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2000. gadā es izlasīju iespaidīgu dr. Brūsa Vilkinsona (Dr. Bruce Wilkinson) grāmatu, Jabeca
Lūgšana. Tā atstāja lielu iespaidu uz to, kā es turpmāk esmu lūdzis. Tā ir balstīta uz pāris
rindkopām Pirmajā Laiku grāmatā 4: 10, kuras veltītas vīram vārdā Jabecs, kurš vairāk Bībelē
nav pieminēts. Otrā rindkopa vēsta: ”Kaut Tu mani svētīdams svētītu un paplašinātu manas
robežas un kaut Tava roka būtu allaž ar mani, un kaut Tu mani pasargātu no nelaimes, ka man
nebūtu jācieš sāpes."

  

Nedaudz vairāk nekā tikai 60 vārdu, divu pantu fragments apraksta Jabeca dzimšanu, viņa
lūgšanu un Dieva lūgšanas piepildījumu. Kopš izlasīju grāmatu, es bieži savas rīta lūgšanas
beidzu ar pielāgotu lūgšanu, kuru es vēlos nosūtīt Dievam ik dienas. Lūk daļas no manas
lūgšanas:

  

"Kungs svētī mani vairāk nekā es spēju iedomāties..." – Es zinu, ka mana iztēle ir
ierobežotāka nekā Dieva plāns manai dzīvei. Pilnīgi noteikti, ka neviens no mums nezina, kas
mūs sagaida. Dievs gadu gaitā man ir svētījis, bet daudzas no šīm svētībām nešķita patīkamas,
kamēr tās bija pārbaudījumu un sāpju stadijā. Tomēr ar laiku es spēju saskatīt, kā Dievs diriģē
notikumus, kuri mani stiprina un sagatavo Viņa plānotā izpildei. Es iemācījos uzticēties Viņam
visās lietās, un, protams, Viņš mani nekad nav pievīlis.
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"Paplašini manas robežas – manas ietekmes loku – Tavam godam, Kungs..." – Uzsākot
lūgšanas, man nebija ne jausmas, ko Dievs ir ieplānojis. Es ticēju, ka šai lūgšanu daļai nav
saistība ar manu karjeru apdrošināšanas sfērā. Laika gaitā es secināju, ka tas vairāk saistās ar
manu ietekmi uz citiem cilvēkiem, bet es iedomājos, ka tas būs manas tuvākās sabiedrības
vidē. Tagad es redzu, kā Viņš manis rakstīto, bez manas iejaukšanās, ir izplatījis caur internetu
visapkārt pasaulei. Un tas viss Viņa godam!

  

"Lai Tava roka būtu vienmēr ar mani Tēvs ..." – Priekš manis šī ir vistiešākā lūgšanas vieta.
Dievs nekad mani nepametīs, bet es vēlos, lai Viņš zina, ka man nav vēlēšanās Viņu atstāt.
Man vajag, lai Viņš mani ved cauri neziņas dziļumiem, kādi gadās mūsu katra dzīvēs. Viņš ir
mans Spēks, mans Cietoksnis, mana Klints un mana Glābšana.

  

Pasargā mani no ļauna, lai es neesmu cēlonis sāpēm." – Es iedomājos, kā Jabecs lūdz
Dievam, lai viņš tiek pasargāts no ļaunuma un lai viņš nenodara sāpes citiem un sev. Ļaunums
ir mums visapkārt. Liela daļa ļaunuma ir ietērpta pūdercukurā, lai tas neizskatītos un negaršotu
tik slikti. Bet Osvalds Cembers mums atgādina, ka Dievs vēlas un pieprasa no mums tikai
labāko, neko mazāk. Manas ilgas ir dot manam Kungam un Glābējam “Viaugstāko iespējamo
Viņa augstumos,”

  

Bez šaubām, Dievs patiesi ir mani svētījis vairāk nekā es spēju iedomāties. Viņs ir vareni
paplašinājis manas robežas (manu ietekmes loku) Viņa godam. Es varu apliecināt, ka Viņa roka
vienmēr bijusi ar mani. Un Viņš nepārtraukti pasargā mani no ļauna, ka es nenodaru sāpes
citiem vai sev..

  

Dažos vārdos sakot, Viņš atbildēja manu lūgšanu un esmu pārliecināts, ka Viņš tāpat atbildēs
jūsējo, ja vien jūs piedāvāsiet to īsu un vienkāršu, kā Jabecs to darīja. Jautājiet un jūs
saņemsiet brīnišķīgas svētības, vairāk nekā spējat iedomāties, no Visuvarenā Dieva!

  

© 2015, all rights reserved. Jim Langley has been an agent and chartered life underwriter (CLU)
with New York Life since 1983 and an active member of CBMC of Santa Barbara, California,
U.S.A. since 1987. 
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Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

  

1. Vai pazīstat tā saukto “Jabeca lūgšanu”? Ja jā, tad ko par to domājāt, pirms izlasījāt šo
rakstu?

  

  

2. Vai jums šķiet ērti lietot šādu vienkāršu lūgšanu un pielāgot to sev, kā to darīja Lenglija k-gs.
Kāpēc jā vai nē?

  

  

3. Kad cilvēki lūdz Dieva svētību, ko parasti viņi vēlas? Vai šādai lūgšanai jābūt par
panākumiem biznesā, profesionālajiem sasniegumiem, vēlamo paaugstinājumu vai naudas
pelnīšanu? Kāpēc jā vai nē?

  

4. Ko, pēc jūsu domām, nozīmē lūgt Dievam „paplašināt manas robežas”? Vai tas nozīmē vai arī
tam vajadzētu nozīmēt lielāku biznesu, augstāku statusu? Vai arī vairāk nekā to? Paskaidrojiet
savu atbildi.
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Pirmā Laiku 4:9-10; Salamana Pamācības 10:22; Salamans Mācītājs 9:1a; Jāņa 16:24;
Filipiešiem 1:19-20

  

  

  

  

Lai reģistrētos uz regulāru Pirmdienas mannas saņemšanu sūtiet pieteikumu uz:
Manna@cbmc.lv

  

CBMC – LATVIJA: Dainis Šmits, prezidents (e-pasts: dainissmits@gmail.com)

  

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 / www.cbmc.lv

  

CBMC INTERNATIONAL: Jim Firnstahl, President

  

2850 N. Swan Road, Suite 160 ▪ Tucson, Arizona 85712 ▪ U.S.A.
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TEL.: 520-334-1114 ▪ E-MAIL: mmanna@cbmcint.org

  

Web site: www.cbmcint.org Please direct any requests or change of address to:
nbrownell@cbmcint.org
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