Labdien!
Mūsu Kunga 2008. žēlastības gads ir sācies! Un mūsu kalpošanai Kristus
Pasaulei tas sācies īpaši – ar PARTNERKONFERENCI – jeb neaizmirstamu
tikšanos ar tiem no jums, kas lūdzat, ziedojat, rakstāt un apmeklējat mūsu
dievkalpojumus, un vēl daudz citos veidos atbalstāt mūs. Domājam, ka gan
tiem, kas bijāt un piedalījāties, gan tiem, kam nebija tādas iespējas, būs
interesanti izlasīt nelielu reportāžu par šo vēsturisko mirkli mūsu kopīgajā
darbā – Dieva Valstības izplatīšanā!
PARTNERKONFERENCE
Rīgā 2008-01-12
Līdz šim daudzās Latvijas un nu jau vairs ne tikai Latvijas vietās, cilvēki draudzēs un
arī tie, kas vēl nav draudzēs, dzirdējuši Mārča Jencīša vārdu, pamanījuši informāciju par viĦa
kalpošanu, devās uz tuvāko dievkalpošanas vietu, visbiežāk savas personiskās vajadzības
virzīti – kāds cerībā un ticībā par smagas slimības dziedināšanu, kāds gribēdams tikt brīvs
no ilgstošas verdzinošas atkarības, vēl kāds, lai redzētu, vai tas, ko citi stāsta par šo jauno
Dieva vīru, ir patiesība, un kā tas izpaužas darbībā... Un paldies Dievam par katru, kurš kāda
iemesla dēĜ ir cēlies, atlicis citas ikdienas lietas malā un kĜuvis par liecinieku šai brīnišėīgajai
kalpošanai mūsu zemē.
Partnerkonferencē Mārcis Jencītis klātesošajiem pastāstīja, ka laikā, kopš viĦš
atsaucies Dieva aicinājumam – sludināt evaĦăēliju pilsētās un laukos, draudzēs un kultūras
namos – no 2005. gada 30. septembra Dieva labo vēsti dzirdējuši 43866 cilvēki 170
evaĦăelizācijas – dziedināšanas dievkalpojumos, kuri notikuši 3 reizes katrā
katrā no Latvijas
rajonu centriem, 20 pilsētās Igaunijā un 52 pilsētās Ukrainā. Jēzu pieĦēmuši un grēkus
nožēlojuši 7546 cilvēki, dziedināšanu saĦēmuši 4738 cilvēki. Paldies Jēzum! Un tās ir tikai
tās ziĦas, kuras ir nonākušas atpakaĜ pie mums, cik vēl ir tādu, kuras mums nav zināmas.
Šoreiz
ar
vēstuĜu,
īsziĦu,
interneta un dažādu mēdiju starpniecību
aicinājām visus ieinteresētos ne vairs
kādas slimības vai citas vajadzības dēĜ,
bet tāpēc, lai kopā turpinātu iesākto
darbu.
darbu Dievs ir rādījis, ka ViĦš ir
uzticams un palīdz mums mūsu
vajadzībās, bet drīz vien pienāk diena,
kad ViĦš jautā katram no mums, vai tā
glābšana un palīdzība, ko esam
saĦēmuši, ir tik laba, tik īpaša, ka mēs
būtu ar mieru par to dalīties ar saviem
līdzcilvēkiem, kĜūt par Dieva darba
liecību savā zemē, kĜūt par Dieva vīru un
Dieva sievu partneriem Dieva darbā.
Un mums par lielu prieku 12. janvāra pēcpusdienā Tirdzniecības centra zāle ar 400
sēdvietām bija negaidīti pilna. Aptuveni varējām saskaitīt apmēram 200 cilvēkus no Rīgas,
Bauskas, Olaines,
Olaines, Alūksnes, Skrundas, Cēsīm, Valmieras, Lielvārdes, Ikšėiles, Jūrmalas,

Limbažiem, Madonas, Lubānas, Carnikavas, Ādažiem, Siguldas, Sabiles, Kuldīgas, Mālpils,
Dižstendes, Ainažiem, Saulkrastiem, Rudbāržiem, Talsiem un Tukuma. No reăistrētajiem
dalībniekiem 73 jau pirms konferences sākuma zināja sacīt, ka vēlas būt šīs kalpošanas
regulāri partneri, t.sk. 70 kā lūdzēji par kalpošanas vajadzībām, un 41 – vēlējās būt
finansiāli atbalstītāji. Paldies Dievam par katru! Arī tiem no jums, kas nevarējāt ierasties, bet
kuru lūgšanas ikdienā ir pavadījušas Mārci un šo kalpošanu gan Latvijas, gan Ukrainas un
Igaunijas pilsētās, gan tos, kuru iemaksas kontā tik bieži ir notikušas kritiskos brīžos. Tas
nozīmē, ka kāds ir bijis paklausīgs Dievam,
Dievam kad Mārcis ir devies lūgt un runāt ar Savu Kungu
par kalpošanas dažādajām vajadzībām, bet Dievs pārlūkojis zemi un meklējis, kurš no
mums būs paklausīgs ViĦa pamudinājumam: sēt tieši tagad un tieši tik!
Konferences tēma caur un cauri bija:
JĒZUS ASINĪS LATVIJA – BALTĀKA KĀ SNIEGS!
KOPĀ MĒS TO PAVEIKSIM!
Par to katrs no mums varēja lasīt uz dāvinājumā saĦemtajiem
kalendāriem/grāmatzīmēm; par to liecināja mūsu valsts karogs blakus sludinātāja katedrai,
par to tika runāts un lūgts. Latvijas brīvība Jēzus asinīs bija katra uzaicinātā sludinātāja
vēstī: gan mācītāja Andreja Kočkina (draudze
Dieva Ăimene), gan Jaunās Paaudzes
kalpotājas Lilitas OzoliĦas un visvairāk to
varējām dzirdēt no Mārča Jencīša lūpām un
sirds!
„Es mīlu jūs un es mīlu Latviju! Es patiešām
esmu šīs zemes patriots!
patriots! Mana sirds deg par
Latviju! Un tāpēc, ka jūs šodien esat šeit, es
ticu, ka arī jūs esat šīs zemes patrioti un
Dievs ir licis atbildību par Latviju jūsu sirdīs!”,
sirdīs!”
– ar šādiem vārdiem Mārcis atkal un atkal
uzrunāja mūs visus. Pēc ilgiem laikiem, kopš
tām dienām, kad 90. gados visi pulcējāmies
Mežaparkā un citās vietās, patriotisku jūtu patiesi piepildīti, šoreiz atkal likās, ka tas nav
farss vai labi izvēlēts gājiens. Šoreiz tas ne tikai izklausījās, bet tiešām bija Dieva aicinājums
mums ne tikai kā draudžu locekĜiem un kristiešiem, bet arī kā savas zemes iedzīvotājiem –
uzĦemties atbildību par to, ka Latvija joprojām nav brīva.
„... Es mīlēju savu zemi, kā pratu. Es meklēju Dieva vietā brīvu Latviju. Es domāju, ka
brīvā Latvijā viss būs citādāk! Ka es nedzīvošu
nedzīvošu tajā tā, kā dzīvoju šodien. Ka būšu laimīgs! Tā
es domāju. .. bet brīvajā Latvijā atgriezos no padomju armijas ar marihuānas sainīti rokās un
uz kreisā pleca uztetovētu Latvijas ăerboni. Nu visas durvis bija vaĜā darīt visu, ko gribējās –
nolaisties
nolaisties tik zemu, kā vēl nekad. Biju Latvijas patriots bez jebkādas brīvības sevī!” – sacīja
Mārcis, brīdi pa brīdim nostājies tuvu tuvu sarkanbaltsarkanajam karogam.
Daudzi no mums ir dzirdējuši vai lasījuši Mārča liecību – kā Dievs viĦu izglāba cietuma
kamerā. Šoreiz klātesošie varēja dzirdēt citu liecību – kā Mārcis no pĜēgurojoša, grēkos
slīkstoša Latvijas pseidopatriota, Dieva veidots, kĜuvis par savu zemi patiesi mīlošu cilvēku –
gatavu kalpot Dievam, lai žēlastības laiks, kas dots mūsu tautai politiskās un ekonomiskās
brīvības veidā, tiktu gudri izmantots, un katrs mūsu zemes iedzīvotājs dzirdētu EvaĦăēlija
vēsti, nāktu pie Kristus un kĜūtu patiesi brīvs. Jo tieši tāpēc Dievs mums dod Svēto Garu un
spēku darīt brīnumus, tieši tāpēc ViĦš mūs glābj un dziedina,
dziedina, tieši tāpēc ViĦš mūs izredz un
aicina, ka mums ir atbildība savā zemē! Un šī liecība tā vai citādi sasaucas ar mūsu
liecībām!
„Draudze ir līdzatbildīga! – turpināja Mārcis Jencītis: „Latvijas tauta ir izslāpusi pēc
brīvības! Katrs cilvēks ir izslāpis pēc brīvības! Un katram ir tiesības uz brīvību! Kristū! Āmen!

Bet kā lai tic, ja nav kas sludina?! Bībele māca, ka ticība nāk no sludināšanas! Tāpēc
draudze ir atbildīga par to, vai Latvija dzīvos patiesā brīvībā! Es esmu atbildīgs par savu
zemi!
Šodien Latvija ir vīlusies savā brīvībā! Soli pa solim tā zaudē arī savu politisko un
ekonomisko brīvību! Kāpēc? Tāpēc, ka tā nav izmantojusi žēlastības laiku, ko Dievs tai
devis. Vēstulē efeziešiem 1, 7 sacīts: „ViĦā mums dota pestīšana ViĦa asinīs, grēku
piedošana pēc ViĦa bagātās žēlastības.”
Tikai ViĦa asinis atnes brīvību! Personīgi man! Personīgi Tev! Un kopā visai Latvijai!
Tikai tad es ticu politiskai un ekonomiskai neatkarībai! Vispirms Kristū! Vispirms Jēzū!
Vispirms Dievs kā pamatu pamats, un tikai pēc tam Dievs ir ar Latviju un spēj aizstāvēt Savu
zemi!...”
Mēs ticam, ka šī bija vēsturiska konference un
vēsturiska vēsts. Ka katrs dalībnieks tika personīgi svētīts.
Gan no dzirdētā, gan baudot brīnišėīgo Dieva klātbūtnes
atmosfēru, gan saĦemot personisku aizlūgšanu, kad
Mārcis Jencītis un Lilita OzoliĦa lūdza par katru, kurš vien
to vēlējās. Gan dzirdot liecības par to, ko Dievs jau ir
darījis caur šo kalpošanu, gan par plāniem, kas tiek un
tiks realizēti jau pavisam tuvā nākotnē.
Atmoda ir jau klāt! Dievs
Dievs vēlas brīvu Latviju! Mans un Tavs jautājums sev ir tāds – vai
es būšu šīs atmodas daĜa? Un man un Tev ir brīnišėīga iespēja sacīt savu JĀ! Dari to tagad!
Un, ja Dievs tavu sirdi aizskar, kad Tu interesējies un saskaries ar kalpošanu Kristus
pasaulei,
pasaulei tad prasi, lai Svētais Gars atklāj, kāda ir Tava daĜa pie šīs kalpošanas. Un tad
nekavējies mums pievienoties – lūdzot, ziedojot, dodoties kopā ielu evaĦăelizācijā, kĜūstot
par mājas grupas vadītāju vai vienkārši atverot durvis mājas grupas noturēšanai.
noturēšanai Bet varbūt
Dievs Tevi pamudinās strādāt ar mums kopā vēl kādā citā veidā. Tad nekautrējies darīt
mums to zināmu. Jo druvas ir baltas un strādnieku maz, bet mēs esam paklausījuši un
lūdzam Kungu izsūtīt darbā strādniekus. Tāpēc, iespējams, šis ir Dieva pamudinājums Tev
būt kopā ar mums ViĦa darbā.
Ja Tu nevarēji būt konferencē, noteikti noskaties video mājas lapā
http://www.marcisjencitis.lv/video.php?findex=8 Ja Tu darīsi to ar atvērtu sirdi, tas pats
Dieva svaidījums, kas bija ar mums šajā janvāra sestdienā, būs ar Tevi, kalpos Tev un
pamudinās Tevi KěŪT LĪDZATBILDĪGAM PAR SAVU ZEMI! Esi svētīts!
Kristus pasaulei kalpošanas
informācijas centrs
2008-01-13

