir bērnu projekts. Satiku kādu zēnu, kurš ir iemīlējis Bībeli un
ar lielu interesi to skolā lasa katru dienu. Viņš sacīja, ka ļoti vēlētos savu Bībeli, un
ilgas pēc tās bija skaidri lasāmas viņa sejā. Šajā ceturksnī mēs to varam nodrošināt
tūkstošiem bērnu.

Papildus iespējas
Šī ceturkšņa misijas ziņās ietilpst tikai nedaudzi stāsti, kurus saņēmām no
Dienvidāfrikas – Indijas okeāna divīzijas. Lai lasītu citus, apmeklējiet bit.ly/sidarchive. Šajā linkā jūs varēsiet arī sameklēt stāstus, kuri sagrupēti pēc temata un
valsts, no kurienes tie nāk.
Ja jūs esat atraduši īpaši efektīvus paņēmienus misijas vēstu līdzdalīšanā,
lūdzu dariet man to zināmu un rakstiet uz mcchesneya@gc.adventist.org.
Paldies jums par brāļu un māsu iedrošināšanu misijas darbam!
Redaktors Andrew McChesney

Iespējas
Šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumi palīdzēs īstenot projektus divās
valstīs:







1.Mozambikā
paplašināt Pārtikas un uztura zinību fakultāti Mozambikas Adventistu
universitātē Beirā
Nampulā izveidot bērnu namu bērniem, kuru vecāki miruši no HIV/AIDS
uzcelt pamatskolu Milangē
2. Santome un Prinsipi
izveidot rehabilitācijas centru ļaudīm, kuriem problēmas sagādā atkarības no
alkohola un narkotikām
uzbūvēt jaunu dievnamu
divpadsmitgadīgajai skolai uzbūvēt auditoriju

Bērnu projekts: abās valstīs bērnus no mazturīgām ģimenēm apgādāt ar
Bībelēm portugāļu valodā.

Helikoptera apstādinātais
5.janvāris
Kenaope Kenaope

Botsvana

Kenaope Kenaope, Botsvanas Septītās dienas adventistu draudzes vadītājs, ar
automašīnu mēroja ceļu no vienas Āfrikas pilsētas uz otru. Sākumā viņš helikopteram,
kurš lidoja virs viņa, lielu uzmanību nepievērsa. Taču tad helikopters atkārtoti
samazināja lidojuma augstumu un sekoja automašīnai.
Kenaope nodomāja, ka, iespējams, policisti vajā kādu noziedznieku. Varbūt,
ka tas bija gājējs, kuru viņš lielceļa malā bija ievērojis pirms pāris minūtēm. Tad

helikopters palielināja ātrumu, apsteidza automašīnu un lēnām sāka samazināt
augstumu. Kenaopes sirds sāka dauzīties, un viņš savu auto apturēja.
Netālu no Kenaopes automašīnas lēni nolaidās helikopters, gaisa virpuļi no
zemes pacēla dažādu drazu un tā apklāja auto. Pēc brīža helikoptera propellers
apstājās, un Kenaope izkāpa no savas automašīnas. Botsvanas likumi paredzēja, ka
autovadītājam, kuru apturējusi policija, bija jāpienāk pie policijas automašīnas.
Kenaope bija piedalījies dievkalpojumā, viņš bija tērpies uzvalkā un ar kaklasaiti. Vēl
nekad viņu nebija apturējis helikopters, un tagad Kenaope nezināja, vai viņam
jātuvojas helikopterim, vai ne.
No helikoptera izkāpa divi policisti, un viņi ar Kenaopi satikās blakus ceļam
zālienā.
“Ser, mēs jūs apturējām,” viens no viņiem sacīja.
Kenaope nezināja, ko sacīt, viņa lūpas bija sastingušas. Viņš spēja tikai
izdvest: “Kādēļ?”
“Mēs jūs apturējām, jo jūs pārsniedzāt braukšanas ātrumu,” skanēja atbilde.
Ātruma pārsniegšana
Policists sacīja patiesību. Kenaope vēlā pēcpusdienā brauca no Francistaunas,
pilsētas, kura atradās Botsvanas ziemeļu daļā, uz 435 kilometru attālo galvaspilsētu
Gaboroni. Viņš bija apmeklējis svarīgu draudzes dievkalpojumu, kurš bija veltīts
adventistu pirmās pamatskolas atvēršanai Botsvanā. Kenaope ļoti vēlējās pēc iespējas
ātrāk atgriezties mājās, tādēļ viņš savai automašīnai ar kruīza kontroli iestatīja ātrumu
150 km/st. Tādejādi šajā vietā pieļaujamo braukšanas ātrumu Kenaope bija
pārsniedzis par 30 km/st.
Kenaope bija ļoti apmulsis, viņš policistam iedeva savu vadītāja apliecību.
Abās ceļa pusēs apstājās automašīnas. Daudzi ar interesi vēroja notiekošo. Kenaope
pamanīja, ka otrais policists bija viņu atpazinis. Iespējams, ka viņš Kenaopi bija
redzējis kādā televīzijas pārraidē vai arī populārajos, policijā rīkotajos semināros.
Pirmais policists jautāja: “Uz kurieni jūs dodaties?”
“Uz Gaboronu,” Kenaope atbildēja.
“Esiet uzmanīgs,” policists sacīja un pasniedza autovadītāja apliecību. “Varat
iet.”
Kenaope nespēja noticēt savām ausīm.
Policists palūkojās uz Kenaopi un tad uz viņa dubļaino automašīnu. Tad viņš
sacīja: “Mums ir žēl, ka padarījām jūsu automašīnu netīru.”
Saldā piedošana
Kenaopi pārņēma kauna un atvieglojuma izjūtas. Nu viņš bija brīvs.
“Tajā momentā es izjutu piedošanas vērtību,” Kenaope sacīja. “Ievēroju, ka
piedošana, kuru mēs uzskatām par pašsaprotamu, tomēr ir ļoti nozīmīga. Biju to
saņēmis no policijas un lūdzu, lai Dievs man palīdz to dot pārējiem cilvēkiem.”
Botsvanā tamlīdzīgi gadījumi, kad ātruma pārkāpējus policisti apstādina ar
helikopteriem, negadās bieži. Bet pavisam reti policisti vadītāju atstāj nesodītu.

“Helikoptera nolaišanās un sarunas ar mani bija viņu laika un enerģijas
patērēšana,” sacīja Kenaope, Botsvanas adventistu draudžu ūnijas prezidents. “Man to
saprast nebūt nav viegli. Šī piedošana man bija liels pārsteigums.”
Kenaope atstāstīja šo gadījumu, kurš notika 2017. gadā, kad viņš veda
adventistu misijas ziņu vācēju no Francistaunas uz Gaboronu, lai apmeklētu
Austrumu Vārtu pamatskolu. Šī mācību iestāde tika uzcelta par 2015. gada
Trīspadsmitā sabata ziedojumiem.
“Līdz pat šim laikam vienmēr, kad es ieraugu helikopteru, kļūstu nervozs un
pārbaudu savu braukšanas ātrumu un nodomāju, ka droši vien šis helikopters neseko
man,” sacīja Kenaope. “Tad es atceros saldo piedošanu un braucu apzinīgi, lai
neatkārtotu reiz izdarīto kļūdu.”
2015. gada ceturtā ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumi 2017. gada janvārī
deva iespēju Francistaunā uzsākt darbu Austrumu Vārtu pamatskolai, par veselu gadu
apsteidzot plānoto termiņu. Šī mācību iestāde Botsvanā ir pirmā adventistu
pamatskola. Tagad valstī ir trīs adventistu pamatskolas un divas vidusskolas. Paldies
jums par ziedojumiem misijas darbam.
Misijas ziņas



1962. gadā Botsvanas nelielajā ciemā Ramokgonamā, 65 kilometrus no pilsētas Palapye, tika
atvērta pirmā adventistu skola.
Botsvanā ir 228 draudzes un ticīgo grupas ar 44 554 ticīgajiem. Tā kā Botsvanas iedzīvotāju
skaits sasniedz 2 226 000, tad adventistu īpatsvars šajā valstī ir viens uz katriem 50
iedzīvotājiem.

“Māmiņ, lūdzu, aizej uz dievnamu”
12.janvāris
Lethabo Masienine

Botsvana

Kādā Botsvanas ģimenē, kura savu 8 gadus veco dēlu Lethabo nosūtīja
mācīties uz Septītās dienas adventistu pamatskolu Francistaunā, notika lielas
pārmaiņas.
Lethabo tagad uzstāj, lai viņa ģimenes locekļi pirms ēdienreizes pielūdz
Dievu. Viņš vēlas pielūgt Dievu arī no rīta un vakarā, kad dodas pie miera. Un sabatos
viņš lūdz, lai kopā ar māti Gomolemo varētu doties uz dievnamu. Sākumā šie lūgumi
māti šokēja, jo viņa nebija uzaugusi kristiešu ģimenē. Tomēr pēc kāda laika
Gomolemo saprata, ka laimīgāka kā pašreiz viņa nemaz nevarētu būt.
“Es vēlējos pateikties Dievam par to, ka Viņš mani un manus bērnus bija
atvedis šurp,” viņa sacīja pēc sabata dievkalpojumiem Austrumu Vārtu pamatskolā,
kurā viņas dēls mācījās trešajā klasē.
Viņas jaunākā meita apmeklē draudzes rīkotās bērnu pirmsskolas nodarbības.
Tās notiek namā, kurš atrodas ielas otrajā pusē.

Kā Gomolemo nonāca līdz draudzei? Lethabo pirmās trīs klases pabeidza,
mācoties mājas apstākļos, kopā ar citiem 10 skolēniem Francistaunā. Francistauna ir
otra lielākā Botsvanas pilsēta ar iedzīvotāju skaitu aptuveni 90 000. Pēc tam zēnam
grūtības sāka sagādāt lasīšana un matemātika. Māte bija noraizējusies un nolēma
Lethabo iekārtot Austrumu Vārtu pamatskolā. Viņa par šo skolu uzzināja no kādas
mātes, kura tur vēlējās nosūtīt savu meitu. Bez tam Gomolemo arī vēlējās, lai viņas
dēls iepazītu Dievu.
“Es nebiju uzaugusi kristiešu ģimenē, tomēr es vēlējos, lai mani bērni tādā
augtu,” viņa sacīja. “Pasaulē notiek visdažādākās lietas. Un mums vajadzētu iepazīt
Dievu.”
Tā kā Lethabo grūti padevās lasīšana un matemātika, viņam tika piedāvāts
adventistu skolā mācības uzsākt no trešās klases. Māte piekrita, un jau pēc dažiem
mēnešiem viņa ievēroja, ka dēla sekmes bija strauji uzlabojušās.
“Tagad mans dēls visu dara patstāvīgi,” viņa sacīja. “Viņš ir iemācījies lasīt,
un matemātikā viņam veicas ļoti labi. Lethabo mīļākie mācību priekšmeti ir
matemātika un Bībeles zinības.”
Lethabo īpaši ir iemīlējis Bībeli. Kad viņš skolā dzirdēja stāstu par Jēzu, viņa
acis pildījās asarām.
“Šis zēns ir ļoti tuvu Dievam,” sacīja māte. “Mēs lūdzam katru rītu, katru
vakaru un pirms visām ēdienreizēm. Viņš mūs mudina to darīt. Reizēm, kad es to
nedaru, viņš saka: “Māt! Tev vajadzētu nākt uz dievnamu.”
Tā kā māte tomēr uz dievnamu negāja, Lethabo nolēma atrast iemeslu
lūgšanai. Četrus mēnešus viņa mātei no rītiem bija slikta dūša. Katru dienu Lethabo
saviem skolotājiem sacīja: “Ziniet, skolotāj, mana māte nejūtas labi, katru dienu viņu
nomoka slikta dūša. Vai mēs varētu par viņu aizlūgt?”
Mājās Lethabo savai mātei teica: “Māmiņ, tev vajag aiziet uz dievnamu, lai
mācītājs varētu par tevi aizlūgt un tu izveseļotos.”
“Šie vārdi mani aizkustināja,” sacīja māte.
Beidzot viņa piekrita iet, taču sestdienas rītā viņa jutās pārāk slikti, un pēc
bērniem atnāca draudzes darbinieks. Pirms aiziešanas Lethabo savai mātei sacīja:
“Māmiņ, vai tu tomēr nevarētu nākt mums līdzi? Kādēļ tu vēlies palikt mājās? Nāc! Ja
tu atnāksi, mācītājs par tevi aizlūgs un tu būsi vesela.”
Šie vārdi dziļi skāra mātes sirdi, un viņa apsolīja: “Nākošajā sestdienā mēs
iesim abi kopā.”
“Mans dēls mīl Dievu. Tas ir ļoti labi,” Gomolemo sacīja. “Es domāju, ka
Dievs viņu ir atsūtījis, lai nestu mums gaismu.”
Šis sabats pēdējo mēnešu laikā bija pirmais, kad Gomolemo jutās labi.
Lethabo sacīja: “Lūgšana ir ļoti laba lieta, jo tu tagad jūties labi.”
Māte pasmaidīja: “Paldies tev, dēls! Es turpmāk iešu uz dievnamu.”
Daļa no 2015. gada Trīspadsmitā sabata ziedojumiem tika novirzīti Austrumu
Vārtu pamatskolas celtniecībai. Tā bija pirmā adventistu skola Botsvanā. Paldies jums
par jūsu ziedojumiem misijas darbam, kuri palīdzēja uzcelt skolu un arī atveda mazā
zēna māti uz dievnamu.
“Es pateicos Dievam par šo skolu”, sacīja Gomolemo. “Es patiesi vēlos, lai
Dievs mūs apgādātu ar visu nepieciešamo.”
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Kanijes adventistu slimnīcā ir 168 gultasvietas, un katru gadu stacionāri aprūpējamo pacientu
skaits sasniedz 40 000, bet ambulatori ārstējamo – 108 000. Katru gadu slimnīcā dzimst
aptuveni 1200 bērnu.
1984. gadā Botsvanas ūnija sadalījās divās konferencēs – Ziemeļbotsvanas konferencē un
Dienvidbotsvanas konferencē.

Ārā no tumsas
19.janvāris
Atija Džamala Kaminete

Mozambika

Par Septītās dienas adventistiem Atija pirmo reizi uzzināja laikā, kad viņa
mācījās 8. klasē. Atija apciemoja savu vecmāmiņu, kura dzīvoja visai tālu no
meitenes mājām Nampulā, Mozambikas galvaspilsētā. Tajā 80% iedzīvotāju bija
musulmaņi.
Kad Atija gāja garām adventistu dievnamam, draudzes vecākais viņu
uzaicināja ienākt un piedalīties maltītē. Pēc tam viņš Atiju aicināja palikt uz svētrunu.
Šo svētrunu Atija joprojām skaidri atceras. Runātājs stāstīja par Mateja evaņģēlija 24.
nodaļu un mirušo augšāmcelšanos, kura sekos Jēzus otrajai atnākšanai. Atijas jaunā
sirds nu bija aizskarta. Mēnesi vēlāk viņa zaudēja savu 4 gadus veco māsiņu, kura
slimoja ar anēmiju.
„Klausoties mācītājā es sāku ticēt, ka pienāks brīdis, kad es savu dārgo māsiņu
satikšu,” Atija sacīja.
Pagāja septiņi gadi un 15 gadu vecumā viņa apprecējās ar vīrieti, kurš, lai arī
bija uzaudzis svētdienu ievērojošā ģimenē, tomēr apmeklēja Nampulas adventistu
draudzi.
Kādā no sabatiem viņa piekrita aiziet uz dievnamu. Kad sabatskolas iesākumā
tika dziedāta dziesma, Atija kā sastingusi klausījās sešgadīgas meitenes, kura stāvēja
netālu, skanīgajā dziedāšanā.
„Kad es šo balsi izdzirdēju, jutos dziļi aizkustināta un jutu, ka manī notiek
izmaiņas,” viņa sacīja.
No tās dienas viņa izlēma palikt adventistu draudzē.
Mozambikas ziemeļu daļā valdīja paradums, ka, pieņemot svarīgus dzīves
lēmumus, ir jāapspriežas ar ģimenes vecākajiem locekļiem. Un Atija kopā ar savu
vīru apmeklēja viņas krustmāti Karmenu. Krustmāte, kura bija dziedniece, bija viņu
uzaudzinājusi.
Krustmāte uzklausīja Atijas vēlmi stāties adventistu draudzes rindās un sacīja:
„Par šo jautājumu tev vajadzētu runāt ar savu māti.”
Atijas māte, atraitne, viņai sacīja: „Es tevi neesmu audzinājusi. Runā ar savu
krusttēvu.” Taču tēvocis Kandido dot atļauju kristībām nevēlējās. Viņš nosolījās, ka
gadījumā, ja Atija tiks kristīta, viņš nekad vairs viņu neapciemos.
Lai arī Atiju šie vārdi nedaudz biedēja, viņa tomēr tika kristīta. Tajā pašā
dienā tika kristīts arī viņas vīrs. Neviens no ģimenes locekļiem kristībās nepiedalījās.

Atijai piedzima dēls Dionisio. Kad viņš smagi saslima, Atija atteicās viņu vest
pie krustmātes vai kāda cita dziednieka.
Pie Atijas ieradās tēvocis Kandido, rokās viņam bija šķēps. Viņš sacīja: „Es
sagaidīšu šī bērna nāvi. Un kad viņš nomirs, es tev rīklē ietriekšu šķēpu.”
Pagāja divas dienas. Bērns atteicās no barības un kļuva aizvien vārgāks. Atija
un viņas vīrs ar asarām acīs lūdza Dievu. Trešajā dienā bērns sāka ēst, un ārstnieciskie
izmeklējumi liecināja, ka viņš sāk izveseļoties.
Tēvocis paņēma savu šķēpu un devās mājās.
“Mēs redzējām, ka sātans tika sakauts,” Atija sacīja. “Es ticu, ka mans dēls
bija tik slims, ka varēja nomirt. Tomēr, pateicoties Dieva žēlastībai, viņš ir dzīvs.”
Šī dziedināšana pārsteidza vienu no Atijas māsām, un viņa pievienojās
adventistu draudzei. Vēl pēc gada tika kristīts Atijas brālis un vēl viena no Atijas
māsām. Tad viņiem sekoja arī Atijas māte un vēlāk arī krustmāte Karmena. “Viņu
kristījot, mācītājs Karmenu pagremdēja veselas trīs reizes,” Atija pastāstīja.
Kad Karmena tika pagremdēta pirmo reizi, viņa sāka izkliegt nesaprotamus
vārdus. Mācītājs paraudzījās uz viņu un sacīja: “Kristīsim viņu vēlreiz.”
Arī pēc otrās pagremdēšanas pār viņas lūpām turpināja plūst nesaprotamu
vārdu straume. Un, kā sacīja Atija, ļaunais gars no Karmenas atstājās tikai pēc trešās
pagremdēšanas. Tagad Karmena ir draudzes diakone.
Tēvocis Kandido, kurš bija nosolījies nekad vairs Atiju neapciemot, ja viņa
tiks kristīta, tomēr ieradās pēc tam, kad kristīta bija viņa sieva. Tagad arī viņš
paziņoja, ka vēlas tikt kristīts. Viņš nomira gadu pēc savām kristībām.
“Visa mūsu ģimene ir sevi nodevusi Kristum, un tagad mēs visi esam draudzes
locekļi,” sacīja Atija. “Es pateicos Dievam, ka visa mana ģimene, kura sākumā bija
iestājusies pret mani, tagad ir Septītās dienas adventisti.”
Patreiz Atijai ir 57 gadi, viņa ir mācītāja sieva un aktīvi piedalās kalpošanas
darbā. Viņas vīrs Lazaro ir pabeidzis studijas un kā mācītājs kalpo Nampulā.
Daļa no Trīspadsmitā sabata ziedojumiem palīdzēs Nampulā uzcelt bērnu
namu, kurš paredzēts bērniem, kuru vecāki miruši no HIV un AIDS. Paldies jums par
jūsu ziedojumiem.
Misijas ziņas
 Draudzes izdevniecība Casa Publicadora do Indico darbojas Mozambikas galvaspilsētā


Maputo.
1937. gadā pirmo evaņģelizācijas sanāksmi apmeklēja 1500 cilvēki. Viņi bija kautrīgi un
aizdomu pilni, tomēr runātāju uzklausīja. Taču, kad Vebsters mēģināja fotografēt sanāksmi,
viņi aizbēga. Pirmie ticīgie tika kristīti 1939. gadā.

Sabatu ievērojošu draudzi meklējot
26.janvāris
Ivaldo da Konkeikao Nazare

Mozambika

Vidusskolas audzēknis Ivaldo bija nodomājis kļūt par priesteri. Viņš cītīgi
studēja katķismu un mācīja to savā draudzē Nampulā, trešā lielākajā Mozambikas
pilsētā, kuras iedzīvotāju skaits sasniedz pusmiljonu. Lai mācītos par priesteri, Ivaldo
gatavojās doties uz galvaspilsētu Maputo.
Reiz, kad Ivaldo gatavojās mācīt par desmit baušļiem, viņš salīdzināja
katķismā rakstītos ar Bībeles desmit baušļiem. Viņš ievēroja, ka Bībelē šie baušļi bija
atšķirīgi no katķismā lasāmajiem. Par šo neatbilstību Ivaldo jautāja priesterim, taču
viņš izskaidrot to nespēja.
Ivaldo savā skolā izveidoja grupu, kura meklēja atšķirības starp Bībeles un
draudzes mācībām. Šajā grupā bija 30 dalībnieki. Grupas darbība satrauca bīskapu.
Viņš paziņoja, ka šī darbība ir grēks un ka tā grupas dalībniekiem ir jānožēlo, vai arī
viņi sevi pakļaus riskam tikt izslēgtiem no draudzes.
“Mums grēki ir jānožēlo tikai Kunga priekšā,” skolēni atbildēja. Un bīskaps
viņus izslēdza no draudzes.
Šie 30 audzēkņi Bībelē izlasīja, ka agrīnie kristieši Dievu pielūdza septītajā
nedēļas dienā. Tomēr viņi nezināja nevienu, kurš šajā pilsētā, Nampulu, ievērotu
sabatu. Un grupa sadalījās divās daļās – vieni pievienojās evaņģēliskajām draudzēm,
bet citi pievērsās islāmam. Tā kā Ivaldo vecākiem draudzē bija zināma ietekme, tad
viņam tika dota iespēja atgriezties draudzē, taču ceļš uz priestera amatu nu bija slēgts.
Kādu svētdienu savā draudzē Ivaldo sarunājās par sabatu un viena no
sievietēm sacīja: “Es zinu Nampulā draudzi, kura ievēro sabatu.”
Ivaldo nekavējoties sazinājās ar 30 saviem draugiem un pavēstīja jauno ziņu.
Daudzus no tiem tas vairs neinteresēja, un nākošajā sabatā uz Septītās dienas
adventistu dievnamu gāja tikai Ivaldo ar trīs saviem draugiem.
Pēc pieciem mēnešiem Ivaldo tika kristīts. Kad par šo savu lēmumu Ivaldo
pavēstīja saviem vecākiem, māte sacīja, ka viņa to jau bija zinājusi. “Es ievēroju, ka
tevī notiek pārmaiņas. Tu visu laiku runā par Bībeli,” viņa sacīja.
Tēvs bija nikns un draudēja no dēla atteikties. “Ja tu nākošajā sabatā iesi uz
adventistu dievnamu, es tevi ar visām mantām izmetīšu uz ielas,” viņš sacīja.
Nākošajā sabatā Ivaldo tomēr aizgāja uz adventistu dievkalpojumu, un tēvs
viņam pavēlēja atstāt māju. Taču mātei izdevās tēvu pārliecināt, lai viņš atļautu dēlam
palikt.
Ivaldo tēvs tomēr atteicās dēlu atbalstīt jebkādā veidā, kā arī nemaksāja par
viņa mācībām vidusskolā. “Es vairs tevis labā naudu neizdošu, ja nu vienīgi, lai tev
nopirktu zārku,” viņš sacīja.
Ivaldo barību saņēma no mātes, bet draudzes locekļi gādāja naudu mācībām
un citiem izdevumiem.
Ivaldo tēvs redzēja, ka dēlam klājas labi, nu viņa dusmas tikai vairojās. Viņš
kaimiņiem stāstīja, ka Ivaldo slimo ar HIV un citām slimībām.
“Ļaudis sāka no manis izvairīties,” sacīja Ivaldo. “Kaimiņi pat aizliedza
saviem bērniem ar mani sarunāties.”

Veselu gadu Ivaldo nodzīvoja pie savas vecmāmiņas. Tad Ivaldo tēvs aicināja
dēlu atgriezties un lūdza viņam piedošanu.
Tēvs centās Ivaldo palīdzēt iestāties universitātē, taču tur nodarbības notika arī
sestdienās, un Ivaldo tādēļ no studijām atteicās. Tad tēvs viņam palīdzēja sagādāt
darbu kādā no valdības aģentūrām, taču darba intervija tika paredzēta sestdienā.
Tēvs sadusmojās. “Es nesaprotu, ko tu savā dzīvē vēlies,” viņš sacīja. “Es
cenšos tev palīdzēt, taču tu sabata dēļ jau esi palaidis garām tik daudz izdevības.
Vairāk es tev nepalīdzēšu, nemaz neceri.”
Ivaldo sāka strādāt par ārštata žurnālistu un iegūtos līdzekļus krāja
žurnālistikas studijām. Viņš strādāja vairākās radio un televīzijas kompānijās, taču
sabata dēļ neviena no tām viņu pastāvīgā darbā nepieņēma.
Tomēr Ivaldo, kurš tagad ir 23 gadus vecs, izmisumā nekrīt. Ar viņa līdzdalību
adventistu draudzei ir pievienojušies 10 jauni cilvēki. Trīs Ivaldo jaunākie dēli arī ir
sākuši nākt uz dievnamu, un viņiem pievienoties vēlas arī māte. Tēvs mātei ir
piedraudējis ar šķiršanos.
“Es lūdzu par savu māti un ceru, ka arī viņa stāsies mūsu draudzes rindās,”
Ivaldo sacīja. “Es arī lūdzu Dievu, lai mans tēvs vismaz ļautu pārējiem mūsu ģimenes
locekļiem apmeklēt dievnamu.”
Daļa no šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumiem palīdzēs Nampulā,
Ivaldo dzimtajā pilsētā, uzcelt bērnu namu bērniem, kuru vecāki ir miruši no HIV un
AIDS. Paldies par jūsu ziedojumiem.

Daži fakti
 Mozambikā ir sastopami vairāki no pasaules lielākajiem koraļļu rifiem. Valsts piekrastes


ūdeņos mīt vairāk nekā 1200 sugu zivis.
Mozambikā ir 147 lidostas, taču bruģēti skrejceļi ir tikai divdesmit divās.

Apbruņots ar Bībeli
2.februāris
Moisess Francisko Pelembe

Mozambika

Moisess sāka dienēt Mozambikas armijā pēc tam, kad viņš bija pametis
mācības skolā. Viņa tēvs cerēja, ka armija atturēs dēlu no alkohola un narkotiku
lietošanas.
Drīz vien armijas kafejnīcā Mosess satika Septītās dienas adventistu vārdā
Alfredo. „Viņa dzīvesveids uz mani atstāja lielu iespaidu,” Moisess sacīja. „Viņš
ņēma ēdienu no savas paplātes un deva man.”
Alfredo uzmanīgi sekoja savai pārtikai. Viņš atteicās no izplatītajiem zivju
ēdieniem, jo tos uzskatīja par nešķīstiem. Moisess ātri saprata, ka Alfredo ēdiena
izvēle viņam sagādās vairāk pārtikas.

„Katru reizi, kad viņa rokās nonāca šīs zivis, es apsēdos viņam līdzās, jo
zināju, ka viņš man tās atdos,” Mosess sacīja. „Viņš bija laipns pret mani.”
Pēc divām nedēļām Moisess tika pārcelts uz citu armijas daļu. Tur kazarmās
viņš dzīvoja blakus kareivim, uz kura gultas parasti bija nolikta Bībele. Kad Moisess
pamodās, viņš redzēja šo Bībeli, kad devās gulēt – atkal tas pats. Tas viņu sāka
kaitināt. Moisess līdz šim bija uzskatījis, ka Bībele ir domāta tikai garīdzniekiem un
veciem ļaudīm, nevis tādiem jauniem cilvēkiem, kāds bija viņš.
Kādu dienu Moisess kareivim pajautāja, kādēļ viņam ir šī Bībele.
„Es esmu kristietis,” jaunais vīrietis atbildēja.
„Vai tu tici Dievam?” Moisess jautāja.
Kareivis atbildēja apstiprinoši un nolasīja Bībeles tekstu no Jāņa 3:16, kurā
sacīts: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”
Moisess palūdza, lai viņš aizdotu savu Bībeli un sāka to lasīt. Jo vairāk
Moisess lasīja, jo vairāk pieauga viņa ticība Dievam. Moisesa tēvu dēla jaunā ticība
iepriecināja, un viņš uzdāvināja viņam Bībeli.
Pēc mācībām šajā armijas daļā Moisess atgriezās savā iepriekšējā dienesta
vietā. Tur bija kāds svētdienu ievērojošs kareivis. Viņš ievēroja, ka Moisess lasa
Bībeli un sacīja: „Es zinu ticīgo grupu, kura katru rītu pulksten sešos vakarā studē
Bībeli. Ja vēlies, varu tavi paņemt līdzi.”
Tajā vakarā Moisess devās līdzi savam dienesta biedram, taču mājās atgriezās
vīlies. Moisesa draugs sacīja: „Es zinu vēl kādu grupu, kura pulcējas tajā pat laikā,
taču man viņi nepatīk.”
„Kādēļ tad tev viņi nepatīk?” Moisess jautāja.
„Viņi izsaka dažādus spriedumus par manu draudzi,” draugs atbildēja.
Nākošajā vakarā Moisess ieradās adventistu Bībeles nodarbībā. Viņu ļoti
pārsteidza tas, ka grupas vadītājs tika kristīts pēc Bībeles izpētes nodarbībām kopā ar
Alfredo, viņa draugu, kurš kafejnīcā viņam deva savus ēdienus.
Šajā nodarbībā uzmanības centrā bija Bībeles teksts no Malaķijas 3:8, kurā
Kungs sacīja: „Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu, kā jūs Mani krāpjat? Jūs tad
sakāt: kā tad mēs Tevi krāpjam? - ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem.”
Moisess nekad nebija pienesis desmito tiesu, un šie vārdi aizskāra viņa sirdi.
Nākošajā vakarā, kad Moisess atkal ieradās uz nodarbību, viņš uzzināja par septītās
dienas sabatu. Tajā naktī viņš savā gultā raudāja. Kāds no virsniekiem, redzot
Moisesu šņukstam, viņam jautāja: „Kurš tevi piekāva? Mēs viņam sadosim.”
Šis virsnieks nezināja, ka Moisesu nebija viss satriecis kāds cilvēks, bet gan
Dieva Vārds.
Nākošajā sabatā Moisess pievienojās saviem jaunajiem draugiem un devās uz
14 kilometru attālo adventistu dievnamu. Pirmo reizi Moisess Dievam pienesa savu
desmito tiesu. Pēc tam viņš dievnamā ieradās katru sabatu un 22 gadu vecumā tika
kristīts, divus gadus pēc dienesta uzsākšanas.
Pēc dienesta Moisess palika policijā, taču pameta to pēc vairākiem
konfliktiem, kurus izraisīja sabata ievērošanas jautājums. Tad viņš uzsāka literatūras
evaņģēlista darbu un devās no mājas uz māju. Tad Moisess iestājās Mozambikas
Adventistu universitātē.
Patreiz Moisess ir 32 gadus vecs un universitātē ir pabeidzis trešo studijas
gadu. „Mans tēvs, lai izmainītu manu dzīvi, sūtīja mani militārajā dienestā,” Moisess

sacīja. „Taču es redzēju, ka Dievam bija kāds svarīgāks nodoms. Viņš vēlējās, lai es
kļūtu kristietis.”
Daļa no šī Trīspadsmitā sabata ziedojumiem tiks novirzīta Mozambikas
Adventistu universitātes attīstībai. Šeit studē arī Moisess. Bez tam daļa no šiem
līdzekļiem dos iespēju ar Bībelēm apgādāt tos Mozambikas bērnus, kuru vecāki nevar
atļauties tās nopirkt. Paldies jums par jūsu ziedojumiem.
Daži fakti
 Pilsēta Maputo Mozambikā ir pazīstama kā Akāciju pilsēta, jo šīs pilsētas avēnijās pārsvarā



sastopamas akācijas.
Lauku ļaudis pārtikā pārsvarā lieto no manioka saknēm pagatavotus ēdienus. Šīs saknes var
cept, žāvēt un sastampāt putrā.
Mozambikā ir plaši izplatīts analfabētisms. Pēdējie statistikas dati rāda, ka lasīt un rakstīt prot
tikai 54% no visiem pieaugušajiem cilvēkiem.

Satraucošie sapņi
9.februāris
Antonio Džosē Abreu

Santome un Prinsipi

Antonio dzīve bija viens vienīgs juceklis.
Īsā laika periodā viņš bija apprecējis savu pirmo draudzeni, nodibinājis
attiecības ar citu sievieti un zaudējis darbu valsts policijā Santomē, Santome un
Prinsipi galvaspilsētā, Rietumāfrikas piekrastē.
Pagāja gads, un viņš sameklēja darbu alus darītavā. Antonio centās atjaunot
attiecības ar sievu, taču viņa to nevēlējās, un viņu laulība tika izšķirta.
Tad nomira Antonio tēvs.
Antonio sāka dzert. Viņš uzsāka kopdzīvi ar citu sievieti vārdā Alsina. Viņiem
piedzima divi zēni un meitene.
“Dzīve bija grūta,” Antonio sacīja. “Es daudz dzēru, un ģimenei naudas
nepietika.”
Antonio jau tā grūto dzīvi sarežģīja dīvaini sapņi, kurus viņš nespēja
izskaidrot. Santome un Prinsipi iedzīvotāji sapņiem pievērsa lielu uzmanību. Tā,
piemēram, ja sapnī bija redzēti plūdi, tas nozīmēja, ka drīz var sekot kādas
nepatikšanas. Ja tika redzēts safou auglis (āfrikāņu bumbieris), vietējie iedzīvotāji
gaidīja sava ģimenes locekļa nāvi.
Antonio gan neredzēja ne vienu, ne otru. Viņš sapnī ar mugursomu plecos
stāvēja divu kāpņu pakājē. Vienas kāpnes bija platas, otras – šauras. Antonio
izmēģināja kāpt pa abām kāpnēm un secināja, ka pa platajām kāpnēm viņš spētu
uzkāpt arī ar mugursomu plecos, taču, lai dotos pa šaurajām kāpnēm, bija no
mugursomas jāatsakās.
Tad Antonio redzēja citu sapni – viņš devās durvju virzienā, bet tad pēkšņi
viņa ceļu ar lielu akmeni aizšķērsoja kāda sieviete. Šo akmeni Antonio pastumt

nespēja, tomēr, izlienot pa šauru spraugu, viņam izdevās šo šķērsli pārvarēt. Tālāk
viņš ieraudzīja alu, kurā atradās baseins ar ūdeni. Kāds tur stāvēja un norādīja uz to.
Katru reizi Antonio pamodās satraukts. Šos sapņus viņš neizprata, tomēr šķita,
ka Dievs vēlas viņam ko atklāt.
Kādu dienu, kad Antonio strādāja sava darba devēja, alusdarītavas īpašnieka,
mājā, kaimiņš viņu uzaicināja uz evaņģelizācijas sanāksmi, kuru rīkoja vietējā
Septītās dienas adventistu draudze. Antonio piekrita.
Tajā vakarā viņu šokēja vārdi, kurus mācītājs izlasīja Mat.7:13,14. Jēzus
sacīja: “Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz
pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas
aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.”
Antonio ieradās arī nākošajā vakarā. Viņš sacīja: “Apmeklējot šīs sanāksmes,
es sapratu, ka, lai uzkāptu pa šaurajām kāpnēm, man ir jāatbrīvojas no visa liekā.
Tikai tā es varēju izkļūt cauri nelielajai spraugai akmenī. Man savā dzīvē vajadzēja
atteikties no visa, kas traucēja iet pa šīm šaurajām kāpnēm.”
Antonio saprata, ka mugursoma simbolizēja sliktās lietas viņa dzīvē, bet
baseins – kristības.
“Lai es varētu tikt kristīts, man vajadzēja atteikties no visa sliktā, kas mani
bija paverdzinājis,” viņš sacīja.
Pēc Bībeles studijām Antonio un viņa sieva tika kristīti un salaulāti.
Patreiz Antonio ir 45 gadus vecs, viņš strādā par kasieri mazā kokrūpniecības
uzņēmumā. Draudzē, kurā viņš apmeklēja evaņģelizācijas sanāksmes, viņš ir diakons.
Tagad Antonio dzīve vairs nav tik smaga kā agrāk. “Esmu laimīgs un pateicos
Dievam par visu, ko Viņš mums ir devis,” viņš sacīja.
Daļa no šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumiem palīdzēs Santomē
uzcelt “ietekmes centru”, kurā šie cilvēki, kuri cieš no alkohola un narkotikām, varēs
saņemt rehabilitācijas pakalpojumus. Paldies jums par jūsu ziedojumiem.
Daži fakti
 Santome un Prinsipi sastāv no divām vulkāniskām salām Rietumāfrikas piekrastē Gvinejas




līcī, un tā ir viena no Āfrikas mazākajām valstīm. Santome ir sešas reizes lielāka par Prinsipi.
Sala Santome savu nosaukumu ieguva tad, kad portugāļu pētnieki salā ieradās svētajiem
veltīto svētku dienā.
Kakao ir salā izplatītākā kultūra, un tā sastāda 95% no valsts eksporta. Bez tam eksportēta tiek
kopra, eļļas palmu augļu sēklas un kafija.
Santome un Prinsipi virtuvei ir raksturīgi ēdieni no tropiskajām saknēm, ceļmallapām,
banāniem un zivīm. Dārzeņi parasti tiek cepti sarkanajā palmu eļļā.

Vīrs ar trīs sievām
16.februāris
Karloss Freitass

Santome un Prinsipi

Karloss dzīvo Santome un Prinsipi galvaspilsētā Santome. Viņam bija
attiecības ar trīs sievietēm. Karloss ar saviem septiņiem brāļiem uzauga ģimenē, kurā
vecmāmiņa bija Septītās dienas adventiste. Taču pēc viņas nāves Karloss un viņa brāļi
uz dievnamu vairs negāja.
Kad Karloss sasniedza 21 gada vecumu, viņš sāka dzīvot kopā ar kādu
svētdienu ievērojošu sievieti vārdā Edīte. Viņiem piedzima meitiņa.
Drīz vien izcēlās strīds. Šajā salā bija tradīcija jaundzimušajiem bērniem
caurdurt ausis un tajās ielikt auskarus, lai tie bērnu pasargātu no ļauniem gariem. Lai
arī Karloss vairs uz dievnamu negāja, viņš šim nodomam pretojās.
Karlosam nezinot, Edīte sameklēja priesteri, un bērns tika kristīts. Kad Karloss
par to uzzināja, viņš Edīti pameta un atrada citu sievieti - Mariju. Edīte tomēr
attiecības ar Karlosu saraut nevēlējās un turpināja viņam zvanīt.
„Tas viss beidzās ar to, ka es nu dzīvoju ar divām sievietēm,” Karloss sacīja.
Tad Karloss iepazinās vēl ar trešo sievieti, un arī viņiem piedzima bērns.
Karlosam tagad bija pieci bērni no pirmās sievietes, četri – no otrās un viens – no
trešās.
Karlosam nu nācās savu laiku sadalīt starp visām trim ģimenēm. Pirmā
sieviete jutās vientuļa un iepazinās ar kādu adventistu pāri un sāka apmeklēt viņu
dievnamu. Drīz vien viņa tika kristīta.
Tajā laikā Karloss strādāja ASV raidsabiedrībā „Amerikas Balss” un par
Dievu neinteresējās. Tomēr viņš pieņēma Edītes uzaicinājumu sabatā apmeklēt viņu
divu meitu kristības.
Kad abas pusaugu meitenes stāvēja uz paaugstinājuma draudzes priekšā un
dziedāja, Karlosa acīs parādījās asaras. Viņš centās savas emocijas slēpt. Karloss
atcerējās, ka, būdams bērns, arī viņš piedalījās dievkalpojumos. Un viņš sāka iet uz
dievnamu kopā ar savu pirmo sievieti.
Kad Marija uzzināja, ka Karloss iet uz dievnamu, viņa sāka viņam pārmest, ka
viņš gatavojas viņu pamest.
„Adventisti neatļauj neprecētiem pāriem dzīvot kopā, un tas nozīmē, ka tu
plāno apprecēt Edīti,” viņa sacīja.
To, ka viņš iet uz dievnamu, lai apprecētos, Karloss noliedza. „Es tur meklēju
savu glābiņu,” viņš sacīja. „Glābšana ir nepieciešama arī tev. Lūdzu, nāc kopā ar
mani.”
Arī Marija sāka apmeklēt dievkalpojumus. Katru sabatu Karloss vispirms uz
dievnamu devās kopā ar Edīti, bet pēc tam ar Mariju gāja uz citu dievnamu. Tā viņš
dievkalpojumos piedalījās ar katru sievieti atsevišķi.
Karlosa trešā sieviete viņu atstāja un aizgāja pie cita vīrieša, un tas visu
sarežģīja vēl vairāk. Karloss vēlējās pieņemt lēmumu, kuru no sievietēm apprecēt.
Divus mēnešus katru sabatu Karloss lūdza Dievu un gavēja. Un viņš sāka just
pamudinājumu apprecēt savu pirmo sievieti. Tomēr viņš vēlējās tam atrast
apstiprinājumu Bībelē. Kādu dienu viņš atvēra Bībeli un lūdza Dievu: „Palīdzi man
atrast atbildi Bībelē.”

Karloss palūkojās lejup un redzēja, ka atvērta bija Malaķijas grāmata. Viņš
izlasīja Malaķijas 2:14: „Tas Kungs ir bijis par liecinieku tev un tavu jaunības gadu
sievai, kuru tu tagad esi atstūmis un ienīsti, kaut viņa bija tava līdzgaitniece un tavas
paša derības sieva.”
Marija šo Karlosa lēmumu ļoti pārdzīvoja, un viņi abi raudāja. Karloss Edīti
apprecēja 2013. gada 29.decembrī un pēc tam tika kristīts.
„Tagad man ir sākusies jauna dzīve,” viņš sacīja. „Es esmu jauns radījums.
Esmu gatavs iet visur, kur vien vajadzēs, un stāstīt, ko Dievs manā labā ir darījis.”
Daļa no šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumiem palīdzēs uzcelt ļoti
nepieciešamo dievnamu Santomē. Paldies jums par ziedojumiem.
Misijas ziņas
 Santome salā adventisti darbu uzsāka ar Džosē Freira, portugāļu kolportiera, ierašanos 1936.



gadā. 1938. gadā viņš uzsāka misijas darbu. 1939. gada februārī tika kristīts pirmais ticīgais.
Pamatskola darbu uzsāka 1946. gadā. Pirmā skolotāja bija Kapitolina Greiva. Skolā
vienlaicīgi mācās aptuveni 250 audzēkņi. Šo mācību iestādi komunistiskā valdība slēdza 1975.
gadā.
Iesākumā misijas darbu Santome un Prinsipi vadīja Angolas ūnija, bet tagad tā ir tieši pakļauta
Dienvidāfrikas – Indijas okeāna divīzijai.

Sabata dēļ riskēt ar visu
23.februāris
Karloss Freitass

Santome un Prinsipi

Karloss dzīvo Santome un Prinsipi galvaspilsētā Santome.
Pēc kristībām Karloss savam priekšniekam ŗaidsabiedrībā „Amerikas Balss”
paziņoja, ka viņš vairs sestdienās nestrādās. Priekšnieks, ASV pilsonis, dīvaini
palūkojās uz Karlosu un sacīja: „Sabata ievērošana ir Vecās Derības likums. Kristieši
seko Jaunajai Derībai.”
Karloss devās mājās un sastādīja sarakstu ar Jaunās Derības tekstiem, kuri
vēsta par sabatu. Nākošajā dienā viņš šo sarakstu iedeva priekšniekam.
„Sabats ir minēts arī Jaunajā Derībā. Tas ir jāievēro,” Karloss sacīja.
„Vai tas ir tavs pēdējais vārds?” priekšnieks jautāja.
„Jā, mans lēmums ir ievērot sabatu, jo tā neievērošana ir grēks.”
Priekšnieks paspieda Karlosa roku un sacīja: „Šī ir pirmā reize, kad kāds mani
darbā ir izaicinājis sabata jautājumā.”
Tā šī diskusija beidzās, un priekšnieks ļāva Karlosam sestdienās nestrādāt.
Karloss, desmit bērnu tēvs, raidsabiedrībā strādāja par elektriķi. Viens no viņa
pienākumiem bija no kuģiem izkraut degvielu, kura bija paredzēta raidstacijas
ģeneratoram. Kuģis pienāca ceturtdienās, un tad Karloss kopā ar vairākiem citiem
darbiniekiem nekavējoties sāka izkraušanu. Šo darbu viņi vienmēr pabeidza
piektdienās.

Reiz kuģis pienāca piektdienas vakarā. Karloss vērsās nevis pie sava jaunā
priekšnieka, vietējā iedzīvotāja un dedzīga svētdienas ievērotāja, bet gan pie
menedžera, kurš bija ASV pilsonis. Viņš Karlosa lūgumu piektdien strādāt tikai līdz
pulksten 17.30 nekavējoties noraidīja.
„Bet es esmu nodevies Dievam,” Karloss sacīja.
„Tas tev pašam jāizlemj,”sacīja menedžeris.
Karloss ieslēdzās vannas istabā un lūdza Dievu.
Labu darbu Santome un Prinsipi atrast bija grūti. Karloss prātoja: „Kas notiks
ar manu ģimeni? Ko es viņiem sacīšu?” Viņš nevēlējās tikt atlaists, taču vēl vairāk
viņš vēlējās pagodināt Dievu. Un viņš nolēma strādāt līdz plkst.17.30 un tad no darba
aiziet.
Īsi pirms pussešiem kuģa dzinēji applūda. Karloss ar savu kolēģi centās šajā
grūtajā situācijā rast risinājumu, taču nesekmīgi. Tad abi devās krastā, kur tos gaidīja
menedžeris.
„Situācija patiesi ir kritiska,” sacīja Karlosa kolēģis. „Šajā nedēļas nogalē
izkraut degvielu nav nekādu izredžu.”
Menedžeris nespēja izteikt ne vārda. Karloss devās mājās.
Līdz pat pirmdienai Karloss baiļojās no tikšanās ar menedžeri, jo viņš varēja
viņu vainot notikušajā. Tomēr pirmdien menedžeris neteica neko. Viņš klusēja arī
otrdien un trešdien. Tā pagāja nedēļa.
Tad darba biedrs sacīja Karlosam: „Vai tu zini, ko menedžeris teica par kuģi?
Viņš sacīja, ka notikušajā ir redzama Dieva rokas iejaukšanās.”
Karloss tam nespēja noticēt. Pārnācis mājās viņi ar sievu pateicās Dievam par
saglabāto darbu. Pēc pāris dienām kāds cits Karlosa darbabiedrs pastāstīja, ka
menedžeris bija plānojis ļaut Karlosam doties mājās pussešos, taču kuģa dzinēji
pārplūda, pirms viņš paspēja savu lēmumu paziņot. Un tā šī negadījuma rezultātā
sabatā nestrādāja neviens.
Karlosam nezinot, viņu kādu laiku bija novērojusi firmas apsardze, jo vēlējās
noskaidrot, kā viņš rīkosies, ja neatteiksies no lēmuma ievērot sabatu. Kad sargs
redzēja, kā Dievs bija iejaucies šajā notikumā ar kuģi, viņš Karlosam sacīja: “Tavs
Dievs ir varens!” Un sargs sāka apmeklēt adventistu dievnamu.
Kopš tās reizes Karlosam konflikti sabata ievērošanas dēļ nekad vairs nav
bijuši.
“Dievs ir labs pret visiem, kuri Viņam uzticas,” sacīja Karloss. “Man ir bijuši
vairāki izaicinājumi, kuros atrisinājumus rast man pašam nav nekādu cerību. Un tad
pēkšņi viss nokārtojas.”
Šajā valstī, kuru apdzīvo 200 000 iedzīvotāji, sabatu nepazīst vēl daudzi.
Vairāk nekā puse iedzīvotāju ir katoļi. Adventistu draudzē ir 8000 ticīgo, 13 draudzes
un 56 ticīgo grupas.
Karloss ar prieku citiem līdzdala savu stāstu par sabata ievērošanas problēmu.
“Tas tagad ir mans pienākums – stāstīt citiem par savu pieredzi un par Bībelē
atrastajām patiesībām,” viņš sacīja. “Mana vēlēšanās ir darīt visu, kas ir manos
spēkos, lai izplatītu Dieva Vārdu.”
Daļa no šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumiem palīdzēs uzcelt ļoti
vajadzīgo dievnamu Santomē. Paldies jums par jūsu ziedojumiem misijas darbam.

Kritiens pretī Jēzum
2.marts
Konstancio Triste Afonso

Santome un Prinsipi

Konstancio bija zemkopis, divu mazu bērnu tēvs. Kad viņa kalnainajā
Santome un Prinsipi ciematā ieradās Septītās dienas adventisti, viņu tas ieinteresēja.
Taču, lai beigtu dzert un pieņemtu Jēzu, viņam vēlāk nācās nokrist uz galvas no divu
metru augstuma.
Pēc adventistu ierašanās Konstancio sāka viņus uzmanīgi vērot. Viena no
adventistēm viņam jautāja: “Vai tu mūsos saskati ko atšķirīgu?” Konstancio bija
ievērojis, ka šie cilvēki ne smēķēja, ne lietoja alkoholu.
Pēc tam, kad adventisti aizbrauca, viņš vēlējās iepazīties ar šo draudzi tuvāk.
Konstancio atrada draudzes locekli, kurš pasniedza Bībeles stundas un ieradās
interesentu mājās. Un drīz vien Konstancio apgabala mācītājam paziņoja, ka vēlas tikt
kristīts.
“Vispirms tev sava dzīve ir jānodod Dievam, lai Viņš tev varētu palīdzēt
atbrīvoties no dzeršanas un smēķēšanas,” sacīja mācītājs. Konstancio atteicās no šiem
sliktajiem ieradumiem un tika kristīts.
Tomēr pēc sešiem mēnešiem Konstancio dzīve atgriezās vecajās sliedēs. Viņa
sieva dusmojās. Lai arī viņa nebija kristīta, tomēr tas jaunais cilvēks, par kuru uz īsu
brīdi bija tapis Konstancio, viņai bija iepaticies.
Viņa savu vīru rāja un sacīja: “Adventisti tādas lietas nedara, tev arī to nevajag
darīt!” Un viņa aizliedza vīram gulēt viņu gultā, līdz kamēr viņš nebūs labojies.
Konstancio bija sarūgtināts. Viņš sāka studēt Bībeli un vēlējās iepazīt kristīgo
dzīvesveidu. Viņa uzmanību īpaši piesaistīja Jes.55:2 - “Kādēļ jūs maksājat naudu par
to, kas nav maize; kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam?
Klausieties, klausieties uz Mani, tad jums būs daudz laba ko ēst, un jūsu dvēsele
atspirdzināsies ar tauku barību!”
Konstancio nodomāja: “Kādēļ gan es izdodu naudu par to, kas nav maize un
joprojām neesmu apmierināts?”
Vairākas nedēļas viņš lūdza Dievu, lai Viņš palīdzētu atbrīvoties no atkarībām.
Tomēr, lai arī viņš lūdza pēc atbrīvošanas no alkohola un tabakas, viņš turpināja šīs
lietas iegādāties.
Kādu vakaru, kad Konstancio bija piedzēries, viņš devās mājās un uzkāpa pa
stāvajām kāpnēm. Tāpat kā daudzi citi ciema iedzīvotāji, viņš dzīvoja mājā uz koka
pāļiem. Viņa sieva, septiņus gadus vecais dēls un četrus gadus vecā meita jau gulēja.
Apgūlies savā gultā, Konstancio atskārta, ka viņš nebija nomazgājis savas
kājas, kuras lietainajā laikā bija īpaši netīras. Viņš izgāja uz lieveņa un vēlējās tās
nomazgāt. Konstancio pieliecās, zaudēju līdzsvaru un nokrita no aptuveni divu metru
augstuma. Viņš ar galvu ietriecās mitrajā zemē, tik tikko izvairoties no liela akmens.
Sāka riet kaimiņu suns. Konstancio sieva un bērni izskrēja ārā un ieraudzīja
viņu guļam pie zemes. Šķita, ka Konstancio ievainojumus nebija guvis, viņš tikai
atradās spēcīgā alkohola reibumā.
Sieva sauca pēc palīdzības. Drīz vien ap Konstancio sapulcējās kaimiņi, un
viņiem ātri vien kļuva skaidrs, ka viņš bija nokritis no lieveņa. Kaimiņi sacīja, ka viņu
droši vien esot nogrūdis sātans.

Ciemā ātri izplatījās vēsts, ka šeit darbojas sātans, un ļaudis pārrunāja iespējas
sevi no viņa pasargāt. Viņi nosprieda, ka Konstancio vajadzētu šķīstīt. Un iedzīvotāji
urinēja savās sakļautajās plaukstās un apšļakstīja Konstancio. Pēc tam vairāki vīri
Konstancio aiznesa mājās.
No rīta vairāki Konstancio draugi aicināja viņu iedzert atkal. Konstancio
berzēja savu sāpošo galvu un atteicās. Viņš sacīja: “Es vairāk ne dzeršu, ne smēķēšu.”
Un tā arī notika.
“Mana tieksme pēc alkohola un cigaretēm bija zudusi,” viņš sacīja intervijā,
kura notika ciema adventistu dievnamā. “Tā bija atbilde uz lūgšanu.”
Patreiz trešā daļa no ciema 200 iedzīvotājiem ir kristīti adventistu draudzē un
sabatu dievkalpojumos dievnama apmeklētāju skaits sasniedz 120. Starp tiem ir arī
Konstancio sieva, bērni un pieci bijušie alkoholiķi, kuri savu veco dzīvi ir atstājuši
Konstancio ietekmē.
“Lai palīdzētu tiem, kuriem nākas sastapties ar līdzīgiem izaicinājumiem kā
man, es viņiem stāstu par sevi,” viņš sacīja. “Sabiedrībā, kurā es dzīvoju, ir daudz
cilvēku, kuri ir nonākuši alkohola atkarībā un kuri kaunas iet uz dievnamu. Es viņiem
saku: “Es biju jums līdzīgs. Arī jūs ar Dieva palīdzību varat no šīs atkarības
atbrīvoties.” “
Daļa no šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumiem palīdzēs uzcelt
rehabilitācijas centru Santomē, kurā varēs saņemt palīdzību tie, kuri nonākuši atkarībā
no narkotikām un alkohola.
Daži fakti
 Valstī Santome un Prinsipi ir otrs mazākais iedzīvotāju skaits Āfrikā. Vismazāk iedzīvotāju ir


Seišelās.
Šajās salās visbiežāk sastopamā un bīstamākā slimība ir malārija.

Nedienas ar cūkas gaļu
9.marts
Gilsons Neto

Santome un Prinsipi

Kaimiņš man pastāstīja par Septītās dienas adventistu draudzi, kad biju 17
gadus vecs. Man tas šķita interesanti, jo man garšoja cūkas gaļa, taču adventisti to
nelietoja.
Kāds mani uzaicināja uz evaņģelizācijas sanāksmi Santome otrā malā.
Santome ir valsts Santome un Prinsipi galvaspilsēta. Es ierados katrā sanāksmē un
rakstiski izteicu vēlēšanos iegūt papildu informāciju.
Mans kaimiņš sacīja, ka viņa draudze ir saņēmusi manu pieteikumu un sabatā
uzaicinājusi mani kopā ar viņu ierasties dievnamā, lai tur ar draudzi iepazītos tuvāk.
Biju šokēts un kaimiņam jautāju: “Kā mans vārds varēja kļūt zināms draudzei, ja es to
uzrakstīju uz papīra lapiņas otrā pilsētas galā?”

Es strādāju celtniecībā. Tā kā arī sestdienas man bija aizņemtas, uz dievnamu
es neaizgāju.
Kad kaimiņš redzēja, ka dievnamu es neapmeklēju, viņš man ieteica vakaros
piedalīties Bībeles studijās. Pēc vairākām nedēļām es izlēmu kādu sestdienu nestrādāt
un aiziet uz dievnamu. Kad dievkalpojums beidzās, es satiku vairākus savus kaimiņus.
Viņi, mani redzot, bija patīkami pārsteigti.
Tomēr man tagad radās problēmas – es vairs citas sestdienas izbrīvēt nevarēju.
Visi mani kaimiņi mani bija redzējuši dievnamā, un tagad, kad es sabatā devos uz
darbu, jautāja man, kurp es dodos. Tādēļ nākošajā sabatā, ejot uz darbu, es gāju ar
lielu līkumu, lai mani neviens neieraudzītu. Tomēr es satiku kādu draudzes locekli un
uz jautājumu, kurp es dodos, atbildēju, ka pie friziera.
Mana sirdsapziņa mani mocīja visu dienu. Pēc darba uz mājām devos pa
garāko ceļu, taču tagad satiku jau vairākus draudzes locekļus, kuri atgriezās no
dievnama.
“Kādēļ tu šodien nebiji dievnamā?” viņi jautāja. Tad es viņiem atzinos, ka
nāku no darba.
No tās dienas es pārtraucu sestdienās strādāt. Un drīz vien zaudēju darbu.
Manā ģimenē nebija neviena adventista, un par to, ka biju tagad bez darba,
mani vecāki dusmojās. Manas mātes gatavotos ēdienus ēst nevarēju, jo viņa tiem
pievienoja cūkas gaļu. Man šī gaļa joprojām garšoja, taču es to ēst atteicos. Daudzas
reizes devos pie miera izsalcis.
“Kādēļ tu ej uz šo dievnamu, ja tur tev aizliedz ēst cūkas gaļu?” māte jautāja.
“Kādēļ tu nevari strādāt sestdienās?” vaicāja tēvs.
Mani septiņi brāļi klusēja.
Pēc deviņiem mēnešiem es tiku kristīts.
Reiz mācītājs svētrunu bija sagatavojis jaunajiem draudzes locekļiem. Pēc tam
kāda sieviete sacīja, ka mums, kuri bijām pieņēmuši lēmumu tikt kristīti, tagad
nāksies saskarties ar izaicinājumiem. Es sacīju: “Tas nevar būt. Man visādas
problēmas rodas vienmēr.”
Tomēr šī sieviete bija runājusi patiesību. Kad es saviem vecākiem pateicu, ka
esmu kristīts, viņi mani padzina no mājām. Es raudāju un nezināju, ko tagad darīt.
Divus mēnešus es tomēr nakšņoju mājās. Pirms vecāki pamodās, es devos projām un
atnācu tad, kad viņi jau gulēja.
Sieviete, ar kuru es tiku kristīts vienā dienā, deva man pārtiku. Visu dienu
klaiņoju, darba man nebija. Raudāju un lūdzu Dievu: “Dievs, palīdzi man kļūt
stiprākam savā ticībā un atrast darbu.”
Drīz mani darbā pieņēma kāda Taivānas lauksaimniecības kompānija. Tagad
es varēju daļu savas algas dot saviem vecākiem, un tas palīdzēja ar viņiem atjaunot
attiecības.
Tad Dievs veica lielu brīnumdarbu. Adventistu draudzē tika kristīti pieci no
maniem brāļiem. Viņiem sekoja divi mani brālēni. Pavisam šai draudzei bija
pievienojušies 10 ģimenes locekļi. Dievnamā dažas reizes ieradās arī mans tēvs, taču
tad viņu skāra paralīze.
Patreiz es strādāju vienīgajā adventistu skolā, kura atrodas Santome. Mācu
audzēkņiem kopt dārzu un audzēt dārzeņus.
Esmu precējies. Iemīlējos tās sievietes jaunākajā meitā, kura man visgrūtākajā
laikā palīdzēja ar pārtiku. Mums ir gadu veca meitiņa.

Saglabāt ticību man palīdz Ps.125:1, kur sacīts: “Kas uz To Kungu cer, tie
nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Ciānas kalns.” Cilvēks, kurš uzticēsies Dievam būs
kā Ciānas kalns un pastāvēs mūžīgi.
Daļa no šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumiem palīdzēs vienīgajai
Santome un Prinsipi adventistu skolai uzbūvēt auditoriju. Paldies jums par jūsu
ziedojumiem misijas darbam.

Visa pamatā - draudzība
16.marts
Vitalīna Mendesa Moreira

Santome un Prinsipi

Vitalīna dzīvo Santome un Prinsipi, nelielā salā Rietumāfrikas piekrastē. Kad
Vitalīna gatavojās sava otrā dēla dzemdībām, viņai radās lielas veselības problēmas.
Vitalīnai sākās smaga asiņošana. Ārsti veica asins pārliešanu, taču kļūdas dēļ
viņai tika ievadītas neatbilstošas asinis. Mazais zēns piedzima vesels, taču Vitalīnai
kājās iekļuva infekcija. Lai glābtu viņas dzīvību, bija jāamputē abas kājas.
Vitalīnai bija tikai 19 gadi.
Kad viņa pēc deviņiem mēnešiem atgriezās mājās no slimnīcas, viņas vīrs jau
dzīvoja kopā ar citu sievieti. Vitalīnu pārņēma tik dziļa depresija, ka viņa apsvēra
domu beigt savu dzīvi pašnāvībā.
Tad viņu sāka apmeklēt kāda gados vecāka draudzene, Septītās dienas
adventistu draudzes locekle. Viņa savāca Vitalīnas netīrās drēbes un katru nedēļu nesa
uz tuvējo upi mazgāt. Kad šīs sievietes ārsts viņai kāpt upē aizliedza, viņa šim veļas
mazgāšanas darbam sarunāja citus draudzes locekļus.
Vitalīna par šo palīdzību bija ļoti pateicīga, taču jutās neērti. “Es kautrējos, jo
nebiju adventiste,” viņa sacīja. “Nevarēju saprast, kādēļ viņai bija jāmazgā mans
apģērbs.”
Vitalīna savām palīdzēm mazgāšanai iedeva tikai nelielu daļu no saviem
apģērbiem, bet pārējo noslēpa savā istabā. Divas nedēļas Vitalīna savām palīdzēm
sacīja: “Tas šonedēļ ir viss.”
Palīdzes tam neticēja un pārmeklēja māju. Istabas stūrī viņas atrada kaudzi ar
netīro veļu un to izmazgāja.
Vitalīna lūdza Dievu, lai Viņš palīdzētu viņai izdzīvot. Pēc kāda laika viņa
dabūja vecu, ar rokām darbināmu šujmašīnu. Viņa pati iemācījās izgriezt audumu un
šūt veļu. Vitalīnai darbs veicās labi. Un viņai ar vīru piedzima vēl pieci bērni. Vīrs pie
Vitalīnas gan ieradās tikai periodiski, un pēc kāda laika nomira.
Draudzes locekļi Vitalīnu vēlējās iepazīstināt ar Bībeli, taču viņu tas
neinteresēja. Savus ēšanas paradumus viņa mainīt nevēlējās.
Tad ieradās adventistu mācītājs un sarīkoja divas nedēļas ilgas evaņģelizācijas
sanāksmes.
“Kad aizgāju uz evaņģelizācijas sanāksmēm, es sāku saprast tās brīnišķās
lietas, kuras Dievs bija darījis manā dzīvē,” Vitalīna sacīja. “Kad es lūdzu iespēju

pelnīt ar šuvējas darbu, Viņš atbildēja. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ es pieņēmu
evaņģēliju.”
Vitalīna apmeklēja katru sanāksmi un noslēgumā tika kristīta. Viņa dedzīgi
vēlējās savu jauno ticību līdzdalīt visiem, kuri vēlējās viņu uzklausīt.
“Palūkojieties uz mani,” viņa sacīja ļaudīm, kuri ieradās pie viņas mājās.
“Dievs darbojas manī, un es varu dzīvot. Dievs ir brīnišķīgs, arī jums vajadzētu
Viņam uzticēties.”
Ar savām liecībām Vitalīna ir panākusi, ka septiņi cilvēki ar viņu kopā devās
uz adventistu dievnamu, kurš atrodas 3 kilometru attālumā. Vitolīna vairākas nedēļas
apmaksāja šo cilvēku autobusa biļetes. Tagad visi septiņi ir kristīti.
Vitalīna arī noorganizēja Bībeles izpētes nodarbības ārpus savas mājas, un tā
rezultātā tika kristīti seši cilvēki.
Drīz vien tika kristīti 40 ticīgie, tajā skaitā divi viņas bērni, un draudzes
vadītāji sāka plānot draudzes veidošanu Vitalīnas dzīvesvietas tuvumā. Tā kā naudas
zemes iegādei nebija, draudzes vadība pieņēma Vitalīnas piedāvājumu uzbūvēt
pagaidu celtni blakus viņas mājai. Šis koka dievnams tika uzcelts 2017. gada
septembrī.
„Esmu tik laimīga, jo dievnams atrodas manu durvju priekšā,” sacīja Vitalīna,
sēdēdama savā guļvietā. „Taču vēl lielāku prieku man sagādā tie daudzie pie Dieva
atgriezušies cilvēki, kurus es redzu.”
Vitalīna teica, ka noslēpums, kā citus vadīt pie Kristus, ir draudzība.
„Ir grūti vadīt cilvēkus pie Dieva, neesot ar viņiem draudzīgās attiecībās,” viņa
sacīja. „Es sadraudzējos ar cilvēkiem no apkārtējās sabiedrības un tad uzaicinu viņus
uz dievnamu.”
Vitalīnas iemīļotākais Bībeles teksts ir Mat.6:33. Jēzus sacīja: „Bet dzenieties
papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps
piemestas.”
„Šis pants mani iedrošina, jo tas saka, ka Dievs mums ir jāliek pirmajā vietā,
un tad Viņš man dos visu, kas man ir nepieciešams,” Vitalīna sacīja. „Un Viņš to arī
dara.”
Daļa no šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumiem palīdzēs uzcelt
dievnamu galvaspilsētā Santome, kurā pašreiz lielākā ticīgo daļa pulcējas
pagrabstāvos un pussagruvušās celtnēs. Paldies jums par jūsu ziedojumiem misijas
darbā.
Daži fakti
 Valstī mīt pasaules mazākie ibisu dzimtas putni – Santomes ibisi un pasaulē lielākie
zvirbuļveidīgie putni giant sunbird, tāpat arī vairākas gigantisko begoniju sugas.

Glābjot Angolu
23.marts
Paulo Pinto

Angola

Paulo bija atstājis savu darbu un sludināja evaņģēliju cietumniekiem. Tas
saniknoja viņa māti.
Paulo uzauga Angolas Septītās dienas adventistu ģimenē un strādāja par
skolotāju valsts skolā. Viņam naudas pietika, lai mācītos universitātē un atbalstītu
savu māti un desmit brālēnus un māsīcas. Viņš ģimenē bija vecākais bērns un, kad
tēvs nomira ar vēdertīfu, bija atbildīgs par pārējiem ģimenes locekļiem.
Taču otrajā studiju gadā viņš saslima ar vēdertīfu un tika hospitalizēts
Benguelā, pilsētā ar 130 000 iedzīvotājiem, kura atradās Atlantijas okeāna piekrastē.
Slimnīcā viņš uzturējās divus mēnešus, un tas ļoti novājināja viņa veselību. Vietējās
adventistu draudzes ticīgie lūdza par viņu un maksāja par viņa ārstēšanos.
„Kad izveseļojos, es izlēmu, ka manai dzīvei ir jāmainās,” Paulo sacīja.
Atstājis slimnīcu, Paulo pameta gan skolotāja darbu, gan arī mācības
universitātē. „Es nevēlējos ne vienu, ne otru, jo baidījos atgriezties savā vecajā dzīvē,”
viņš sacīja.
Paulo vēlējās studēt Solusi universitātē Zimbabvē. Tomēr tam bija
nepieciešama nauda, un viņam bija jāgaida jaunais mācību gads, kurš sākās nākošā
gada janvārī. Un tā Paulo 7 mēnešus veltīja evaņģelizācijas darbam ar cietumniekiem.
Viņa radinieki, kuri strādāja valsts tiesībsargāšanas iestādē, palīdzēja panākt piekļuvi
ieslodzītajiem un apmeklēja viņus kopā ar vietējās draudzes vecāko, kurš bija
atbildīgs par šo kalpošanas darbu. Vienā no Benguelas cietumiem kristīti tika 20
cilvēki.
Paulo ģimene viņa jauno dzīvi nesaprata. Paulo vairs nebija darba, un viņš
vairs saviem radiniekiem palīdzēt nespēja un, pametot universitāti, kā viņiem šķita,
bija atteicies no daudzsološas karjeras. Un Paulo māte no sava dēla atteicās.
Janvārī Paulo iestājās Solusi universitātē. Naudas viņam tik tikko pietika, lai
nopirktu pārtiku un apgūtu angļu valodu. Paulo runāja vienīgi portugāļu valodā, un,
lai studētu universitātē, viņam bija jāiemācās angļu valoda.
Paulo lūdza Dievu: „Ja Tu atļausi man studijas pabeigt, es kalpošanas darbā
iesaistīšos ar pilnu slodzi. Tiem, kuriem ir nepieciešams Kristus, es parādīšu, kādēļ es
devos uz Solusi.”
Universitātē Paulo ātri vien saprata, ka viņam par Dievu būs jāapgūst daudz
zinību. Lai arī Paulo bija uzaudzis adventistu ģimenē, viņš dzīvoja valstī, kuru bija
izpostījis 27 gadus ilgais pilsoņu karš, un ļaudis par Dievu zināja ļoti maz.
„Par Dievu un Bībeli mums informācija bija ļoti ierobežota,” Paulo sacīja.
„Pirmo reiz tā pa īstam es ar Bībeli iepazinos tikai Solusi.”
Viņš pārliecinājās, ka Dievs ļoti mīl ārzemju studentus, un viņi Solusi bauda
īpašas priekšrocības.
„Reizēm pasniedzēji mūs apmeklē un aizlūdz par mums,” viņš sacīja. „Un
cilvēki, kurus mēs pat nepazīstam, mums par velti dod pārtiku.”
Mēs redzam, ka šeit, Solusi, piepildās Dieva norādījums, kurš uzrakstīts
3.Moz.23:22. Tur lasām: „Kad jūs nu savu ražu no tīrumiem nopļausiet, tad cieši

nenopļaujiet visus savu tīrumu stūrus, nedz arī sīki salasiet savas pļaujas nobirušās
vārpas, bet lai tās paliek nabagam un svešiniekam,- Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs!"
Kādu laiku Paulo mācību maksu maksāja viņa brālēns, kurš dzīvoja Angolā.
Kad brālēns nomira, viņu viena semestra mācībām sponsorēja Angolas draudzes
locekļi. Tagad to turpina darīt kāda angoliete, kuras mazdēls mācības Solusi jau ir
pabeidzis.
Paulo sazinās ar citiem studentiem no Zambijas, Ugandas un Filipīnām. Viņi
pēc studiju pabeigšanas ir iecerējuši Angolā nodoties evaņģelizācijas darbam. Paulo
arī vēlas savas zināšanas par Dievu līdzdalīt savas ģimenes locekļiem.
Paulo aicina lūgt par Angolu, valsti, kuru apdzīvo 29 miljoni iedzīvotāju, tajā
skaitā 176 000 adventisti.
„Mēs jācenšas aizsniegt visus,”viņš sacīja. „Mateja 24:14 ir sacīts: „Un šis
Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks
gals.” Tātad mums evaņģēlijs ir jāsludina, lai visi varētu iepazīt Jēzu, un tad Viņš
nāks.”
Daļa no 2015. gada Trīspadsmitā sabata ziedojumiem tika novirzīti Solusi
universitētes kafejnīcas sēdvietu skaita palielināšanai līdz pat tūkstotim. Paldies par
jūsu ziedojumiem misijas darbam, kuri ļaus adventistu mācību iestādēm, tādām kā
Solusi, sagatavot ļaudis, kuri spētu pasludināt Jēzus drīzo atgriešanos.
Misijas ziņas





Angola ir sadalīta Ziemeļaustrumangolas un Dienvidrietumangolas misijas laukos. Kopā tajos
ir 3536 draudzes un ticīgo grupas ar kopējo ticīgo skaitu 448 554.
Angolas iedzīvotāju skaits sasniedz 26 miljonus. Adventistu īpatsvars valstī ir viens uz
katriem 58 iedzīvotājiem.
Angolā ir trīs adventistu ārstniecības iestādes – zobārstniecības klīnika Angolas ziemeļu daļā,
Misijas slimnīca Bongo un Quicuco ambulance Angolas dienvidrietumos.
Draudze Angolā vada Adventistu grāmatu centra, Bībeles Neklātienes skolas un izdevniecības
darbību.

Dēmonu izdzīšana
30.marts
„Globālās Misijas” pionieris
Mordekajs Msimanga, Zimbabvē

13.sabats

Piezīme. Dalībniekiem savs teksts nav jāzina no galvas, viņiem tas tikai pietiekami labi
jāpazīst, lai nebūtu jānolasa viss uzrakstītais. Atcerieties, ka jūs varat stāstījumu papildināt ar
fotogrāfijām un video no Feisbuka: bit.ly/Mordecai-Msimanga.
Par paša Mordekaja Msimanga atgriešanos varat izlasīt šīs nedēļas Adult Sabbath School Bible
Study Guide.

Šajā ceturksnī mēs tiksimies ar cilvēkiem no Botsvanas, Mozambikas, Santome un
Prinsipi un Angolas. Šodien mēs dzirdēsim „Globālās Misijas”pioniera stāstu, kurš
darbojas Zimbabvē.

Trīsdesmit piecus gadus vecā vientuļā māte vērsās pie „Globālās Misijas”
darbinieka ar neparastu problēmu – katru rītu viņa pamodās bez drēbēm. Un viņu bija
pārņēmušas bailes.
„Katru rītu es pamostos pilnīgi kaila,” sieviete sacīja.
„Kādēļ tā?” jautāja Mordekajs, kurš šīs sievietes dzimtajā pilsētā Nkai,
Zimbabvē, vadīja divas nedēļas ilgu evaņģelizācijas sanāksmju sēriju.
„Es nezinu,” sieviete atbildēja.
Mordekajam par šiem dīvainajiem gadījumiem radās kāda nojauta. Līdzīgus
stāstus viņš jau bija dzirdējis, un tajos iesaistīti bija ļaunie gari. Viņš zināja, kas bija
jādara.
„Vai tu esi pieņēmusi Kristu?” viņš jautāja. „Ja esi, tad mēs varam lūgt Kristu,
un Viņš dos mums skaidrību, kādēļ tā notiek.”
Sieviete bija savā dzīvē pieņēmusi Kristu, un Mordekajs sasauca draudzes
locekļus. Trīs dienas viņi lūdza Dievu. Trešajā dienā Mordekajs sievietei jautāja, kā
viņa jūtas.
„Pēdējās trīs dienās man klājās labi,” viņa sacīja. „No rītiem es pamodos
neizģērbta.”
Sieviete vēlāk tika kristīta, un ļauni gari viņu vairs netraucēja.
Zimbabvē, Āfrikas valstī, kurā daudzi cilvēki ir māņticīgi un praktizē savas
tradicionālās reliģijas, ļauno garu darbība ir parasta lieta. Mordekajam, „Globālās
Misijas” darbiniekam, kurš darbojas vietās, kurās nav adventistu, ir bijuši vairāki šādi
piedzīvojumi.
Vietā, kurā viņš darbojas pašlaik, Matopo dienvidu apgabalā, viņš tika
uzaicināts teikt svētrunu kādā no svētdienu ievērojošām draudzēm. Sieviete, kurai bija
problēmas ar ceļiem, vēlējās aizlūgšanas. Kad Mordekajs lūgšanā pieminēja Jēzus
vārdu, sieviete sabruka pie zemes.
„Kad tas notiek, tas nozīmē, ka ļaunais gars ir aizgājis,” Mordekajs sacīja. „Es
aizlūdzu par šo sievieti un piecēlu viņu. Šodien viņa ir adventistu draudzē.”
Ne visi Mordekaja stāsti ir par dēmoniem. Viņš īpaši atceras laiku, kuru bija
pavadījis Zenanā, uz kurieni viņš tika nosūtīts 2007. gadā, gadu pēc viņa iesaistīšanās
„Globālās Misijas” kalpošanā. Viņš devās no mājas uz māju un mācīja ļaudis par
sabatu un Jēzus drīzo atnākšanu. Tā rezultātā kādas draudzes visi 16 locekļi, tajā
skaitā arī mācītājs, tika kristīti, un tā tika izveidota pirmā adventistu draudze šajā
rajonā.
Pēc tam Mordekajam, kad viņš valsts pamatskolā Beitbridžā, pilsētā, kura
atrodas netālu no Zimbabves un Dienvidāfrikas robežas, vadīja evaņģelizācijas
sanāksmes, nācās piedzīvot dēmonu uzbrukumus. Tikko uz ekrāna tika demonstrēts
krustā sistā Kristus attēls, kāda 48 gadus veca sieviete pielēca kājās un izskrēja no
zāles.
Pēc sanāksmes Mordekajs šo sievieti atrada guļot skolas pagalmā pie zemes.
Viņa gulēja nekustīgi, un šķita, ka sieviete ir mirusi. Vairāki cilvēki viņu ienesa telpās
un nolika pie grīdas.
Mordekajs sasauca desmit draudzes locekļus, viņi sastājās ap sievieti un sāka
lūgt Dievu un dziedāt. Kad viņi pieminēja Jēzus vārdu, sieviete pēkšņi piecēlās sēdus,

sāka krampjaini raustīties un sabruka pie grīdas. Mordekajs sacīja, ka tas, kas notika
ar sievieti, liecināja, ka dēmons ir atstājis viņas ķermeni. Tomēr Mordekajam
vajadzēja par to pārliecināties.
„Vai tu lūgsi Kristu?” viņš jautāja. Sieviete nereaģēja, viņa joprojām gulēja
nekustīgi. Tā bija zīme, ka ļaunais gars vēl nebija aizgājis.
Draudzes locekļi vēlreiz lūdza Dievu un turpināja dziedāt. Kad sieviete
izdzirdēja Jēzus vārdu, viņa atkal piecēlās sēdus, nodrebēja, un vēlreiz atkrita pie
zemes. Bija izgājis vēl viens dēmons.
„Vai tu lūgsi Kristu?” Mordekajs atkārtoja savu jautājumu. Sieviete
nekustējās.
Tā tas turpinājās daudzkārt. Ticīgo grupa lūdza un dziedāja no pulksten
deviņiem vakarā līdz pat pulksten trijiem naktī. Beidzot astotajā reizē sieviete
atbildēja uz Mordekaja jautājumu. Viņa piecēlās sēdus un skaidrā balsī lūdza:
„Dārgais Jēzu, paldies Tev par to, ka esi mani atbrīvojis no dēmoniem. Lūdzu palīdzi
man iestāties draudzes rindās un būt tikpat stiprai kā šie ļaudis, kas atrodas šajā
istabā.”
Šī sieviete tagad ir Septītās dienas adventiste un kalpo kā diakone.
„Dievs ir labs vienmēr,” Mordekajs sacīja.
Dievs ir labs vienmēr! Paldies jums, ka lūdzāt par 193 miljoniem cilvēku, kuri
dzīvo 18 Dienvidāfrikas – Indijas okeāna divīzijas valstīs. Paldies jums arī par jūsu
dāsnajiem Trīspadsmitā sabata ziedojumiem, kuri palīdzēs izplatīt vēsti par Jēzus
drīzo atnākšanu.
(Ziedojumi)

