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Dziļāka pieredze
VADĪTĀJA VADLĪNIJAS
Laipni lūgti 10 Lūgšanu dienās 2019! Kopš 2006.gada, kad 10 Lūgšanu dienu programma
iesākās ar nosaukumu “Operācija - Globālais lietus”, Dievs ir paveicis daudz brīnumu. Svētais
Gars ir aicinājis uz atmodu, atgriešanos, atjaunojis dedzību evanģelizēt un dziedinājis
attiecības. Patiešām, lūgšana ir atmodas sākums!
Šīs vadlīnijas ir paredzētas, lai palīdzētu tev kā vadītājam. Pirmā sadaļa aptver 10 Lūgšanu
dienu tēmas, bet otrā sadaļa ietver norādes, kuras palīdzēs tev un tavai lūgšanu grupai.
Atceries, ka materiāls veidots tikai ierosmēm un idejām. Jūties brīvs kaut ko mainīt Dieva Gara
vadībā.
10 Lūgšanu dienās, kuras šajā - 2019.gadā norisināsies no 9. - 19.janvārim, tavai grupai
vajadzētu lūgt kopā katru dienu, satiekoties klātienē vai caur telefonkonferencēm stundu garā
kopīgā lūgšanā. 11.diena - 19.janvāris, ir Sabats. Šī diena lai ir svētki, pateicībā par to, ko
Dievs ir darījis, atbildot uz kopīgo lūgšanu. Mēs ceram, ka šīs idejas un ieteikumi palīdzēs
tavai mazajai grupai vai draudzes ģimenei 10 Lūgšanu dienas 2019 padarīt par iespaidīgu
pieredzi.
Uzsākot šo ceļojumu, izlasi pagājušā gada 10 Lūgšanu dienu 2018 dalībnieku liecības:
TASHA, SENTKITSA/NEVISA
“Mana prioritāte bija viss cits,
tikai ne sarunas ar Kristu.
Lūgšanas bija tikai kā rituāls.
Šīs desmit dienas man
atgādināja par to, kāds miers
1un prieks pārņem, runājot ar
Savu Glābēju un sajūtot Viņa
klātbūtni.”
SANDRA, MĒRILENDA, ASV
“Katras lūgšanas dienas
materiāls likās, ka rakstīts tieši
man. Mana ticība vienmēr ir
bijusi stipra, bet tagad kļuva vēl
stiprāka. Lūgšanu laikā es
saņēmu atbildes uz vairākām
savām īpašajām lūgšanām.
Dažas no tām tika atbildētas pat
pirms es lūdzu. Tai pat laikā es
piedzīvoju daudz negaidītus,
n e k o n t r o l ē j a m u s
pārbaudījumus, kurus Dievs
man palīdzēja pārvarēt. Viņa
apbrīnojamība ir neaprakstāma!

YA N , I N D O N Ē Z I J A
“Kāda brīnišķīga pieredze bija 10
Lūgšanu dienas! Mūsu draudze
sanāca kopā un mēs lūdzām
viens par otru. Šajās svētītajās
sanākšanas reizēs bija gan
asaras, gan prieks un lūgšanu
laikā mēs pieredzējām Dieva
mīlestību un Viņa atbildes uz
mūsu lūgšanām. ”
RONALD, ASV
“10 Lūgšanu dienas izmainīja
mūsu lūgšanu dzīvi.”
J E N N Y, K O R E J A
“Es jūtos tā, it kā manī būtu
ieplūdusi atjaunojoša enerģija un
spēks. Es esmu patiesi svētīta
būt par daļu no lūgšanu grupas.
Dievs atbildēja uz lielāko daļu no
manām lūgšanām un tās
lūgšanas, uz kurām joprojām
nepieciešama atbilde, es atstāju
Viņa gudrībā un Viņa laikā.”

IMA, NIGĒRIJA
“10 Lūgšanu dienas bija ļoti
iedvesmojošas un iedrošinošas.
Visaizraujošākā pieredze bija tā,
kad kāds pensionēts mācītājs,
kurš diabēta komplikāciju dēļ bija
saistīts pie gultas un nevarēja
runāt, atsāka telefona sarunas un
tagad var sēdēt ratiņkrēslā. Šis ir
tikai sākums mūsu pateicības
sarakstam!”
DORISS, VIRDŽĪNIJA,
ASV
“Šis ir mūsu ceturtais gads,
kad mēs apvienojamies
lūgšanās. Mēs lūdzām un
gavējām desmit dienas. Mēs
pieredzējām, kā Dievs dara
brīnumus mūsu dzīvēs. Kāda
māsa Kristū lūdza, lai viņa
varētu sazināties ar
radiniekiem, kuri atradās citā
valstī, un ar kuriem viņa nebija
kontaktējusies jau divdesmit
gadus. Pēc patiesas lūgšanas,
Dievs nodrošināja sakarus!
Mēs slavējām Dievu līdz ar
viņu.
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Svarīgākais desmit lūgšanu dienās
Kāpēc vajadzētu runāt par dziļāku pieredzi?

Elena Vaita raksta, “Tiem, kas sākuši strādāt pie Meistara, nepieciešama daudz augstāka, dziļāka un
plašāka pieredze, nekā tā viņiem ir šobrīd. Daudzi, kas jau ir lielās Dieva ģimenes locekļi, maz zina, ko
nozīmē ieraudzīt Viņa godību un tikt pārvērstiem no godības uz godību. Viņiem ir tikai miglā tīta nojauta par
Kristus izcilumu, bet to sirdis jau viļņojas priekā. Viņi ilgojas pēc pilnīgākas, dziļākas atziņas par Pestītāja
mīlestību. Jāļauj viņu dvēselēm tiekties pie Dieva.” /Kristus dziedinošā kalpošana, 274.lpp./
Mēs vēlamies aplūkot šo domu - kā attīstīt augstāku, dziļāku un plašāku pieredzi ar Jēzu un palīdzēt
saprast, kā tas attiecas uz mūsu ikdienas praktisko dzīvi.

Ikdienas tematiskās lapas

Katrai no desmit dienām ir sagatavota sava tematiskā lapa. Pirmajā lapaspusē ir sagatavots ieteicamais
lūgšanu laika plāns ar īpašo lūgšanu vajadzību priekšlikumiem. Otrajā lapaspusē ir Bībeles teksti un Elenas
Vaitas citāti, kuri sniedz dziļāku ieskatu tēmā. Rekomendējam nokopēt, lai katram dalībniekam būtu
iespējams sekot līdzi lūgšanu laikā. Kopējiet uz vienas lapas abām pusēm. Draudzes visā pasulē vienosies
kopīgās lūgšanās par konkrētās dienas tēmu. Pievienojieties viņiem lūgšanās, citējot Svētos Rakstus,
citātus un lūgšanu vajadzības, kuras ir ierakstītas katras dienas tematiskajā lapā. Tomēr nejūtieties
piespiesti, sekot lūgšanu ieteikumu sarakstam.
Jūs varat sadalīties mazākās grupās un tad lūgt par daļu no saraksta.
Dažas lūgšanu vajadzības attiecas tieši uz vispasaules Adventistu draudzi. Ir ļoti svarīgi kopīgi lūgt par
mūsu draudzes ģimeni, taču jūs varat arī pārveidot lūgšanu vadlīniju ieteikumus, izmantojot vispārīgākas
lūgšanu tēmas, ja jūsu grupā ir interesenti. Lūdziet par to, kā jūs varētu izrādīt viesmīlību tiem un palīdzēt
viņiem justies kā daļai no grupas.

Ieteicamais laika sadalījums katrai lūgšanu sadaļai

Tas, cik daudz laika jūs pavadīsiet katrā lūgšanu sadaļā, droši vien reizi no reizes atšķirsies. Iesakām šādus
laika rāmjus, jo tie parasti darbojas labi:
•
•
•
•
•
•

Sasveicināšanās/Ievads: 2-5 minūtes
Bībeles un lasījuma lasīšana: 3 minūtes
Dieva slavēšana (lūgšanās): 10 minūtes
Grēku nožēla (lūgšanās): 3-5 minūtes
Sirsnīgas lūgšanas un aizlūgšanas (lūgšanās): 30-35 minūtes
Pateicība (lūgšanās): 10 minūtes

Aizlūgt par septiņiem
Iedrošiniet katru Dievam vaicāt, lai Viņš atklāj septiņus cilvēkus, par kuriem aizlūgt šo desmit dienu laikā.
Tie var būt ģimenes locekļi, draugi, darba biedri, draudzes locekļi u.c. Iedrošiniet tos lūgt, lai Svētais Gars
vada šos septiņus cilvēkus palikt Kristū. Grupas dalībniekiem vajadzētu arī lūgt Dievam parādīt, par ko vēl
tiem aizlūgt šo septiņu cilvēku dzīvēs un kā šo 10 Lūgšanu dienu laikā viņus atbalstīt. Lūgšanu grupai jūs
variet piedāvāt kartiņas vai piezīmju lapiņas, uz kurām katram uzrakstīt šo septiņu cilvēku vārdus.

Sabata dievkalpojumi 10 Lūgšanu dienu laikā
Draudzes dievkalpojumos abos sabatos pievērsiet īpašu uzmanību lūgšanām un līdzdaliet liecības par
atbildētajām lūgšanām. Esiet radoši - ļoti dažādos veidos ir iespējams līdzdalīt draudzes ģimenei to, kas
notiek ikdienas lūgšanu sanāksmēs.

Noslēdzošā Sabata svinēšana
Pēdējo Sabatu vajadzētu veidot kā īpašu pateicības un slavas laiku Dievam par to, ko Viņš ir darījis šo
desmit dienu laikā. Iedaliet pietiekamu laiku atbildēto lūgšanu liecībām, svētrunai par lūgšanu un
dziedāšanai. Vadiet draudzi lūgšanās, lai tie, kuri nepiedalījās ikdienas lūgšanās, varētu piedzīvot lūgšanu
prieku kopā ar citiem. Lai iegūtu vēl citas idejas, iepazīstieties ar ieteicamajām vadlīnijām noslēguma
Sabatam.
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Turpmākie pasākumi pēc 10 Lūgšanu dienām 2019

Lūdziet daudz par to, lai izprastu, ko Dievs vēlas lai Jūsu draudze/grupa turpinātu pēc 10 Lūgšanu dienām 2019.
Varbūt jūs turpināsiet ar iknedēļas lūgšanu sapulci. Vai varbūt Dievs vēlas, lai jūs uzsāktu jaunu kalpošanu savā
draudzē vai sabiedrībā. Esiet atvērti un sekojiet tam, kā Dievs vada. Jūs būsiet pārsteigti, staigājot ar Viņu! Vadītāju
vadlīniju beigās jūs atradīsiet idejas kalpošanai.

Liecības

Lūdzu dalieties stāstos par Dieva darbu 10 Lūgšanu dienu laikā! Tavs stāsts būs kā iedrošinājums
daudziem citiem. Liecības var sūtīt uz e-pasta adresi: stories@ministerialassociation.org vai iesniegt
mājaslapā www.tendaysofprayer.org.

Kopīgo lūgšanu norādes
Esiet vienprātīgi

Kad kāds lūgšanā izsaka savu vajadzību Dievam, esiet arī citi vienoti, aizlūdzot par to - tas ir spēks! Ja kāds par
attiecīgo vajadzību jau ir lūdzis, nedomājiet, ka nevienam citam vairs par to vairs nevajadzētu lūgt. “Atkal Es jums
saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans Debesu Tēvs to tiem
dos” /Mt.18:19/. Cik iedrošinoši to pieminēt lūgšanā!

Piesauciet Dieva apsolījumus

Mēs esam sagatavojuši sarakstu ar dažādiem apsolījumiem, kuri varētu tikt pieminēti lūgšanās. Iedrošiniet
grupu piesaukt Dieva apsolījumus lūgšanas laikā. Ir tik viegli koncentrēties uz mūsu problēmām, bet kad
mēs piesaucam Dieva apsolījumus, mēs pieaugam ticībā un atgādinam sev, ka ar Dievu nekas nav
neiespējams. Apsolījumi palīdz acis novērst no savām nepilnībām un grūtībām un pievērst tās Jēzum.
Katram vājuma brīdim un katrai cīņai mēs varam stāties pretī ar Bībeles apsolījumu. Pamudiniet cilvēkus
sameklēt vēl vairāk apsolījumus un pierakstīt tos, lai uz tiem varētu atsaukties lūgšanās arī turpmāk.

Gavēšana

Aiciniet 10 Lūgšanu dienu dalībniekus kopā ar jums apsvērt kādu no gavēšanas veidiem kā, piemēram,
gavēšana no TV, pasaulīgas mūzikas, filmām, interneta, saldumiem vai cita veida pārtikas, kuru grūti
pārstrādāt. Atvēliet īpašu laiku lūgšanām un Bībeles izpētei, lūdzot Dievam palīdzēt jums un jūsu draudzei
vel pilnīgāk palikt Kristū. Izvēloties vienkāršu diētu, grupas cilvēki ļaus saviem prātiem būt uzņēmīgākiem
pret Svētā Gara balsi.

Svētais Gars

Lūdziet Svētajam Garam atklāt Jums, kā un par ko lūgt konkrētā cilvēka dzīvē un konkrētajā situācijā.
Bībele mums saka, ka mēs nezinām par ko lūgt un, ka Svētais Gars ir Tas, Kurš par mums aizlūdz.
“Mums ir jālūdz ne tikai Kristus vārdā, bet arī Svētā Gara iedvesmotiem. Ar to ir izskaidrojami šie vārdi:
“Pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām” /Rom.8:26/. Uz šādu lūgšanu Dievam ir prieks atbildēt.
Kad nopietni un ar spēku izsakām lūgšanu Kristus vārdā, tad Dievs ar tādu pašu spēku apņemas atbildēt uz
to “daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam /Ef.3:20/.” /Kristus līdzības, 147.lpp./

Fiziskā vienotība

Uzsākot kopīgās lūgšanas, aiciniet ikvienu sanākt kopā ciešāk. Kad cilvēki nāk tuvāk viens otram, izveidojot
noslēgtu apli, tas palīdz attīstīt vienotības garu, kas ir ļoti svarīgi kopīgajās lūgšanās. Ja cilvēki ir
izvietojušies pa visu telpu, ir apgrūtinoši sadzirdēt citam cita lūgšanu.

Pierakstu veikšana

Lūgšanu žurnāla veidošana 10 Lūgšanu dienu laikā var būt labs veids kā dalībniekiem palīdzēt iedzīvināt
lūgšanu dienu tēmas, izvirzīt konkrētas apņemšanās un redzēt svētības kā Dieva atbildes uz tām. Pierakstīt
lūgumus un Dieva atbildes - tas ir pārbaudīts ceļš uz iedrošinājumu.
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Ja Jūs vēlaties, pierakstu veikšana 10 Lūgšanu dienu laikā var tikt īstenota dažādos veidos. Lūgšanu
sanāksmē Jūs varat atvēlēt laiku, lai cilvēki pieraksta savus lūgumus Dievam personīgajos lūgšanu
žurnālos. Vai arī Jūs varat iekārtot grupas žurnālu, lūgumu un atbilžu pierakstīšanai - piezīmju grāmatiņā, uz
liela plakāta vai elektroniskajos pierakstos. Vienkāršs veids kā to darīt - sadalīt lapu divās daļās, pa vidu
novelkot līniju. Vajadzības rakstiet kreisajā pusē, bet atbildes labajā pusē. Tas ir aizraujoši un ticību
stiprinoši, palūkoties atpakaļ, lai ieraudzītu kā Dievs ir atbildējis uz lūgšanām!

Godbijība

Veiciniet un parādiet godbijīgu attieksmi. Mēs tuvojamies Visuma Ķēniņa tronim. Lai mūsu attieksme pret šo
lūgšanu laiku nav pavirša ne caur ķermeņa pozu, ne manierēm. Tomēr nav arī nepieciešams, lai nepārtraukti
visi zemotos lūgšanā. Cilvēkiem ir jājūtas labi visas stundas garumā, tāpēc aiciniet cilvēkus lūgt
pazemojoties uz ceļiem, stāvot vai sēžot kā Dievs vada, lai cilvēki varētu justies ērti.

Teikumu lūgšanas

Lūgšanām vajadzētu būt īsām un konkrētām. Tas sniedz iespēju lūgt arī citiem. Centieties savu lūgšanu
ietvert dažos teikumos. Katrs cilvēks var lūgt vairākas reizes. Īsu teikumu lūgšanas padara lūgšanu laiku
interesantu un atļauj Svētajam Garam iedvesmot grupu lūgšanās. Nav nepieciešams katru īso lūgšanu
iesākt un noslēgt ar tādām frāzēm kā “Dārgais Dievs” un “Āmen”. Lai tā ir nepārtraukta saruna ar Dievu!

Klusums

Vadītājam nevajadzētu dominēt lūgšanu laikā. Mērķis ir iedrošināt, lai citi lūdz. Klusuma brīži ir brīnišķīgi, jo
tie piešķir laiku Dievam uzrunāt mūsu sirdis. Atļaujiet Svētajam Garam darboties un piešķiriet katram laiku
lūgšanai.

Dziedāšana

Dziesmas, kuras Dievs liek Jūsu sirdīs, ejot cauri lūgšanām, pievieno skaistumu lūgšanu sanāksmēm.
Dziedāšana ir labs veids, kā pāriet no vienas lūgšanas sadaļas uz otru.

Lūgšanu vajadzības

Pirms lūgšanām nejautājiet grupai, kādas katram ir lūgšanu vajadzības. Tā vietā, pamudiniet cilvēkus lūgt
par savām vajadzībām, bet citiem pievienoties šiem lūgumiem ar savu piekrišanu un lūgšanām.
Lūk, kāpēc: Laiks! Lūgšanu vajadzību pārrunāšana var aizņemt lielāko daļu lūgšanām paredzēto laiku.
Sātans ir saviļņots, kad runājam par problēmām tā vietā, lai par tām lūgtu. Grupas dalībnieki bieži uzsāk
konsultēšanu un iesaka risinājumus. Spēks ir no Dieva! Jo vairāk mēs lūdzam, jo vairāk tiek atraisīts Viņa
spēks!

Jūsu ikdiena

Tā ir tik ļoti svarīga! Pārliecinieties, ka jūs kā vadītājs ikdienā pavadiet laiku pie Jēzus kājām, runājot ar Viņu
un lasot Viņa Vārdu. Ja jūs par savas dzīves prioritāti noliksiet Dieva iepazīšanu, tā jums būs brīnišķīga
pieredze. “No klusajām lūgšanu vietām nāca spēks, kas lielās reformācijas laikā satricināja pasauli. Tur
Kunga kalpi svētā līksmībā nostājās uz Viņa apsolījumu klints.” /Lielā cīņa, 210.lpp./

10 Lūgšanu Dienu Kalpošanas Izaicinājums
Ikviens var kaut ko darīt, lai paātrinātu Jēzus atnākšanu, caur programmu “Visu draudzes locekļu
iesaistīšana”.
“Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un
jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es
biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis.” /Mat. 25:35,36/
Grāmatā “Kristus dziedinošā kalpošana” ir rakstīts: “Mums jādzīvo divkārša dzīve — domu un rīcību dzīve, klusu
lūgšanu un nopietna darba dzīve.” /512.lpp./ Tā ir mūsu privilēģija parādīt citiem Kristus mīlestību. Mēs esam
saņēmuši tik daudz mīlestības no sava Glābēja; nepaturēsim to tikai sev. Dalīsimies ar Viņa mīlestību.
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Mēs iedrošinam tevi un tavu draudzi lūgšanās lūgt Dievu, lai Viņš atklātu, kā jūs varētu aizsniegt citus pēc 10
Lūgšanu dienām. Izvēlieties vienu vai vairākas aktivitātes, izvēlieties dienu un esiet Jēzus rokas un Jēzus kājas.
Kad jūs strādāsiet, lai noorganizētu visu, izvairieties no tā, ka šie pasākumi novērstu jūs no lūgšanām. “Pielikt savas
pūles citu labā vajadzētu tikai tad, kad ir bijušas daudzas lūgšanas vienatnē, jo ir nepieciešama liela gudrība, lai
izprastu dvēseļu glābšanas noslēpumus. Pirms sarunām ar cilvēkiem, sarunājies ar Kristu. Ļauj, lai pie Debesu
žēlastības troņa tu tiec sagatavots kalpošanai cilvēkiem.” /Prayer, 313.lpp./
Mēs esam sagatavojuši sarakstu ar ieteikumiem, kā jūs varētu palīdzēt apkārtējiem. Ņemiet vērā to cilvēku
vajadzības, kuriem jūs gatavojaties kalpot. Izvēlieties arī citas - šajā sarakstā nepieminētās kalpošanas iespējas.
•
•
•
•
•

Pagatavo maltīti kādam, kurš ir saslimis.
Uzaicini kaimiņu/darba kolēģi uz kādu pasākumu.
Iedod pārtiku bezpajumtniekam.
Noziedo tādu abģērbu, kādu Tu vēlētos, lai noziedotu Tev.
“Adoptē” vecāka gadagājuma cilvēku. Regulāri apmeklē viņu, palīdzi mājas darbos, iepirkties, ēdiena
gatavošanā vai dārza darbos.
• Izcep maizi un uzdāvini to kaimiņiem.
• Atbalsti vietējās sabiedriskās aktivitātes.
• Piedāvā palikt pie slimnieka vai pie personas ar īpašām vajadzībām, lai aprūpētājs varētu padarīt sev
nepieciešamās lietas.
• Iesaisties vietējās sabiedriskās aktivitātēs.
• Iepazīsties ar jauno kaimiņu, uzaicinot viņu uz kopīgu maltīti. Liec viņam justies labi jaunajā dzīvesvietā.
• Nopērc pārtikas produktus un nogādā tos ģimenēm, kurām tie ir nepieciešami.
• Piedāvā pasniegt Bībeles studijas.
• Apmeklē ļaudis pansionātos.
• Iedod studentam nedaudz kabatas naudu.
• Savāc lietoto apģērbu trūcīgajiem. Tu vari uzstādīt ziedojuma konteineru savā draudzē, pēc tam izsniedzot
apģērbu tiem, kuriem tas ir nepieciešams.
• Ziedo lietotu datoru vai citu elektrotehniku.
• Ziedo lietotu automašīnu.
• Organizē “Veselības izstādi”.
• Nosūti pastkarti cilvēkiem ar kustību un pārvietošanās ierobežojumiem.
• Organizē evanģelizācijas kampaņu.
• Piezvani kaimiņiem un apvaicājies kā viņiem klājas.
• Iedod kādam cilvēkam grāmatu, kura tam varētu patikt.
• Izdali evanģelizācijas traktātus (piemēram, www.glowonline.org/glow).
• Aicini kādu pieņemt Jēzu.
• Novadi ēdiena gatavošanas kursus.
• Izveido “28 Literatūras projektu”. Pirmajā nedēļā atdod pirmo grāmatu. Otrajā nedēļā atdod otro grāmatu.
Trešajā – trešo grāmatu. Tā turpini, kamēr esi atdevis 28 grāmatas.
• Aiznes ēdienu kādam, kurš ir zaudējis tuvinieku.
• Apmeklē kādu slimnīcā, lai to iedrošinātu vai palīdzētu tam.
• Palasi priekšā vecāka gadagājuma cilvēkam.
• 5Apmeklē bērnu namu un piedāvā savu palīdzību darbiniekiem.
• Uzsāc šūšanas/adīšanas/tamborēšanas pulciņu, lai sagatavotu apģērbu tiem, kuriem tas ir nepieciešams.
• Palasi priekšā Bībeli kādam, kuram ir redzes problēmas vai lasīšanas grūtības.
• Sarīko savās mājās jauniešu vakaru.
• Piesakies kā brīvprātīgais patversmē - vardarbībā cietušajiem.
• Ziedo dažas grāmatas bērnunamiem vai patversmēm.
• Kopā ar savas draudzes bērniem apmeklē pansionātu. Piedāvājiet viņiem īpaši sagatavotu programmu.
• Izplāno un noorganizē jautru dienu bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu ģimenēm.
• Noorganizē savā apkārtnē talkas dienu.
• Uzsāc draudzes veselības klubu. Ielūdz draugus un kaimiņus.
• Uzaicini kādu kopā ar tevi noskatīties filmu ar garīgu vēstījumu. Skatoties filmu, lūdz, lai Svētais Gars
uzrunā šī cilvēka sirdi.
• Izstrādā savu projektu.
Informāciju par plašākām iespējām liecināt, meklē www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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Dziļāka pieredze
IEVADS

Laipni lūgti 10 Lūgšanu dienās 2019! Esam tik pateicīgi, ka varam iesākt šo gadu ar lūgšanu. Pēdējos
gados Dievs ir paveicis daudz brīnumu, kad mēs meklējām Viņu gavēšanā un lūgšanā. Svētais Gars ir
mudinājis uz atmodu, atgriešanos, atjaunojis dedzību evanģelizēt un dziedinājis attiecības. Patiešām,
lūgšana ir atmodas sākums!
Mēs ticam, ka tava dzīve un to cilvēku dzīves par kuriem tu lūgsi, izmainīsies, kad tu pievienosies citiem
draudzes locekļiem, lai lūgtu pēc Svētā Gara, Kuru Tēvs ir apsolījis dot tiem, kuri to lūdz. Šeit ir tikai trīs
atsauksmes no pagājušā gada 10 Lūgšanu dienu dalībniekiem:

HOWARD, ZIMBABVE

“Caur 10 Lūgšanu dienām esmu neizmērojami
svētīts. Tas Kungs mūsu draudzē Zimbabvē ir
atbildējis uz mūsu lūgšanām un esam piedzīvojuši
vienotību. Ģimenes atkal tika apvienotas un
draudzes locekļi ir gatavi kalpot Tam Kungam.”

GLENNY, ŅUJORKA, ASV

“Draudze ir patiesi svētīta. Lielākā daļa draudzes
locekļu vaicā, vai mēs varam to vēlreiz atkārtot.
Visi runā par to, ka jūtas tuvāk Dievam, un mūsu
vidū ir spēcīga vienotība.”

DERECK, DIENVIDĀFRIKA

“Caur lūgšanām slimie tika dziedināti, izjukušās
ģimenes atkal tika apvienotas, tika atgūta cerība,
zaudējot mīļotos nāvē, un cilvēki atdeva savas
dzīves Dievam. Mes kalpojam dzīvam Dievam!
Mēs nevaram vien sagaidīt, ko Viņš šogad mums
dāvās no Savām mantu krātuvēm. Slava Viņa
vārdam!

Mūsu lūgšanu tēma: Dziļāka pieredze
10 Lūgšanu dienu laikā 2019 mēs aplūkosim kā iegūt dziļāku, bagātāku kristieša pieredzi. Vienalga vai
jauniem ticīgajiem, vai ilglaicīgiem draudzes locekļiem, mums visiem ir nepieciešama “svaiga” ikdienas
tikšanās ar Jēzu. Šī gada lasījumi satur patiesu dzīvesstāstu mācības, Dieva apsolījumus un citātus no
Pravieša Gara kā iedrošinājumu un stiprinājumu ikdienas gājumam kopā ar Kristu.
Par pirmajiem ticīgajiem mēs lasām: “Korintas ticīgajiem bija vajadzīgi dziļāki piedzīvojumi ar Dievu. Tie vēl
pilnībā neizprata, ko nozīmē skatīt Viņa godību un tikt pārvērstiem raksturā. Tie bija redzējuši tikai godības
rītausmas pašus pirmos starus, bet Pāvils vēlējās, lai tie tiktu piepildīti ar visu Dieva pilnību, arvien vairāk
iepazīstoties ar Viņu un turpinot mācīties, līdz nonāktu pilnīgā Evaņģēlija ticības dienas gaismā.” /Apustuļu
darbi, 307.,308.lpp./
Mēs lūdzam, lai šīs lūgšanas palīdzētu mums attīstīt dziļas, ciešas attiecības ar Jēzu, līdz mēs “nonāktu
pilnīgā Evanģēlija ticības dienas gaismā” un pilnībā atspoguļotu Viņa mīlestības raksturu.

IETEIKTĀS LŪGŠANU LAIKU VADLĪNIJAS
• Lai jūsu lūgšanas ir īsas - viens vai divi konkrēti teikumi par tēmu. Tad dodiet iespēju lūgt citiem. Jūs
varat lūgt tik reizes, cik vēlaties, gluži kā sarunājoties.
• Nebīstieties no klusuma, jo tas sniedz katram iespēju ieklausīties Svētajā Garā.
• Dziedāt kopīgas dziesmas pēc Dieva Gara vadības arī ir milzīga svētība. Jums nav nepieciešamas
klavieres šim nolūkam. Dziedāt acapella arī ir jauki.
• Tā vietā, lai vērtīgo lūgšanu laiku izlietotu pārrunās par lūgšanu vajadzībām, vienkārši lūdziet par tām.
Tad arī citi var pievienoties, lūdzot par tām, un piesaukt attiecīgos apsolījumus konkrētajai vajadzībai.
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Piesaucot apsolījumus

Dievs mums ir dāvājis tik daudz apsolījumu Savā Vārdā. Tā ir liela priekštiesība piesaukt tos savās
lūgšanās. Visi Viņa baušļi un padomi ir arī solījumi. Viņš nekad no mums neprasīs neko tādu, kas nebūtu
iespējams Viņa spēkā.
Lūgšanās ir tik viegli koncentrēties uz savām vajadzībām, grūtībām, izaicinājumiem - vaimanāt un žēloties
par situāciju. Tāds nav lūgšanu mērķis. Lūgšanu nolūks ir stiprināt mūsu ticību. Tieši tāpēc mēs jūs
iedrošinām pieprasīt Dieva apsolījumus savās lūgšanās. Tas palīdzēs skatu novērst no sevis, no savām
nepilnībām un to pievērst Jēzum. Uzlūkojot Viņu, mēs tiekam pārvērsti. “Ikkatrs Dieva Vārda apsolījums
domāts mums. Savās lūgšanās piesauciet Jehovas drošo Vārdu un ticībā pieprasiet sev Viņa apsolījumus.
Viņa Vārds ir kā garantija tam, ja lūgsiet ticībā, jūs saņemsiet visas garīgās svētības. Turpiniet lūgt un jūs
saņemsiet daudz vairāk par visu to, ko jūs lūdzat vai domājat.” /Debesu vietās, 71.lpp./
Kā Jūs variet pieprasīt Viņa apsolījumus? Piemēram, lūdzot pēc miera, Jūs varat minēt Jāņa 14:27 un teikt:
“Kungs, Tu esi teicis Savā Vārdā, “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; nekā pasaule dod, Es
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas” - dāvā man šo mieru, kuru Tu Esi apsolījis dot.”
Pateicieties Dievam par mieru, kuru Viņš jums dāvā arī tad, ja to nesajūtat tepat un tulīt.
Katras tēmas piemēroti apsolījumi ir pievienoti ikdienas tēmas lapā.

Gavēšana

Mēs jūs iedrošinām īstenot Daniela gavēni šajās 10 Lūgšanu dienās. Uzsākt gadu ar lūgšanām un gavēni ir
lielisks veids kā priekšā stāvošajā gadā atdot savas dzīves Dievam. Elena Vaita mums saka: “Tagad un
vēlāk, līdz pat laika beigām, Dieva ļaudīm vajadzētu būt daudz nopietnākiem un dedzīgākiem, neuzticoties
savai gudrībai, bet sava Vadītāja gudrībai. Tiem vajadzētu nošķirt dienas gavēšanai un lūgšanām. Pilnīga
atturēšanās no pārtikas nebūtu nepieciešama, bet galvenokārt vajadzētu ēst vienkāršu barību.” /Counsels
on Diet and Foods 188.,189.lpp./
Mēs pazīstam Danielu, kurš ēda augļus un dārzeņus 10 dienas. Arī mēs jums iesakām izvēlēties ļoti
vienkāršu diētu šo 10 Lūgšanu dienu laikā. Vienkāršs uzturs, kas izslēdz cukuru, pārstrādātus un rafinētus
pārtikas produktus, kā arī sodu, var mums sniegt labumu dažādos veidos. Pirmkārt, ēdot vienkārši jums
būs nepieciešams mazāk laika, lai pagatavotu ēdienu, bet vairāk laika paliks sadraudzībai ar Kungu.
Otrkārt, jo vienkāršāks uzturs, jo kunģim vieglāk to sagremot un mūsu prāts varēs būt skaidrāks. Mēs visi
zinām, ka cukurs aptumšo priekšējo smadzeņu daivu - mūsu domāšanas centru. Ja vēlamies skaidrāku
prātu, lai sadzirdētu Dieva balsi un varētu nākt Viņam tuvāk, mums vajadzētu pārliecināties, ka mūsudiēta
to nekavē.
Gavēšana nav tikai atturēšanās no ēdiena. Mēs Jums iesakām atturēties arī no televīzijas, filmām,
kompjūterspēlēm, pat Facebook un YouTube portāliem. Dažreiz lietas, kuras pašas par sevi nav sliktas, kā,
piemēram, Facebook and YouTube, var atņemt mums daudz laika. Nolieciet malā visu iespējamo, lai varētu
vairāk laika pavadīt ar savu Kungu.
Gavēšana nav ātrākais veids Dieva brīnumu saņemšanai. Gavēšana ir skola, kurā mums jāiemācās
pazemība, lai Dievs varētu strādāt mūsos un caur mums. “Gavēšana un lūgšana ir rekomendējama un
piemērojama noteiktos gadījumos. Dieva Rokās tie ir līdzekļi sirds šķīstīšanai un prāta attīrīšanai. Mēs
saņemam atbildes uz lūgšanām, pazemojot savas dvēseles Dieva priekšā.” /Medical Ministry, 283.lpp./
Nāksim Dieva priekšā ar pazemību un meklēsim Viņu no visas sirds, prāta un spēka. Tuvosimies Viņam caur
lūgšanām un gavēšanu un Viņš tuvosies mums.

Svētais Gars

Lūdziet Svētajam Garam atklāt jums, kā un par ko lūgt konkrētā cilvēka dzīvē un konkrētajā situācijā. Bībele
mums saka, ka mēs nezinām par ko lūgt un, ka Svētais Gars ir Tas, Kurš par mums aizlūdz.
“Mums ir jālūdz ne tikai Kristus vārdā, bet arī Svētā Gara iedvesmotiem. Ar to ir izskaidrojami šie vārdi:
“Pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām” /Rom.8:26/. Uz šādu lūgšanu Dievam ir prieks atbildēt.
Kad nopietni un ar spēku izsakām lūgšanu Kristus vārdā, tad Dievs ar tādu pašu spēku apņemas atbildēt uz
to “daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam /Ef.3:20/.” /Kristus līdzības, 147.lpp./
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Ticība

Pravieša Gara rakstos mēs lasām, ka “Lūgšanas un ticība paveiks to, ko nespēj nekāds spēks virs zemes.”
/Kristus dziedinošā kalpošana, 509.lpp./ Mēs tiekam mudināti lūgt un ticēt, ka Dievs dzird un atbildēs mūsu
lūgumus.
“Kristus saka, “Lūdziet, un jums taps dots”. Šajos vārdos Kristus sniedz norādījumus, kā mums vajadzētu
lūgt. Mums jānāk pie mūsu Debesu Tēva ar bērna vienkāršību, lūdzot Viņam Svētā Gara dāvanu. Jēzus
atkal saka, “Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks”. Mums jāvēršas pie Tēva,
lai atzītos un izsūdzētu savus grēkus, iztukšojot savu dvēseli no katra grēka un netiklības. Tā ir jūsu
priekštiesība pārbaudīt Dieva apsolījumus. ..Mēs ticam Dieva Vārdam; raksturs tiek pārbaudīts, dzenoties
pēc vissvētākās ticības. Dievs jūs pārbauda caur Dieva Vārdu. Jums nevajadzētu gaidīt brīnišķīgas
emocijas, lai noticētu, ka Dievs jūs ir dzirdējis; jūtām nevajadzētu būt jūsu kritērijam, jo emocijas ir tik pat
mainīgas kā mākoņi. ..Kamēr esam uz zemes, mēs varam saņemt palīdzību no Debesīm. ..jo es esmu
pārbaudījusi Dievu tukstošiem reižu. Es došos ticībā, es neapkaunošu savu Glābēju caur neticību.” /Review
and Herald, Oct.11, 1892, p.1,3,6/
Mums ir arī sacīts, ka “mēs varam lūgt pēc ikvienas dāvanas, ko Viņš apsolījis; tad mums jātic, ka mēs
saņemsim un jāpateicas Dievam, ka mēs esam saņēmuši.” /Audzināšana, 258.lpp./ Tāpēc izveidojiet
ieradumu ticībā iepriekš pateikties Dievam par to, ko Viņš darīs un kā Viņš atbildēs uz jūsu lūgšanām.

Aizlūdziet par septiņiem

Mēs jūs iedrošinām šo 10 Lūgšanu laikā īpašā veidā lūgt par septiņiem cilvēkiem, kuriem jūs novēlētu “dzīvi
pārpilnībā”. Tie var būt radi, draugi, kolēģi, kaimiņi vai vienkārši paziņas. Nošķiriet laiku, lai lūgtu Dievam
jums atklāt, tieši par kuriem cilvēkiem Viņš vēlētos, lai jūs lūdzat. Lūdziet Viņam sniegt arī patiesu
nodošanos šo cilvēku labā.
Uzrakstiet šo cilvēku vārdus uz papīra lapas un glabājiet to sev svarīgā vietā, piemēram, Bībelē. Pieredze rāda, ka
vārdu uzrakstīšanai ir sava nozīme un jūs būsiet pārsteigti, redzot kā Dievs atbildēs uz jūsu lūgšanām!

10 Lūgšanu dienu kalpošanas izaicinājums

Ikviens var kaut ko darīt, lai paātrinātu Jēzus atnākšanu, caur programmu “Visu draudzes locekļu
iesaistīšana”.
“Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju
svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat
Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis.” /Mat.25:35,36/
Grāmatā “Kristus dziedinošā kalpošana” ir rakstīts: “Mums jādzīvo divkārša dzīve — domu un rīcību dzīve,
klusu lūgšanu un nopietna darba dzīve. “/512.lpp./ Tā ir mūsu privilēģija, parādīt citiem Kristus mīlestību.
Mēs esam saņēmuši tik daudz mīlestības no Sava Glābēja; nepaturēsim to tikai sev. Dalīsimies ar citiem
šajā mīlestībā.
Mēs iedrošinam Tevi un Tavu draudzi lūgt Dievu, lai Viņš atklāj, kādā veidā jūs varētu aizsniegt citus pēc 10
Lūgšanu dienām. Izvēlieties vienu vai vairākas aktivitātes, izvēlieties dienu, un esiet Jēzus rokas un Jēzus
kājas. Kad jūs strādāsiet, lai noorganizētu visu, izvairieties no tā, ka šie pasākumi novērstu jūs no
lūgšanām. “Pielikt savas pūles citu labā vajadzētu tikai tad, kad ir bijušas daudzas lūgšanas vienatnē, jo ir
nepieciešama liela gudrība, lai izprastu dvēseļu glābšanas noslēpumus. Pirms sarunām ar cilvēkiem
sarunājies ar Kristu. Ļauj, lai pie Debesu žēlastības troņa tevi sagatavo kalpošanai cilvēkiem.”
/Prayer, 313. lpp./
Interneta resursos jūs atradīsiet vēl citus ieteikumu, kā savā vietējā apkārtnē iepazīstināt cilvēkus ar Jēzu.

Šos materiālus ir sagatavojusi Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences mācītāju kalpošanas nodaļa.
Ikdienas lasījumu sagatavotājs: Jodi Genson.
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10 Lūgšanu Dienu Kalpošanas Izaicinājums

Ikviens var kaut ko darīt, lai paātrinātu Jēzus atnākšanu, caur programmu “Visu draudzes locekļu
iesaistīšana”.
“Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju
svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani
apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis.” /Mat. 25:35,36/
Grāmatā “Kristus dziedinošā kalpošana” ir rakstīts: “Mums jādzīvo divkārša dzīve — domu un rīcību dzīve,
klusu lūgšanu un nopietna darba dzīve. “/512.lpp./ Tā ir mūsu privilēģija parādīt citiem Kristus mīlestību. Mēs
esam saņēmuši tik daudz mīlestības no Sava Glābēja; nepaturēsim to tikai sev. Dalīsimies tanī arī ar citiem.
Mēs iedrošinam tevi un tavu draudzi lūgt Dievu, lai Viņš varētu atklāt veidu, kā aizsniegt citus pēc 10 Lūgšanu
dienām. Izvēlieties vienu vai vairākas aktivitātes, izvēlieties dienu, un esiet Jēzus rokas un Jēzus kājas. Kad
jūs strādāsiet, lai noorganizētu visu, izvairieties no tā, ka šie pasākumi novērš jūs no lūgšanām.
“Pielikt savas pūles citu labā vajadzētu tikai tad, kad ir bijušas daudzas lūgšanas vienatnē, jo ir nepieciešama
liela gudrība, lai izprastu dvēseļu glābšanas noslēpumus. Pirms sarunām ar cilvēkiem sarunājies ar Kristu.
Ļauj, lai pie Debesu žēlastības troņa tu tiktu sagatavots kalpošanai cilvēkiem.” /Prayer, 313.lpp./
Mēs esam sagatavojuši sarakstu ar ieteikumiem, kā jūs varētu palīdzēt apkārtējiem. Ņemiet vērā to cilvēku
vajadzības, kuriem jūs gatavojaties kalpot. Droši izvēlieties arī šajā sarakstā neminētās iespējas kalpot citiem.
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Pagatavo maltīti kādam, kurš ir saslimis.
Uzaicini kaimiņu/darba kolēģi uz sabiedrisku pasākumu.
Iedod pārtiku bezpajumtniekam.
Noziedo tādu abģērbu, kādu Tu vēlētos, lai noziedotu Tev.
“Adoptē” vecāka gadagājuma cilvēku. Regulāri apmeklē viņu, palīdzi mājas darbos, iepirkties,
ēdiena gatavošanā vai dārza darbos.
Izcep maizi un uzdāvini to kaimiņiem.
Atbalsti vietējās sabiedriskās aktivitātes.
Piedāvā palikt pie slimnieka vai pie personas ar īpašām vajadzībām, lai aprūpētājs varētu padarīt
sev nepieciešamās lietas.
Iesaisties vietējās sabiedriskās aktivitātēs.
Iepazīsties ar jauno kaimiņu, uzaicinot viņu uz kopīgu maltīti. Liec viņam justies labi jaunajā
dzīvesvietā.
Nopērc pārtikas produktus un nogādā tos ģimenēm, kurām tie ir nepieciešami.
Piedāvā pasniegt Bībeles studijas.
Apmeklē ļaudis pansionātos.
Iedod studentam nedaudz kabatas naudu.
Savāc lietoto apģērbu trūcīgajiem. Tu vari uzstādīt ziedojuma konteineru savā draudzē,
izsniedzot apģērbu tiem, kuriem tas ir nepieciešams.
Ziedo lietotu datoru vai citu elektrotehniku.
Ziedo lietotu automašīnu.
Organizē “Veselības izstādi”.
Nosūti pastkarti cilvēkiem ar kustību un pārvietošanās ierobežojumiem.
Organizē evanģelizācijas kampaņu.
Piezvani kaimiņiem un apvaicājies kā viņiem klājas.
Iedod kadam grāmatu, kura tam varētu patikt.
Izdali evanģelizācijas traktātus (piemēram, www.glowonline.org/glow).
Aicini kādu pieņemt Jēzu.
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Novadi ēdiena gatavošanas kursus.
Izveido “28 Literatūras projektu”. Pirmajā nedēļā atdod pirmo grāmatu. Otrajā nedēļā atdod otro
grāmatu. Trešajā – trešo grāmatu. Tā turpini, kamēr esi atdevis 28 grāmatas.
Aiznes ēdienu kādam, kurš ir zaudējis tuvinieku.
Apmeklē kādu slimnīcā, lai to iedrošinātu vai palīdzētu kādā veidā.
Palasi priekšā vecāka gadagājuma cilvēkam.
Apmeklē bērnu namu un piedāvā savu palīdzību darbiniekiem.
Uzsāc šūšanas/adīšanas/tamborēšanas pulciņu, lai sagatavotu apģērbu tiem, kuriem tas ir
nepieciešams.
Palasi priekšā Bībeli kādam, kuram ir redzes problēmas vai lasīšanas grūtības.
Sarīko savās mājās jauniešu vakaru.
Piesakies kā brīvprātīgais patversmē - vardarbībā cietušajiem.
Ziedo dažas grāmatas bērnunamiem vai patversmēm.
Kopā ar savas draudzes bērniem apmeklē pansionātu. Piedāvājiet viņiem īpaši sagatavotu
programmu.
Izplāno un noorganizē jautru dienu bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.
Noorganizē savā apkārtnē talkas dienu.
Uzsāc draudzes veselības klubu. Ielūdz draugus un kaimiņus.
Uzaicini kādu kopā ar tevi noskatīties filmu ar garīgu vēstījumu. Skatoties filmu, lūdz, lai Svētais
Gars uzrunā šī cilvēka sirdi.
Izstrādā savu projektu.

Informāciju par plašākām iespējām liecināt,
meklē tīmekļa vietnē: www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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Dziļāka pieredze
LŪGŠANU NAKTS: PRIEKŠLIKUMS LŪGŠANU NAKTS SANĀKSMEI DESMITAJĀ
LŪGŠANU DIENĀ

Kāpēc Lūgšanu nakts?

Palikšana nomodā un lūgšanas nakts garumā nav svētuma kritērijs. Taču nakts nereti ir vienīgais laiks,
kurā cilvēki nav aizņemti vai skrējienā. Mūsuprāt, palikšanu nomodā visas nakts garumā nevajadzētu
izvirzīt kā mērķi, bet gan lūgt tik ilgi, cik nepieciešams, līdz sapratīsiet, ka esat pieminējuši Dieva
priekšā visu, par ko Dievs aicinājis lūgt.
Mēs iesakām, lai vairāki cilvēki būtu kā vadītāji šajā lūgšanu naktī. Neaizmirstiet, ka vajadzīgi arī
starpbrīži. Kā vadītāji jūs varat izjust atmosfēru un zināt, kad ir nepieciešami starpbrīži un kad ir
nepieciešams doties pie nākamās lūgšanu sadaļas. Ierosinām 10 minūšu starpbrīdi ik pēc 90 minūtēm.
Arī Bībeles rakstvietu lasīšanu Jūs varat iekļaut lūgšanu laikā. Jūs varat izvēlēties izmantot visas
lūgšanu sadaļas vai arī tikai dažas no tām, vadieties pēc savas grupas vajadzībām. Jūtieties brīvi
mainīt ieteikto kārtību.

Mūsu priekšlikumi lūgšanu nakts organizēšanai:
• Iesāciet ar slavēšanu. Slavējiet Dievu lūgšanās un dziesmās.
• Veltiet kādu laiku grēku nožēlai, pārliecinoties, ka nekas netraucē Dievam jūs uzklausīt. Dodiet

•

•

•

•

•
•

cilvēkiem laiku personīgai grēku nožēlai, kā arī laiku kopīgiem grēku nožēlas brīžiem. Iedrošiniet
cilvēkus personīgus grēkus izsūdzēt personīgi un publiskus grēkus publiski. Daniela grāmatā 9:1-19
mēs lasām par Daniēlu, kurš aizlūdza un publiski izsūdzēja Dieva tautas grēkus. Aiciniet cilvēkus
publiski atzīt draudzes grēkus.
Lūdziet par to vajadzībām, kuri piedalās lūgšanu sanāksmē. Tik daudzi cilvēki ir sāpināti un
viņiem nepieciešamas aizlūgšanas. Daudzi arī pazīst kādus citus, par kuriem vajadzētu aizlūgt.
Izveidojiet apli, ielieciet tā vidū krēslu un uzaiciniet cilvēkus ar vajadzībām nākt tās līdzdalīt rindas
kārtībā. Tad sastājieties apkārt konkrētajam cilvēkam un, lai divi vai trīs aizlūdz par šī cilvēka
īpašajām vajadzībām, piesaucot Dieva apsolījumus. Jūs būsiet pārsteigti par to, cik daudzi cieš un
cik daudziem ir vajadzība pēc aizlūgšanām.
Sadalieties divās grupās. Lai sievietes lūdz vienā telpā, bet vīrieši citā telpā. Izvēlieties vadītāju
sievieti sieviešu grupai, bet vīriešu grupai - vīrieti. Daudzreiz mums ir personīgas vajadzības, kuras
nespējam un kuras arī nevajadzētu līdzdalīt katram. Vieglāk tās ir līdzdalīt sava dzimuma pārstāvim.
Pēc tam, kad grupas atkal ir apvienojušās, lūdziet par vajadzību sarakstu, kurš atrodams
zemāk. Šīs ir vispasaules draudzes izvirzītās lūgšanu vajadzības. Jums nevajadzētu steidzīgi
traukties cauri visam sarakstam. Varbūt vēlaties sadalīties mazākās grupās un tad, lai katra grupa
lūdz par daļu no saraksta.
Lūdziet par septiņiem cilvēkiem, par kuriem jūs lūdzāt šo desmit lūgšanu dienu laikā.
Izvēlieties Bībeles rakstvietu un lūdziet par to.
Noslēdziet lūgšanu laiku atkārtoti ar slavu un pateicību.

Lūgšanu vajadzības
• Lūdzu svētī simtiem tūkstošu misijas
aktivitāšu, kuras norisināsies 2019.gadā visā
pasaulē! Mēs īpaši lūdzam par programmas
“Visu draudzes locekļu Iesaistīšana” (Total

Member Involvement) evanģelizācijas
centieniem 2019.gada jūnijā Indijā, un
2020.gada maijā Papu Jaungvinejā!
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• Mēs lūdzam par Adventistu draudzes
locekļiem, kuri ticības dēļ saskaras ar
vajāšanām vai brīvības zaudēšanu
ieslodzījumos!
• Mēs lūdzam par garīgu atmodu Septītās
dienas adventistu jauniešu vidū, kuri apmeklē
valsts koledžas un universitātes visā pasaulē!
• Mēs lūdzam par 69 procentiem zemes
iedzīvotāju, kuri nav saņēmuši skaidru vēsti
par Jēzu!
• Mēs lūdzam par 62 miljoniem cilvēku no 28
vismazāk aizsniedzamajām Padomju
Savienībs pilsētām Eiro-Āzijas Divīzijā!
• Mēs lūdzam Dievu, lai celtos drosmīgi
misionāri, kuri vēlētos strādāt 746 cilvēku
grupu vidū 20 Tuvo Austrumu valstīs!
• Mēs lūdzam par “1000 Misionāru kustību”
Ziemeļāzijas Klusā okeāna Divīzijā un
Dienvidāzijas Klusā okeāna Divīzijā! Tā kā
šie jaunieši kalpo tādās valstīs kā Taivāna,
Ķīna, Krievija un Birma, lai viņi tiek kristīti ar
Svēto Garu un tiek pilnvaroti veikt Dieva
darbu!
• Mēs lūdzam, lai ar lielu spēku pieaug to
adventistu skaits, kuri kalpo Dievam, mīlot
citus un līdzdalot labo vēsti cilvēkiem no
citām kultūrām un reliģijām!
• Mēs Tevi lūdzam, izsūti mūsdienu Valdiešu
studentus, kuri vēlētos kalpot Tev grūtos
apstākļos!
• Mēs lūdzam par 202 miljoniem cilvēku 41
vismazāk aizsniegtajā Dienvidāzijas Klusā
okeāna Divīzijas pilsētā, lai tie iepazītu Jēzu!
• Mēs lūdzam par katras draudzes
Sabatskolas / Personīgo kalpošanas nodaļu,
lai katras šīs nodaļas kalpotāji meklētu Dieva
plānu un caur mīlošu kalpošanu, Bībeles
studijām un personīgo liecību aizsniegtu
sabiedrību!
• Mēs lūdzam par Adventistu attīstības un
palīdzības aģentūru (ADRA), sastopoties ar
praktiskajām vajadzībām visā plašā pasaulē!
• Mēs lūdzam par 16 miljoniem cilvēku 6
vismazāk aizsniegtajās pilsētās DienvidKlusā okeāna Divīzijā! Mēs lūdzam par
ikdienas Svētā Gara kristību draudzes
locekļiem, viņu mīlestības centienos aizsniegt
neaizsniegtos!
• Mēs lūdzam, lai Svētais Gars palīdz mums
saprast, kā aizsniegt 406 miljonus cilvēku

105 Ziemeļāzijas Klusā okeāna Divīzijas
pilsētās!
• Lūdzu svētī Adventistu Kapelānu kalpošanas
nodaļas pūles, mobilizējot kapelānus un
ieinteresējot draudzes locekļus kalpošanai
tiem, kuri atrodas ieslodzījumā!
• Kungs, mēs pieminam lūgšanās mūsu
Sabatskolas skolotājus. Lūdzu, liec tiem
izprast, cik svarīgs šis darbs ir mūsu
bērniem!
• K u n g s , m ē s m e k l ē j a m Ta v u v a d ī b u
daudzajiem Ietekmes Centriem, veselības un
ģimeņu programmām un Ceļa meklētāju
klubu darbībai visā plašā pasaulē!
• Mēs lūdzam, lai arvien vairāk jauniešu
iesaistītos Misijā Pilsētām (Mission to the
Cities)!
• Mēs lūdzam, lai Tu palīdzētu mums mīlēt un
rūpēties par jaunajiem draudzes locekļiem!
• Kungs, lūdzu parādi kā mums savās
apkārtnēs vairāk izplatīt literatūru, kurā
atspoguļota patiesība (gan drukātā, gan
elektroniskā veidā)! Mēs lūdzam, lai cilvēki to
lasītu un Svētais Gars viņus pārliecinātu par
Bībeles patiesību!
• Kungs, mēs lūdzam Tavu aizsardzību
misionāriem, kas strādā bīstamās vietās!
• Lūdzu izsūti literatūras evanģēlistus,
brīvprātīgos studentus, autorus, mediju
speciālistus un finansiālos atbalstītājus, lai
tie izplatītu cerības un dzīvības vārdus!
• Mēs lūdzam par 8208 Adventistu skolām,
kurās mācās gandrīz 2 miljoni studentu! Kaut
šīs skolas vienmēr mācītu Bībeles patiesību
un sagatavotu jaunatni misijas un kalpošanas
darbam!
• Kungs, mēs lūdzam gudrību, kā aizsniegt
laicīgās kultūras, kurām nav nekāda interese
par jebkāda veida reliģiju! Lai Tavs Svētais
Gars salauž murus, kuri ieskauj viņu sirdis!
• Mēs lūdzam par cilvēku grupām Āzijā, tai
skaitā musulmaņiem, budistiem un
hinduistiem! Daudzi no viņiem nekad nav
dzirdējuši vārdu Jēzus. Sniedz mums īpašu
gudrību, lai izprastu viņu vajadzības un
aizsniegtu viņu sirdis!
• Svētī, aizsniedzot cilvēkus, kuri pakļauti garu
pielūgšanām, elku pielūgšanām un spiritisma
uzskatiem! Palīdzi izprast viņu pasaules
uztveri un iepazīstināt tos ar personīgo
Glābēju!
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• Kungs, lūdzu iedvesmo Septītās dienas
adventistus visā pasaulē lūgt tā, kā vēl nekad
agrāk! Palīdzi mums visiem kopā sirsnīgi un
neatlaidīgi lūgt pēc Svētā Gara vēlā lietus!
Mēs Tevi lūdzam piepildīt apsolīto Joēla
2.nodaļā, Hozejas 6.nodaļā un Apustuļu
darbu grāmatas 2.nodaļā!
• Mēs lūdzam par 541 cilvēku grupām 18
Dienvidāfrikas-Indijas okeāna Divīzijas
valstīs! Lūdzu vadi viņus pie Bībeles
patiesībām!
• Parādi mums, kā apmierināt ieslodzīto
praktiskās un garīgās vajadzības! Kaut mūsu
draudzi varētu atpazīt pēc tā, ka mīlam visus
cilvēkus, vienalga kas viņi būtu un no
kurienes viņi nāktu!
• Kaut Tava draudze uzticīgi un pilnībā
pasludinātu Atklāsmes grāmatas 14.nodaļā
atklāto triju eņģeļu vēsti! Dāvā mums
gudrību, lai Kristus mīlestība un taisnība būtu
šīs vēsts pamatā!
• Mēs Tevi lūdzam izsūtīt darbā pilsētas
misionārus, kuri varētu veidot draudzes 806
cilvēku grupām 20 Inter-Eiropas Divīzijas
valstīs!
• Mēs Tevi lūdzam sapulcināt darbinieku
armiju, kura varētu dibināt draudzes 948
cilvēku grupām 38 Inter-Amerikas Divīzijas
valstīs!
• Kungs, māci mums kā skaidri un radoši
pasludināt mūsu draudzes pamatpatiesības
principus, paaugstinot Bībeles autentiskumu!
Lai Jēzus mīlestība ir visa pamatā!
• M ē s l ū d z m Te v i , s a g a t a v o j a u n o s
profesionāļus dibināt draudzes 789 cilvēku
grupām 9 Ziemeļamerikas Divīzijas valstīs!
• Mēs lūdzam, sagatavo brīvprātīgos
kalpošanai 70 cilvēku grupām Izraēlas laukā!
• M ē s Te v i l ū d z a m i z s ū t ī t m e d i c ī n a s
misionārus, kuri varētu izveidot draudzes
starp 830 cilvēku grupām 11 AustrumuCentrālās Āfrikas Divīzijas valstīs!
• Mēs Tevi lūdzam, aicini nodevušos lūgšanu
vīrus un sievas, kuri aizlūgtu par 2568 cilvēku
grupām 4 Dienvidāzijas Divīzijas valstīs! Mēs
īpaši aizlūdzam par misijas televīziju Indijā
• Mēs lūdzam par patiesības sēklām, kuras
tika iesētas iepriekšējos gados “Visu
draudzes locekļu iesaistīšanās” (Total
Member Involvement) programmā! Lūdzu

“Hope TV India” un Āzijas palīdzības skolu
neredzīgajiem.
• Mēs lūdzam par Dienvidāzijas okeāna
Divīzijas izdevniecības darbu.
• Mēs lūdzam piepildīt Psalmā 38:2 apsolīto,
mācot un rādot ceļu, pa kuru mums jāstaigā
10 dienu Izaicinājumā (Ten Days Outreach
Challenge)!
• Kaut mūsu ģimenes savās mājās un
sabiedrībā varētu atklāt Tavu mīlestību! Mēs
lūdzam, lai Tu ienes harmoniju mājās,
dziedini salauztās attiecības, pasargā viegli
ievainojamos no ļaunprātīgas izmantošanas
un atklāj Savu svētījošo spēku šķietami
bezcerīgās situācijās!
• Lai mūsu draudzes locekļi, sludinātāji un
vadītāji visā pasaulē tiek pabaroti caur Dieva
Vārdu katru dienu! Kaut arī personīgā
lūgšana būtu mūsu ikdienas sastāvdaļa!
Lūdzu atgādini mums, ka bez Tevis mēs ne
nieka nespējam!
• Dievs, aicini medicīnas māsas un ārstus
strādāt pie jaunu draudžu veidošanas 1978
cilvēku grupu vidū 22 Rietumu-Centrālās
Āfrikas Divīzijas valstīs!
• Mēs lūdzam par 49 miljoniem cilvēku 19
mazāk aizsniegtajās Trans-Eiropas divīzijas
pilsētās!
• Mēs lūdzam par mūsu bērniem! Lūdzu, dāvā
viņiem spēku drosmīgi pastāvēt par Tevi,
sastopoties ar šķēršļiem un spiedienu!
Palīdzi viņiem izdarīt gudras izvēles un
nostāties par patiesību /Jesajas 44:3,4/!
• Kungs, māci mums sekot Kristus
pašaizliedzības piemēram, sastopoties ar
apkārtesošo cilvēku vajadzībām! Apgādā
mūs ar visu nepieciešamo, lai varam kalpot
kā medicīnas misionāri, sabiedrības
brīvprātīgie un trūcīgo draugi!
• Kungs, lai varena sākotnējās dievbijības
atmoda pavada draudzi pēdējās dienās! Kaut
mēs pastāvētu par patiesību arī tad, ja
debesis zustu!
• Kungs, parādi, kā mums līdzdalīt evanģēliju
musulmaņu tautu grupām! Mēs lūdzam, lai
tie sadzirdētu un atbildētu uz Tavu žēlastības
piedāvājumu!
izsūti cilvēkus, kuri varētu strādāt un lūgt par
Japānu!
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Dziļāka pieredze
APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS
1965.gada revidētais Bībeles tulkojums

Dievs mums ir dāvājis tik daudz apsolījumu Savā Vārdā. Tā ir liela priekštiesība piesaukt tos savās
lūgšanās. Visi Viņa baušļi un padomi ir arī solījumi. Viņš nekad no mums neprasīs neko tādu, kas
nebūtu iespējams Viņa spēkā.
Lūgšanās ir tik viegli koncentrēties uz savām vajadzībām, grūtībām, izaicinājumiem - vaimanāt un
žēloties par situāciju. Tāds nav lūgšanu mērķis. Lūgšanu nolūks ir stiprināt mūsu ticību. Tieši tāpēc
mēs jūs iedrošinām pieprasīt Dieva apsolījumus savās lūgšanās. Tas palīdzēs skatu novērst no sevis,
no savām nepilnībām un to pievērst Jēzum. Uzlūkojot Viņu, mēs tiekam pārvērsti.
“Katrs apsolījums Dieva Vārdā ir domāts mums. Savās lūgšanās pasniedziet Jehovas drošo Vārdu un
ticībā pieprasiet Viņa apsolījumus. Viņa Vārds ir garantija tam, ja lūgsiet ticībā, jūs saņemsiet visas
garīgās svētības. Turpiniet lūgt un jūs saņemsiet daudz vairāk par visu to, ko jūs lūdzat vai domājat.”
/Debesu vietās, 71.lpp./
Kā Jūs varat lūgt pēc Viņa apsolījumiem? Piemēram, lūdzot pēc miera, jūs varat minēt Jāņa 14:27 un
teikt: “Kungs, Tu esi teicis Savā Vārdā, “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; nekā
pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas” dod man šo mieru, kuru Tu Esi
apsolījis dot.” Pateicieties Dievam, ka Viņš jums dod mieru arī tad, ja to nesajūtat tepat un tulīt.

Apsolījumi par Svēto Garu
"Lūdziet tad nu no Tā Kunga vēlīno un agrīno lietu, un Tas Kungs sabiezinās mākoņus un dos lietu
papilnam visiem augiem laukā." /Zah.10:1/
"Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no
debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?" /Lk.11:13/
"Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu,
ko Es jums esmu sacījis. .. Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu."
/Jņ.14:26, Jņ.16:8/
"Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem
darīs, jo es noeimu pie Tēva. Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts
Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu." /Jņ.14:12-14/
"Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots." /Zah.4:6/

Apsolījumi par Dieva atbildēm uz lūgšanām
"Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks." /Jņ.15:7/
"Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību,
palīdzību īstā laikā." /Ebr.4:16/
"Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks." /Marka 11:24/
"Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!" /Ps.50:15/
"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad
Mans Debesu Tēvs to tiem dos." /Mt.18:19/
"Un visu, ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsit." /Mt.21:22/
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"Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā
Vārdā, to Es darīšu." /Jņ.14:13,14/
"Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to
dos Manā Vārdā." /Jņ.16:23,24/
"Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. Ja zinām, ka Viņš
mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši." /1.Jņ.5:14,15/

Apsolījumi par Dieva spēku
"Vai Tam Kungam kaut kas būtu neiespējams?" /1.Moz.18:14/
"Tas Kungs karos par jums, bet jūs paliksit mierā." /2.Moz.14:14/
"Cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas." /Mk.10:27/
"Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs." /1.Tes.5:24/
"Es zinu, ka Tu visu spēj un Tev nav nekāds nodoms neizpildāms.” /Īj.42:2/
"Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav
saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas?"
/Rom.8:31,32/
"Dievs nav cilvēks, kas melotu, nedz cilvēka bērns, ka Viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai Viņš ko teiktu
un nedarītu, vai Viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība?" /4.Moz.23:19/
"Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš
nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu
nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie
dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka
viņi iet un nenogurst.” /Jes.40:28-31/

Apsolījumi par Dieva vadību
"Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir
visur ar tevi, kurp vien tu iesi." /Joz.1:9/
"Un redzi, Es esmu ar tevi, un Es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej, un Es likšu tev atgriezties šinī zemē,
jo Es tevi neatstāšu, līdz kamēr izdarīšu, ko Es esmu tev sacījis." /1.Moz.28:15/
"Redzi, Es sūtu eņģeli tavā priekšā, kas tevi pasargās šinī ceļā un tevi novedīs tanī vietā, ko Es tev
esmu sataisījis." /2.Moz.23:20/
"Bet tad no turienes jūs meklēsit To Kungu, savu Dievu, un to atradīsit, kad jūs Viņu meklēsit ar visu
savu sirdi un ar visu savu dvēseli." /5.Moz.4:29/
"Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas.”
/Jer.33:3/
"Visas ielejas lai piepilda un visus kalnus un pakalnus lai nolīdzina; kas ir nelīdzens, lai top par līdzenu
ceļu, un, kas paugurains, lai top par klajumu, lai parādītos Tā Kunga godība un lai visa cilvēce kopā to
redzētu, jo Tā Kunga mute to tā ir runājusi." /Jes.40:4,5/
"Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci." /Ps.32:8/
"Un Tas Kungs, Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs,
nebīsties un nebaiļojies." /5.Moz.31:8/
"Kas ir tas vīrs, kas To Kungu bīstas? Tam Viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā." /Ps.25:12/
"Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu
visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” /Sal.pam.3:5,6/
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"Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs
tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena. Un Tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu
dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots,
kurā ūdens neizsīkst." /Jes.58:10,11/
"Un notiks, pirms viņi sauc, Es viņiem jau atbildēšu, un, kamēr viņi vēl runā, Es viņus jau uzklausīšu.”
/Jes.65:24/

Apsolījumi par izmainītu sirdi
"Es tiem piešķiršu gribu Mani atzīt, ka Es esmu Tas Kungs, un tie būs Mana tauta, un Es būšu viņu
Dievs, jo tie atgriezīsies pie Manis no visas savas sirds." /Jer.24:7/
"Un Tas Kungs, tavs Dievs, apgraizīs tavu un tavu pēcnācēju sirdi, ka tu mīlētu To Kungu, savu Dievu,
no visas savas sirds un ar visu savu dvēseli, lai tu dzīvotu." /5.Moz.30:6/
"Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums
miesas sirdi." /Ech.36:26/
"Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai."
/Fil.1:6/
"Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns." /2.Kor.5:17/
"Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju
miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani." /Gal.2:20/
"Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek
bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs."
/1.Tes.5:23,24/

Apsolījumi par piedošanu
"Un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu,
un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu
grēkus, un dziedināšu viņu zemi." /2.Laiku 7:14/
"Jo Tu, Kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt: esi bagāts žēlastībā visiem, kas Tevi piesauc." /Ps.86:5/
"Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas
debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus." /Mk.11:25/
"Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis."
/Ef.4:32/
"Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta
mūs no visas netaisnības." /1.Jņ.1:9/
"Tad nāciet, turēsim tiesu, saka Tas Kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks
balti kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna." /Jes.1:18/
"Es - Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus.”
/Jes.43:25/
"Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku!” /Jer.31:34/
"Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības." /Ef.1:7/
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Apsolījumi uzvarai pār grēku
"Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli - mūsu ticība.”
/1.Jņ.5:4/
"Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis." /Rom.8:37/
"Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu." /1.Kor.15:57/
"Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu,
Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!" /Jes.41:10/
"Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas." /Ef.6:16/
"Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju
miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani." /Gal.2:20/
"Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta." /Flp.2:13/
"Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit." /Gal.5:16/
"Bet miera Dievs drīzumā samīs sātanu apakš jūsu kājām! Mūsu Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar jums!"
/Rom.16:20/
"Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir
Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs." /Rom.12:2/
"Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības."
/1.Jņ.2:15/

Apsolījumi par dziedināšanu
"Un sacīja: "Ja jūs klausīdami klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un
ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es
esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts." /2.Moz.15:26/
"Cik ilgi tu dzīvo, tik ilgi lai tev ir miers!" /5.Moz.33:25/
"Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš piedod visus tavus grēkus
un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību
un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas
kā ērglis." /Ps.103:2-5/
"Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai
miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus." /Sal.p.3:7,8/
"Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija
norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču
viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu
uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu
grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam
dziedināti." /Jes.53:3-5/
"Dziedini mani, ak, Kungs, tad es būšu izdziedināts; palīdzi man, tad ir palīdzēts! Jo Tu esi mana
slava." /Jer.17:14/
"Jo Es sasiešu tavas vātis un dziedēšu tavas brūces, saka Tas Kungs, tādēļ ka tie tevi, kas tu tiešām
esi Ciāna, sauc par atstumto, par kuru neviens neapjautājas." /Jer.30:17/
"Bet iegaumē: Es sasiešu un dziedināšu viņas brūces, Es tos darīšu veselus un došu tiem mieru un
laimi bagātīgā pilnībā." /Jer.33:6/
"Bet jums, kas jūs Manu Vārdu bīstaties, uzlēks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs
saules spārnu gaismas, un jūs iziesit un lēkāsit kā barojamie teļi." /Mal.3:20/
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"Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to
svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā. Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja
viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots." /Jēk.5:14,15/

Apsolījumi par spēku darīt Dieva gribu
"Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz To Kungu!" /Ps.27:14/
"Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas
atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību, ja mēs
neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais
mūžīgs." /2.Kor.4:16-18/
"Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim." /Gal. 6:9/
"Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru." /Flp.4:13/
"Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.” /Flp.2:13/
"Un Viņš ir sacījis: "Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās." Tad nu
daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani." /2.Kor.12:9/

Apsolījumi Dieva lieciniekiem
"Nebīstieties un neuztraucieties! Vai Es to tev neesmu no senlaikiem darījis zināmu un pasludinājis? Tā
jūs esat Mani liecinieki. Vai ir bez Manis vēl cits Dievs? Nē, nav nevienas citas klints, Es nezinu
nevienas!" /Jes.44:8/
"Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi." /Jes.60:1/
"Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas
kalpošanu." /2.Kor.5:18/
"Bet Tas Kungs man sacīja: "Nesaki: es esmu jauns, - jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā
viss, ko Es tev pavēlēšu." /Jer.1:7/
"Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā
visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam." /Ap.d.1:8/
"Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos
darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā." /1.Pēt.2:9/
"Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā
par cerības pamatu jūsos." /1.Pēt.3:15/
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Dziļāka pieredze
1.DIENA — ZINĀT UN TICĒT
“Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un, ja pat
māte to aizmirstu, Es tevi neaizmirsīšu.” /Jesajas 49:15/
Vai bērns var pilnībā izprast Dieva mīlestību, ja viņš nav sajutis zemes tēva mīlestību? No manas pieredzes
raugoties, tas ir ļoti grūti. Man bija četri tēvi. Mans bioloģiskais tēvs izšķīrās no manas mammas, kad māte
bija ar mani stāvoklī. Es dziļi izjutu sava tēva noraidījumu. Manas mammas otrais vīrs bija alkoholiķis un ļoti
ļaunprātīgs - viņš pat mēģināja mammu nogalināt. Mans nākamais patēvs bija laipns, bet mantkārīgs. Viņš
kopā ar diviem draugiem aplaupīja trīs bankas, nokļuva cietumā un mamma no viņa izšķīrās.
Savus bērnības gadus nevaru nosaukt par krāšņiem. Es biju nedroša, ar zemu pašapziņu, un jutos ļoti
nemīlēta. Man bija grūti iegūt skolā draugus. Kā pusaudze es ilgojos, lai mani vienaudži mani pieņemtu,
tomēr mani mīlestības meklējumi lika man sajusties tukši un vientuļi. Es nezināju, ka mans Tēvs debesīs
nemanāmi pūlējās, lai aizpildītu šo tukšumu. "Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu. . .. Es
tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!" /Jer.1:5; Jes.43:1/ “Tad Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit Man par
dēliem un meitām, saka Tas Kungs, Visuvaldītājs.” /2.Kor. 6:18/ “Ja mans tēvs … mani atstātu, tad Tas
Kungs mani pieņems.” /Ps.27:10/
Kad man bija 19 gadi, draudzene mani uzaicināja apmeklēt kristīgu koncertu viņas draudzē. Viens no
mūzikas grupas vadītājiem izteica aicinājumu: "Ja tava dzīve ir tukša un tu jūties viens, vai tu nevēlētos dot
iespēju Jēzum?" Viņa vārdi un mūzika pieskārās manai sirdij un es atbildēju aicinājumam nākt priekšā un
pieņemt Jēzu.
Lasot Jāņa evaņģēliju, es pamanīju šo pantu: "Jo pats Tēvs jūs mīl.” /Jāņa 16:27, 1.d./ Tas mani pārsteidza!
Es biju dzirdējusi, ka Jēzus mani mīl, bet Tēvs? Vai es patiešām tam varētu noticēt? Viss, ko es zināju par
Dievu Tēvu, bija tas, ka Viņš likās esam tālu no manis - kaut kur debesīs – un, ka Viņš var redzēt visu, ko es
daru. Es baidījos no Viņa. Sākot lasīt Rakstus, es iemīlēju Jēzu. Tomēr Jēzus nāca, lai atklātu Sava Tēva
mīlestību. Kad Filips sacīja: "Kungs, rādi mums Tēvu un mums pietiek." Jēzus atbildēja: "Es esmu tik ilgi pie
jums, bet jūs neesat Man pazinuši? Filip, kas Mani redz, tas redz arī Tēvu.”/Jāņa 14:8,9/
Man bija jāpieņem, ka Dievs Tēvs mani patiešām mīl caur Savu Dēlu - Jēzu Kristu. “Pirmais solis, tuvojoties
Dievam, ir atzīt un ticēt mīlestībai, kāda Dievam ir uz mums, jo dievišķā mīlestība mūs aicina nākt pie
Viņa” /Domas no svētību kalna, 104.,105.lpp./ “Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus
par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki." /Rom.5:8/ “Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi,
tiem viņu grēkus nepielīdzinādams … “ /2.Kor 5:19/
Tiklīdz es sapratu, ka Dieva mīlestība ir beznosacījuma mīlestība, es atradu spēku piedot saviem zemes
tēviem. Dievs man dāvāja žēlastību doties tālāk. Tagad es zinu, ka man ir Debesu Tēvs un, ka es esmu
Visaugstākā Dieva, Ķēniņu Ķēniņa meita. Mūsu Debesu Tēvs izprot cilvēka vajadzību pēc mīlestības un
pieņemšanas. Viņš nebija aizmirsis par mani.
Un kas notika ar manu ceturto tēvu? Man bija 11 gadi, kad mana mamma atkal aprecējās. Tāpēc, ka visi
līdzšinējie vīrieši mūs pameta, es prātoju - vai šis būs citādāks? Es pieņēmu viņu kā savu tēvu un mīlēju
viņu tā, it kā viņš būtu mans bioloģiskais tēvs. Arī no savas puses viņš nodrošināja mīlestību un drošību kā
tēviem pienākas. Šobrīd, kad mana māte ir mirusi, mans tēvs joprojām ir svarīga daļa manā dzīvē. Tēvs ir
kas vairāk nekā asinis.
Kā ir ar tevi? Vai tu esi bijis savu vecāku vai ģimenes locekļu pamests? Vai tu ilgojies tikt pieņemts un dzīvot
drošībā? Vai tu alksti pēc beznosacījuma mīlesības? “Dzīvojiet vienoti ar dzīvo Dievu, un Viņš jūs stipri
turēs pie rokas un neatstās. Atzīstiet un ticiet mīlestībai, kāda Dievam ir uz mums, un jūs būsiet
neapdraudēti. Šī mīlestība visiem sātana plāniem un uzbrukumiem ir neieņemams cietoksnis.”
/Domas no svētību kalna, 119.lpp./ "Tā Kunga vārds ir stipra pils; taisnais dodas turp un top
pasargāts.” /Sal.pam.18:10/
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Slavēšana
•
•
•
•

Tēvs, mēs Tevi slavējam par to, ka Tu mūs esi pirmais mīlējis.
Mēs Tevi slavējam, jo Tu mūs velc pie Sevis ar Savu mīlestību. /Jer.31:3/
Mēs slavējam Tevi par Tavām pastāvīgajām rūpēm.
Kungs, mēs slavējam Tevi par Tavu dziedinošo spēku.

Grēku nožēla
• Kungs, lūdzu piedod mums visus mūsu grēkus, kuri attur mūs no dziļākām attiecībām ar Tevi!
[Pavadiet dažus mirkļus personīgā, klusā lūgšanā, ļaujot Svētajam Garam pārmeklēt jūsu sirdis un
uzrādīt ikvienu grēku, kuru būtu nepieciešams nožēlot Dieva klātbūtnē personīgi, nevis publiski.]

Lūgšanas un aizlūgšanas
• Kungs, mēs lūdzam tā, kā lūdza Pāvils Efeziešiem 3:17-19:
o Lai Tu atrastu pastāvīgu mājvietu mūsu sirdīs, ka mēs iemācītos Tev uzticēties.
o Lai mēs dziļi iesakņotos un stipri stāvētu Tavā mīlestībā.
o Lai mēs spētu aptvert, kāds ir Tavas mīlestības platums, garums, augstums un dziļums.
o Lai mēs taptu piepildīti ar visu Dieva pilnību.
• Mēs lūdzam lai Tu piepildi mūs ar Savu mīlestību un palīdzi mums sirsnīgi mīlēt citus.
• Mēs lūdzam par ģimenēm, kuru pasaule ir haosa, bēdu un apjukuma pilna.
• Lūdzu svētī simtiem tūkstošu misijas aktivitāšu, kuras norisināsies 2019. gadā visā pasaulē! Mēs
īpaši lūdzam par programmas “Visu draudzes locekļu Iesaistīšana” (Total Member Involvement)
evanģelizācijas centieniem 2019.gada jūnijā Indijā, un 2020.gada maijā Papu Jaungvinejā.
• Mēs lūdzam par Adventistu draudzes locekļiem, kuri ticības dēļ saskaras ar vajāšanām vai brīvības
zaudēšanu ieslodzījumos.
• Mēs lūdzam par garīgu atmodu Septītās dienas adventistu jauniešu vidū, kuri apmeklē valsts
koledžas un universitātes visa pasaulē! Kaut viņi kļūtu par rezonējošiem Kristus vēstniekiem.
• Mēs lūdzam par 69 procentiem zemes iedzīvotāju, kuri nav saņēmuši skaidru vēsti par Jēzu.
• Kungs, mēs lūdzam par septiņiem [vai vairākiem] cilvēkiem, kuri ir mūsu parsonīgajos lūgšanu
sarakstos. Kaut viņi ļautu Svētajam Garam darboties viņu dzīvēs. Mēs arī lūdzam par mūsu pašu
personīgajām vajadzībām, kā arī par mūsu vietējās draudzes vajadzībām.

Pateicība
• Tēvs, paldies Tev par tiem cilvēkiem [nosauc konkrētu personu vārdus], kuri ir mīlējuši un rūpējušies
par mums.
• Paldies Tev, ka Tava roka bija pār mums, pirms mēs piedzimām. /Ps.139:13/
• Kungs, paldies Tev, ja es būtu bijusi kā viena pazudusī dvēsele, Kristus būtu miris arī tikai par
mani. /Kristus līdzības, 187.lpp./
• Paldies Tev, ka Tu atbildi uz mūsu lūgšanām, pirms mēs par tām lūdzam.

APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS
• “Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis
no Tēva.” /Jāņ.16:27/
• “Tas Kungs man parādījās no tālienes: "Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik
uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību.” /Jer.31:3/
• “Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam.
Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā Viņu nav atzinusi.”/1.Jņ.3:1/
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Dziļāka pieredze
2.DIENA — NO IEKŠIENES UZ ĀRU
“Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva
valstības.” /Jāņa 3:3/
Augot es biju diezgan labs bērns. Es nedumpojos pret savu mammu, biju prātīgs skolā un respektēju skolotājus. Es
nepiedalījos trakās ballītēs, nedzēru alkoholu un neeksperimentēju ar narkotikām, kā citi jaunieši to darīja manā
vidusskolā.
Pēc tam, kad es biju kļuvis par kristieti, es lepojos ar sevi, ka es esmu labs cilvēks. Es ēdu pareizu pārtiku,
aizstāju rokmūziku ar kristīgu mūziku, ģērbos ieturēti, pasniedzu Sabatskolas stundas, organizēju
evanģelizācijas un izglītojošus pasākumus, un pat dalījos ar savu personīgo liecību. Es biju atdevis savu
sirdi Jēzum, biju kristīts, patiesi ticēju Viņa Vārdam un ilgojos pēc mūžīgās dzīves Viņa Valstībā. Visa mana
pasaule saistījās ap draudzi un tās aktivitātēm. Es darīju labas lietas. No malas raugoties, es dzīvoju taisnu
dzīvi. Tomēr drīz es sapratu, cik patiesībā sekla bija mana kristīgā pieredze un, cik ļoti man bija
nepieciešams Jēzus.
Kādu vakaru es apmeklēju semināru, kurš tika organizēts mūsu draudzē par kristīgu dzīvi. Runātāja teica,
ka, ja vien cilvēks nepiedzimst no augšienes, viņš nevar būt glābjošās attiecībās ar Jēzu. Viņa citēja to no
Elenas G. Vaitas: “Kristīga dzīve nav kāds vecās dzīves paveids vai uzlabojums, bet gan cilvēka dabas
pārvēršana. Ir jānomirst savam es un grēkam, un jāsākas pilnīgi jaunai dzīvei, bet šo pārmaiņu var panākt
vienīgi Svētā Gara brīnumdarošais spēks.” /Laikmetu ilgas, 172.lpp./
Skaidrā realitāte mani pārsteidza: Kristīga dzīve bija kaut kas vairāk nekā es biju iedomājies! Tā bija tiesa,
ka mana dzīve bija kļuvusi citādāka nekā pirms tam, kad vēl nebiju pieņēmis Kristu, bet tā bija tikai uzlabota
dzīve. Es biju kristietis, bet paša “es” joprojām bija dzīvs. Vēljoprojām es dzīvoju ar mainīgu garstāvokli un
biju viegli aizvainojams. Biju lepns un prasīgs, lai lietas tiktu darītas tā, kā es to vēlējos. Es nebiju nodevies
Kristum. Es domāju, ka mana glābšana ir droša caur visām lietām, kuras es darīju, bet man pietrūka prieks
par glābšanu! Es biju izveidojis kritieša “profesiju”, bet man nebija Kristus mīlestības; Es nebiju pakļāvies
Jēzum. Man bija nepieciešams Jēzus, lai es tiktu iekšēji pārveidots.
Kā cilvēks var sevi visu nodot Jēzum? Pirmkārt, ir svarīgi atzīt nepieciešamību pēc Glābēja – izvēlēties Viņu.
“Izglītībai, kultūrai, gribas vingrināšanai, cilvēku pūlēm — visam ir sava nozīme, bet šeit tās ir bezspēcīgas.
Tās var dot ārēji pareizu uzvedību, bet nespēj pārmainīt sirdi; tās nespēj šķīstīt dzīves motīvus. … ja viņš
nesaņem jaunu sirdi, jaunas ilgas, mērķus un motīvus, kas viņu vada pretī jaunai dzīvei, “neredzēt tam
Dieva valstības.” /Jāņa 3:3/” /Ceļš pie Kristus, 18.lpp./
Es nevarēju izmainīt sirdi, bet es varēju izvēlēties Viņam atdot savu gribu. Es atsaucos pamudinājumam
nožēlot savus grēkus un atzinos paštaisnībā, pašpaaugstināšanās grēkā, sevis attaisnošanā un sevis
žēlošanā un tad nodevu savu gribu Kristum, Viņa kontrolei.
Otrkārt, pavadi kvalitatīvu laiku, iepazīstot Viņu, Kurš ir Mūžīgā Dzīvība. “Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi
atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.” /Jņ.17:3/ Kad es pavadīju vairāk laika
lūdzot un pētot Rakstus, manas attiecības ar Glābēju kļuva ciešākas, mana dzīve ieguva jaunu nozīmi.
Jēzus no manas dzīves sāka veidot kaut ko skaistu. Mans prāts tika atjaunots – es piedzīvoju jaunu
attieksmi un jaunu pieķeršanos. Izveidojās jaunas nostājas un jaunas pieķeršanās. Padziļinājās mana
vēlēšanās kalpot Dievam.
Jūs varat teikt: „Es esmu piedzimis šajā draudzē. Esmu bijis kristietis visu savu dzīvi! Es nekad neesmu aizgājis
pasaulē! Savam Kungam, esmu kalpojis tik ilgi, cik sevi atceros.” Šīs lietas varētu būt patiesas un slava Dievam par
to! Lai gan jums var būt tas viss, tomēr nebūt Jēzus.
Varbūt Svētā Gara pamudinājuma rezultātā arī jūs pats esat pārsteigts pr to, cik sekla ir jūsu kristīgā pieredze. Ko jūs
varētu darīt? Jūs varat lūgt šo lūgšanu: „Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri
manas domas. Un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!” /Ps.139: 23,24/ Sniedziet
Viņam savu sirdi un dzīvi un solīti pa solītim Viņš atklās tās jūsu dzīves jomas, kurām būs nepieciešama pārmaiņa.
Sadarbojoties ar Viņu, jūsu dzīve tiks pārveidota!
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Slavēšana

• Tēvs, mēs slavējam Tevipar to, ka Tu mūs attīri no visiem mūsu grēkiem un netaisnības.
• Kungs, mēs slavējam Tevi, ka Tu spēj mūs pasargāt, ka neklūpam un nostatīt nevainīgus un līksmus
Savas godības priekšā. /Jūdas 24/
• Mēs slavējam Tevi par to, ka Tu pārliecini mūs par mūsu grēkiem un izplet Savu žēlastību.

Grēku nožēla

• Kungs, lūdzu parādi tās mūsu dzīves jomas, kurās joprojām dzīvs ir savs “es”.
• Lūdzu piedod mums, kad esam bijuši paštaisni, kad esam attaisnojuši sevi un piekopuši sevis
žēlošanu.
• Lūdzu atklāj tās mūsu dzīves jomas, kurās nepieciešama pārveidošana [palieciet brīdi klusumā].

Lūgšanas un aizlūgšanas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kungs, lūdzu piepildi mūs ar izpratni par Tavu gribu un, kaut mēs varētu Tev cienīgi sekot.
Mēs lūdzam par tiem, kuri ir garīgos cietumos, lai tie varētu tikt atbrīvoti no vainas apziņas.
Mēs lūdzam, piepildi mūs ar taisnības augļiem.
Mēs lūdzam, lai ar lielu spēku pieaug to adventistu skaits, kuri kalpo Dievam, mīlot citus un līdzdalot
labo vēsti cilvēkiem no citām kultūrām un reliģijām.
Mēs Tevi lūdzam, izsūti mūsdienu Valdiešu studentus, kuri vēlētos kalpot Tev grūtos apstākļos.
Mēs lūdzam par 62 miljoniem cilvēku no 28 vismazāk aizsniedzamajām Padomju Savienībs pilsētām
Eiro-Āzijas Divīzijā.
Mēs lūdzam Dievu, lai celtos drosmīgi misionāri, kuri vēlētos strādāt 746 cilvēku grupu vidū 20 Tuvo
Austrumu valstīs.
Mēs lūdzam par “1000 Misionāru kustību” Ziemeļāzijas Klusā okeāna Divīzijā un Dienvidāzijas Klusā
okeāna Divīzijā! Tā kā šie jaunieši kalpo tādās valstīs kā Taivāna, Ķīna, Krievija un Birma, lai viņi tiek
kristīti ar Svēto Garu un tiek pilnvaroti veikt Dieva darbu.
Mēs arī lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem, kuri ir mūsu personīgajos lūgšanu sarakstos
[miniet tos vārdos, ja tas ir piemēroti konkrētajiem apstākļiem].

Pateicība
•
•
•
•

Kungs, paldies Tev par katru, kurš vadījis mūs izšķirties par Tevi.
Paldies Tev, ka Tu neatteicies no mums, mūsu pagātnes kļūdu un neveiksmju dēļ.
Paldies par grēku nožēlas dāvanu un par to, ka atklāji mums, cik ļoti Tu mums esi nepieciešams.
Paldies, ka Tu jau sākumā zini beigas, un, ka Tu atbildi uz mūsu lūgšanām Savā laikā un Savā veidā.

APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS
• "Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns."
/2. Kor.5:17/
• “Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tā ir ik
rītu jauna, un liela ir Tava uzticība. “/Raudu dz.3:22,23/
• “Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis
taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un
atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju.”
/Tit.3:4-6/
• “Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums
miesas sirdi.” /Ech.36:26/
• "Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad
dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani." /Gal.2:20/
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3.DIENA — LIELĀKĀ CĪŅA
“Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit.” /Jer.29:13/
“Sirds pilnīgi jāpakļauj Dievam, jo pretējā gadījumā mūsos nekad nevarēs notikt pārmaiņa, mēs nevarēsim
tikt atjaunoti Dieva līdzībā… Cīņa pret paša “es” ir vislielākā, kāda jebkad ir izcīnīta. Sevis nodošana, visa
pakļaušana Dieva gribai prasa cīņu; bet, pirms dvēsele var tikt atjaunota svētumā, tai ir jāpadodas Dievam.”
/Ceļš pie Kristus, 43.lpp./ Jau kopš bērnības man bija karsta vēlēšanās kļūt tādai kā Kristus. Un tā arī
ikdienas es nodevu sevu dzīvi Kristum. Es lūdzu, lai Viņš izmaina mani. Viņš atbildēja uz manu lūgšanu
visinteresantākajā veidā.
Mans vīratēvs Džordžs pārcēlās uz dzīvi pie mums, kad viņa sieva nomira no audzēja. Mēs priecājāmies par
to, ka viņš būs mums tuvāk un vēlējāmies, lai viņš būtu daļa no mūsu mazās meitiņas dzīves. Mēs cerējām,
ka dzīvošana mūsu mājās un piedalīšanās ģimenes svētbrīžos, atstās pozitīvu, garīgu ietekmi uz viņu.
Dzīvojām lauku mājā ar klēti, ezeru, ganībām un savvaļas dzīvniekiem, kuri regulāri šķērsoja mūsu īpašumu.
Džordžs bija dabas mīļotājs, tāpēc šī bija ideāla vieta viņa vecumdienām. Katru rītu viņš gāja pastaigā gar
ezeru. Kādu dienu, kad viņš ierastajā laikā nebija atgriezies no pastaigas, vīrs gāja viņu meklēt. Viņš bija
aizķēries aiz mellenāju krūma un nokritis. Nākamajās nedēļās Džordžs sūdzējās par tirpšanu kājās un pēdās
un viņa pārvietošanās bija apgrūtināta. Medicīnisko izmeklējumu rezultāti atklāja, ka viņa mugurkaulā ir
audzējs ar metastāzēm. Ķirurgs ieplānoja operāciju audzēja izņemšanai, jo bija jau iestājusies paralīze no
jostasvietas uz leju.
Tā vietā, lai pēc operācijas ievietotu viņu medicīniskās aprūpes iestādē, mēs nolēmām, ka es parūpēšos
par viņu mājās. Man nebija medicīniskā izglītība, vienīgi pēc slimnīcas es saņēmu īsu medmāsas sniegtu
apmācību. Manas ikdienas pienākumos ietilpa Džordža apmazgāšana, izgulējumu aprūpe, medikamentu
pasniegšana, viņa pārvietošana no gultas uz krēslu un atpakaļ. Tas priekš viņa bija ļoti pazemojoši, ka viņš
vairs nespēja pats sevi aprūpēt un man nācās saņemt viņa neapmierinātības triecienus.
Plānojot nedēļas nogali ārpus mājām, mūsu prombūtnes laikā palūdzām kādam jaunam puisim parūpēties
par Džordžu. Iepriekšējā vakarā pirms došanās prom, noliku Džordžu gultā, noskūpstīju viņu uz pieres un
atgādināju, ka mēs no rīta dodamies prom uz nedēļas nogali. Tas izraisīja Džordža dusmas: “Es esmu jūsu
atbildībā! Jums nav tiesības mani atstāt pie kāda cita!” Un tad es viņam atcirtu: “Tu esi savtīgs, nesaprātīgs
vecs vīrs!” Tanī pat brīdī es tiku pārliecināta, ka mana rīcība bija nepareiza un ļoti nekristīga. Raudot es
aizskrēju uz savu istabu un iekritu gultā. “Kungs, kas ar mani notiek? Kāpēc es nespēju sevi savaldīt? Vai
tiešām Tu darbojies manā dzīvē?” Atbilde bija tik laipna: “Es darbojos tavā dzīvē. Es atbildu uz tavu
lūgšanu, lai Tu varētu vairāk līdzināties Man. Tu esi sašutusi uz Džordžu. Rūpes par viņu prasa visu tavu
laiku, liekot tev justies pārslogotai un bezizejā. Dusmas un aizvainojums ir grēks, un, ja tu atdosi Man to, es
tev ļaušu Savā žēlastībā turpināt aprūpēt Džordžu.”
“Daudzi, kuri nopietni vēlas veltīt savu dzīvi kalpošanai Dievam, ir pārsteigti un neapmierināti, sastopoties ar
šķēršļiem, pārbaudījumiem un sarežģījumiem kā nekad agrāk. Viņi lūdz pēc Kristum līdzīga rakstura un
piemērotības Kunga darbam, taču nokļūst apstākļos, kas viņos it kā atraisa visu ļauno… (Tad) Viņš dod tiem
iespēju labot trūkumus un kļūt piemērotiem kalpošanai Viņam.”/Kristus dziedinošā kalpošana, 470.lpp./
“Nožēla sevī ietver skumjas par grēku un novēršanos no tā. Mēs nekad neatteiksimies no grēka, ja
nesaskatīsim tā ļaunumu; un kamēr sirdī nenovēršamies no tā, nenotiks pārmaiņa dzīvē.” /Ceļš pie Kr.,
23.lpp./
Es redzēju kā izskatās aizvainojums un es nevēlējos to paturēt savā sirdī. Es atzinu savus grēkus un
apņēmos dzīvot Dievam. Es lūdzu šķīstīt mani un dot man jaunu sirdi. Es piecēlos no savas gultas,
noslaucīju asaras un steidzos lūgt Džordžam piedošanu. Miers piepildīja manu sirdi un padošanās
pārvērtās uzvarā. Galu galā mums nācās ievietot Džordžu valsts medicīniskajā aprūpes iestādē, jo es vairs
nespēju nodrošināt aprūpi. Kādu vakaru mēs saņēmām zvanu, kur mums pavēstīja, lai ierodamies pie
Džordža, jo viņš piedzīvojis insultu. Mans vīrs sēdēja viņam blakus un čukstēja viņa ausī: "Tēti, vai tu zini, ka
Jēzus tevi mīl? Ja Tu lūgsi savā sirdī, Viņš tevi izglābs." Vienīgā redzamā zīme, ka Džordžs saprata, bija
asara, kas noritēja pār viņa vaigu. Es ticu, ka viņš savas dzīves pēdējos brīžos pieņēma Jēzu par Glābēju.
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Slavēšana
• Kungs, mēs Tevi slavējam par spēku un atbalstu vājuma brīžos.
• Mēs slavējam Tevi par to, ka Tu mūs neatstāj, kad krītam.
• Mēs slavējam Tevi, Kungs, ka Tu visus mūsu grēkus iemet jūras dziļumos un vairs tos nepiemini.

Grēku nožēla
• Kungs, piedod mums, kad esam ļāvuši sev uzkundzēties.
• Lūdzu piedod mums, kad esam Tevi nepatiesi attēlojuši citu priekšā.
• Piedod mums par tiem brīžiem, kuros neatļaujam Tev uzvarēt grēku mūsu dzīvēs, jo esam tam
pieķērušies.
• Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un
lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. /Ps.139:23,24/ [Pavadiet dažas
minūtes personiskā, klusā lūgšanā, ļaujot Svētajam Garam pārmeklēt jūsu sirdis.]

Lūgšanas un aizlūgšanas
• Kungs, palīdzi mums būt pacietīgiem un laipniem, parādot Tavu mīlestību un žēlastību pret tiem, kuri
mūs kaitina un aizvaino.
• Lūdzu palīdzi mums pastāvēt grūtībās, īpaši tad, kad nav vienkārši atklāt mīlestību.
• Mēs lūdzam par tiem, kuru aprūpē ir gados vecāki un/vai slimi ģimenes locekļi. Dāvā viņiem
pacietību, izturību un mīlestību.
• Kungs, lūdzu mierini tos, kuri saskaras ar nedziedināmu slimību. Piešķir tiem drosmi un Jēzus mieru.
• Mēs lūdzam par 202 miljoniem cilvēku 41 vismazāk aizsniegtajā Dienvidāzijas Klusā okeāna Divīzijas
pilsētā, lai tie iepazītu Jēzu.
• Mēs lūdzam par katras draudzes Sabatskolas / Personīgo kalpošanas nodaļu, lai katras šīs nodaļas
kalpotāji meklētu Dieva plānu un caur mīlošu kalpošanu, Bībeles studijām un personīgo liecību
aizsniegtu sabiedrību.
• Mēs lūdzam par Adventistu attīstības un palīdzības aģentūru (ADRA), sastopoties ar praktiskajām
vajadzībām visā plašā pasaulē.
• Mēs arī lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem, kuri ir mūsu sarakstos [ja nepieciešams,
piemini viņu vārdus].

Pateicība
•
•
•
•

Paldies Tev, ka Tu pasargi mūsu mutes un sargi mūsu lūpas.
Paldies Tev par Kristus mīlestību, kuru Tu mums dāvā, lai mēs spētu mīlēt arī grūti mīlamos.
Paldies, ka tad, kad mūsu dzīves paaugstina Tavu raksturu, citi tiek vilkti pie Tevis.
Kungs, paldies par uzklausīšanu, atbildēm uz mūsu lūgšanām, un par Tavu darbu “aizkadrā”, lai
Tava griba tiktu piepildīta.

APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS
• “Tas Kungs dara drošus vīra soļus, un Viņam ir prieks par viņa ceļu. Kad viņš klūp, tas tomēr
nenokrīt pilnīgi zemē, jo Tas Kungs tur viņa roku.” /Ps. 37:23,24/
• “Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā
ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst”/Jes.40:31/
• “Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu. No Viņa man nāk
palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu pateikties.” /Ps.28:7/
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4.DIENA — NODOŠANĀS VĒRTĪBA
“Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par
deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga.” /Lūkas 15:7/
Viņš uzauga mežstrādnieka ģimenē, kā jaunākais no četriem bērniem. Viņa brāļi un māsas bija daudz
vecāki un bija jau savās ģimenēs; tēvs un māte bija aizņemti, vadot krodziņu nelielā pilsētā, kurā viņi
dzīvoja. Edijs bieži vien bija atstāts viens pats savā vaļā. Nedēļas nogalēs viņa aukle bija vietējais
kinoteātris un bieži pēc diviem seansiem viņš atgriezās tukšā mājā. Reizēm viņš sēdēja ģimenes
automašīnā ilgi pēc tam, kad citi septiņus gadus veci bērni jau bija aizmiguši savās gultiņās, un sauca,
lai viņa mamma iznāk no kroga un aizved viņu mājās.
Kad Edijam bija 14 gadi, viņa māte kļuva par jaunpiedzimušu Septītās dienas adventisti un lietas krasi
mainījās. Tā vietā, lai atbalstītu krodziņu, mamma sāka apmeklēt lūgšanu sapulces un dievkalpojumus.
Edijs ar savu mammu pievienojās Septītās dienas adventistu draudzei un uzsāka mācības draudzes
skolā. Kaut gan 17 gadu vecumā viņš diemžēl zaudēja interesi par draudzi. Divus gadus vēlāk viņš tika
iesaukts militārajā dienestā. Viņa mācītājs mudināja viņu pārkristīties, ejot pretī cīņas briesmām. Tas
izklausījās kā lielisks plāns un tāpēc Edijs piekrita to darīt, atgriežoties mājās atvaļinājumā. Jau otro
reizi viņš pētīja Adventistu draudzes ticības pamatprincipus. Šī izpēte viņam sniedza svarīgas
zināšanas, tomēr viņš joprojām nepazina Jēzu.
Edijs atklāja, ka mēģinājums pašam izpildīt draudzes standartus bija liels izaicinājums. Viņš bija
noguris, cenšoties būt kristietis un mēģinot paklausīt. Viņš nespēja uzturēt kristīgo dzīvi un atkrita
savos vecajos ceļos. Kas bija nepareizi? "Ir cilvēki, kas apgalvo, ka kalpo Dievam, bet, cenšoties
paklausīt Viņa baušļiem, veidojot pareizu raksturu un nodrošinot izglābšanos, paļaujas uz saviem
spēkiem. Viņu sirdis nav skārusi dziļi izjustā Kristus mīlestība, bet kristīgās dzīves pienākumus tie
mēģina izpildīt kā Dieva prasītus nosacījumus debesu iemantošanai. Šādai reliģijai nav nekādas
vērtības… Kristus apliecināšana bez šīs dziļās mīlestības ir tukša valoda, kaila forma un smaga
verdzība.” /Ceļš pie Kristus, 44.lpp./
Jaungada naktī Edija māte un māsa savā draudzē apmeklēja nakts lūgšanu sanāksmi. Viņas īpaši
lūdza par Ediju. Kad nākamajās nedēļās viņu sāka piemeklēt dažādas neveiksmes, viņas redzēja
atbildes uz savām lūgšanām. Viņš pazaudēja savu draudzeni, savu darbu un savu auto. “Kāpēc mana
pasaule sabrūk?”, viņš jautāja. Pēc nakts, kuru viņš pavadīja dzerot kopā ar saviem draugiem, Edijs
pārradās mājās dziļā reibumā. Viņš kliedza: “Dievs, ja Tu esi īsts, Tu man esi vajadzīgs! Es daudz par
Tevi zinu, bet tagad es gribu Tevi iepazīt!” Maiga, mierīga balss izlauza ceļu cauri viņa miglā tītajam
prātam: ”ES ESMU īsts, un Es tevi mīlu." Tas salauza viņa sirdi. ”Kā Tev ir iespējams mani mīlēt pēc tā,
kā es esmu dzīvojis?”, viņš jautāja. "Es esmu tik noguris no savas dzīves, no tā, kāda tā ir. Lūdzu, dari
mani par īstu kristieti. Es gribu kalpot Tev visu savu atlikušo dzīvi, bet es pats to nevaru izdarīt."
Tajā naktī Edijs atdeva savu dzīvi Jēzum un pieņēma Viņu par savu Kungu un Glābēju. Dziļā godbijībā
viņš ticēja, ka viņa grēki ir piedoti un, ka viņš ir jauna radība Jēzū Kristū; vecās lietas bija zudušas.
Caur šo vienkāršo solījumu, Svētais Gars sāka darboties viņa sirdī. Sākās jauna dzīve un Edijs atpakaļ
vairs negriezās.
“Tagad, kad esi sevi atdevis Jēzum, neatkāpies, neaizej no Viņa, bet dienu no dienas atkārto: “Es
piederu Kristum, es esmu nodevies Viņam,” un lūdz Viņu dot tev Savu Garu un uzturēt tevi savā
žēlastībā. Tāpat kā, nodoties Dievam un ticot Viņam, tu kļūsti Viņa bērns, tā tev jādzīvo Viņā. Apustulis
saka: “Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā. /Kolosiešiem 2:6/.” /Ceļš pie Kristus, 52.lpp./
Edijs sāka lasīt Bībeli un mācīties lūgt. Kad viņš lasīja rakstus un uzzināja vairāk par Dieva mīlestību
caur Jēzus dzīvi, viņa paša dzīve sāka pārveidoties. Dzeršana, smēķēšana un citas dzīvesveida
izvēles, kuras kādreiz bija darījušas viņu laimīgu, vairs nebija viņa dzīves daļa.
Edija māte ieteica viņam izlasīt mazo grāmatiņu “Ceļš pie Kristus”, lai palīdzētu viņam jaunajā
ceļojumā. Sākumā viņam bija to grūti lasīt – viņa domas kaut kur bieži aizklīda, bet tā kā viņš bija
neatlaidīgs, katru reizi izlasot vienu lappusi, grāmata viņam kļuva dārga. Tās lapās viņš atrada Dieva
mīlestību un ticībā pieņēma, ka Dieva apsolījumiem ir liela nozīme. Visbeidzot viņš atrada mieru.
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Slavēšana
• Kungs, mēs slavējam Tevi, jo Tu nekad nepadodies attiecībā uz mums.
• Mēs slavējam Tevi par Taviem brīnišķīgajiem darbiem, ko Tu dari cilvēka bērnu labā.
• Kungs, mēs slavējam Tevi par prieku, kuru mēs atrodam Tavā klātbūtnē un par to, ka Tu mums dod
cerību un nākotni.

Grēku nožēla
• Lūdzu, Kungs, piedod, ka turamies pie lietām, kuras mūs šķir no Tevis.
• Piedod mums, kad cenšamies dzīvot kristieša dzīvi savā spēkā.
• Mēs atzīstam, ka mums ir nepieciešama personīga pieredze ar Tevi, ne tikai prāta zināšanas.

Lūgšanas un aizlūgšanas
• Kungs, mēs Tev lūdzam - dāvā mums pilnībā nodevušos sirdi, lai mēs dzīvotu Tava Vārda
paklausībā.
• Lūdzu kristī mūs ik dienas ar Svēto Garu un dari mūs centīgākus mūsu centienos glābt cilvēkus.
• Mēs lūdzam, lai mūsu mīļie, kuri ir atmetuši ticību, atcerētos, kā tas bija - būt attiecībās ar Tevi, un
ilgotos atkal savienoties ar Tevi. Palīdzi viņiem sajust un pieņemt Tavu mīlestību un piedošanu.
• Lūdzu piepildi Savu apsolījumu Joēla 2:25: “Es jums griezīšu par labu visus tos gadus, kuros jūsu
ražu postīja siseņi [grēks]” mūsu un mūsu mīļo dzīvēs. Dod mums spēku uzticēties, ka Tu turēsi
Savu Vārdu.
• Mēs lūdzam par 16 miljoniem cilvēku 6 vismazāk aizsniegtajās pilsētās Dienvid-Klusā okeāna
Divīzijā. Mēs lūdzam par ikdienas Svētā Gara kristību draudzes locekļiem, viņu mīlestības centienos
aizsniegt neaizsniegtos.
• Mēs lūdzam, lai Svētais Gars palīdz mums saprast, kā aizsniegt 406 miljonus cilvēku 105
Ziemeļāzijas Klusā okeāna Divīzijas pilsētās.
• Lūdzu svētī Adventistu Kapelānu kalpošanas nodaļas pūles, mobilizējot kapelānus un ieinteresējot
draudzes locekļus kalpošanai tiem, kuri atrodas ieslodzījumā.
• Mēs arī lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem, kuri ir mūsu lūgšanu sarakstos [ja tas
iederas, pieminiet viņus vārdos].

Pateicība
• Paldies Tev, Kungs, ka Tu Esi mums dāvājis Svēto Garu, lai mēs varētu tikt nepārtraukti vadīti visā
patiesībā.
• Paldies Tev par to, kā Tu strādā mums neredzamā veidā, lai atbildētu uz mūsu lūgšanām.
• Kungs, mēs iepriekš pateicamies par atbildēm uz mūsu lūgšanām ne tāpēc, ka mēs to būtu
pelnījuši, bet gan Jēzus dēļ.

APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS
• “Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. Ja zinām, ka Viņš
mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši.” /1.Jāņ.5:14,15/
• “Es griezīšu par labu viņu atkrišanu, Es viņus labprāt mīlēšu, jo Manas dusmas pret viņiem
izzudīs.” /Hoz.14:5/
• “Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus." /Lūk.5:32/
• “Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir
žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā
soda dēļ.” /Joela 2:13/
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5.DIENA — SADARBĪBAS PRIEKŠROCĪBA

“Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis
jauns.” /2.Kor.5:17/
Kad es 19 gados atdevu savu sirdi Jēzum, izmainījās visa mana dzīve. Par ikdienas nodarbi kļuva
Bībeles studijas un lūgšanas. Es ilgojos apmeklēt lūgšanu sapulces, Bībeles studiju grupas,
Sabatskolu un draudzi – visur, kur vien Dieva Vārds bija pieejams un tika līdzdalītas liecības. Es biju
izsalkusi pēc Jēzus. Jo vairāk Kristus mani piepildīja, jo vairāk izmanījās mana gaume attiecībā uz
mūziku, apģērbu, izklaidēm un visu citu. Mans Sabatskolas skolotājs, kurš bija ļoti jauks pret mani,
mēdza teikt, ka, tie, kuri pilnībā nodod sevi Kristum, ziedo savas dzīves kalpošanai, tie “vairs
nepakļausies agrākajām iekārēm, bet ticībā Dieva Dēlam ies Viņa pēdās, atstarojot Viņa raksturu … To,
ko kādreiz ienīda, tie tagad mīl, un ko kādreiz mīlēja — ienīst.” /Ceļš pie Kristus, 58.lpp./
Es sapratu, ka tā ir taisnība. Manā sirdī uzplauka vēlme stāstīt visiem, kuriem vien varēju, ka Kristus
mani mīl un ir piedevis man manus grēkus, ka es esmu tīra un dārga Viņam. “Neviens vēl nav nonācis
pie Kristus, ja viņa sirdī nav dzimusi vēlēšanās stāstīt citiem, kādu dārgu Draugu viņš ir atradis Jēzū;
glābjošā un svētijošā patiesība nevar palikt ieslēgta sirdī. Ja mēs esam ietērpti Kristus taisnībā un
pildīti ar prieku, ko rada Viņa Gars mūsos, tad nespēsim klusēt. Ja mēs esam baudījuši un redzējuši,
cik Kungs ir labs, tad mums būs ko stāstīt.” /Ceļš pie Kristus, 78.lpp./
Ar ko es varētu sākt? Man nebija ne jausmas, kā līdzdalīt vēsti citiem, tāpēc es lūdzu Dievu un prasīju
ko man darīt. Es biju pārsteigta: “Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet.” /Mateja 10:8/ To
bija vieglāk pateikt nekā izdarīt. Ko lai es saku? Es domāju. Šajā nodošanās laikā, es atradu šādu
rakstu vietu: “Viņiem [ļauno garu apsēstajiem] viņu pašu personā bija pierādījums, ka Jēzus ir Mesija.
Viņi varēja stāstīt to, ko paši bija piedzīvojuši, dzirdējuši un redzējuši no Kristus spēka. To var darīt
ikviens, kura sirdi skārusi Dieva žēlastība…. Mēs varēsim pastāstīt, ka esam pārbaudījuši Viņa
apsolījumus un pārliecinājušies, ka tie ir patiesi. Mēs varēsim runāt par saviem piedzīvojumiem Kristus
žēlastībā. Tieši tā ir liecināšana, uz kādu Kungs mūs aicina un kuras trūkuma dēļ iet bojā pasaule.”
/Laikmetu Ilgas, 340.lpp./. Es gaidīju, kad Kungs man dos iespēju par Viņu liecināt.
Es strādāju par biroja administratori, kad TV ekrānā parādījās jaunākās ziņas, brīdinot mūs, ka ASV
Floridas štatu ir pārsteigusi briesmīga viesuļvētra, kura pārvietojas uz ziemeļiem gar Atlantijas okeāna
piekrasti uz Karolīnas štatu. Skatoties laika ziņas, Zingere, viena no manām darba kolēģēm, prasīja:
“Kas notiek? Tās ir tīrās šausmas!” Es noteicu: ”Jēzus nāk!” Es šeit strādāju samērā nesen un biju
pārsteigta, ka mana atbilde skanēja tik ikdienišķi. Es ātri atgriezos pie sava galda. Drīz vien Zingere
pienāca pie mana galda un iesēdās krēslā. Viņa teica: "Tā, pastāsti man par šo Jēzus nākšanas lietu.
Es gribu zināt!" Ar lūgšanām es viņai pastāstīju īsu Bībeles tēmu par Jēzus otrās atnākšanas pazīmēm
un padalījos ar to, kā es sagatavoju savu sirdi, lai iepazītu Viņu kā Draugu, lai būtu gatavībā Viņu satikt.
Pēc tam es uzaicināju viņu darīt to pašu. Kungs atvēra durvis un es izvēlējos iziet caur tām.
Dievs man ir devis priekštiesību strādāt kopā ar Viņu gandrīz jau 40 gadus. Esmu bijusi Bībeles
kalpotāja; sešus gadus mācījusi Bībeli Adventistu internātskolā; esmu sludinājusi tūkstošiem cilvēku
Filipīnu salās; simtiem studentu priekšā līdzdalījusi savu liecību lūgšanu nedēļas laikā; un vadījusi
seminārus sieviešu kalpošanas sanāksmēs, nometņu sanāksmēs un draudzēs. Tās visas bija
brīnišķīgas iespējas dalīties ar to, ko Dievs ir darījis, bet visefektīvākais veids, kā mantot dvēseles Tam
Kungam, ir tuvoties cilvēkiem caur maigu līdzjūtības pieskārienu, apmierinot viņu vajadzības un
mantojot viņu uzticību. Tad jūs variet viņus aicināt sekot Jēzum.
“Tiem, kas gaida līgavaiņa nākšanu, ir jāsaka cilvēkiem: “Redziet, jūsu Dievs.” Pēdējie žēlastības pilnās
gaismas stari, pēdējā žēlastības vēsts, kas jāsniedz pasaulei, ir Viņa mīlestības rakstura atklāsme.
Dieva bērniem ir jāparāda Viņa godība. Ar savu dzīvi un raksturu tiem jāatklāj, ko Dieva žēlastība
viņiem darījusi.” /Kristus līdzības, 415.,416. lpp./
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Slavēšana
• Kungs, mēs slavējam Tevi par izmaiņām mūsos. Mēs esam jauni radījumi.
• Mēs slavējam Tevi par drošību, ko atrodam Tevī. /Jeseja 49:16/
• Mēs Tevi slavējam par ikdienas žēlastību, kuru Tu mums parādi.

Grēku nožēla
• Kungs, piedod mums, kad neesam līdzdalījuši savu ticību, jo esam baidījušies.
• Mēs atzīstam, ka mums nepieciešams Tavs spēks, lai efektīvi liecinātu.
• Kungs, lūdzu uzrādi tās dzīves jomas, kuras ir kā šķērslis tam, lai mēs varētu atklāt pozitīvu liecību
par Tevi.
• Piedod mums, Kungs, ka neatklājam citiem Tavu mīlestības raksturu.

Lūgšanas un aizlūgšanas
• Kungs, lūdzu atsvaidzini to sirdis, kuri kalpošanā jūtas noguruši. Atgādini viņiem, ka viņi dara Tavu
gribu. Lūdzu ļauj tiem ieraudzīt darba augļus, pat, ja tā ir tikai viena dvēsele.
• Kungs, mēs pieminam lūgšanās mūsu Sabatskolas skolotājus. Lūdzu, liec tiem izprast, cik svarīgs
šis darbs ir mūsu bērniem.
• Kungs, mēs meklējam Tavu vadību daudzajiem Ietekmes Centriem, veselības un ģimeņu
programmām un Ceļa meklētāju klubu darbībai visā plašā pasaulē.
• Mēs lūdzam, lai arvien vairāk jauniešu iesaistītos Misijā Pilsētām (Mission to the Cities).
• Mēs lūdzam, lai Tu palīdzētu mums mīlēt un rūpēties par jaunajiem draudzes locekļiem.
• Kungs, lūdzu parādi kā mums savās apkārtnēs vairāk izplatīt literatūru, kurā atspoguļota patiesība
(gan drukātā, gan elektroniskā veidā). Mēs lūdzam, lai cilvēki to lasītu un Svētais Gars viņus
pārliecinātu par Bībeles patiesību.
• Kungs, mēs lūdzam Tavu aizsardzību misionāriem, kas strādā bīstamās vietās.
• Lūdzu izsūti literatūras evanģēlistus, brīvprātīgos studentus, autorus, mediju speciālistus un
finansiālos atbalstītājus, lai tie izplatītu cerības un dzīvības vārdus.
• Mēs arī lūdzam par mūsu sarakstu ar septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem. Lūdzu darbojies spēcīgi
viņu dzīvēs. Mēs piesaucam 1.Jāņa 5:16.

Pateicība
• Paldies, ka Tu atbildi uz mūsu lūgšanām saskaņā ar Savu gribu.
• Paldies Tev, ka lieto mūs, lai mēs varētu dalīties ar citiem.
• Paldies Tev, Kungs, ka Tavi apsolījumi ir patiesi un uzticami.

APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS
• “jo Svētais Gars jūs mācīs tai brīdī, ko jums būs runāt." /Lūk.12:12/
• “tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam
jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju." /Jes.55:11/
• “Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā
par cerības pamatu jūsos.” /1.Pet.3:15/
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Dziļāka pieredze
6.DIENA—NOŽĒLAS DĀVANA
“Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā.” /1.Pēt. 5:6/

Brālis G bija cienījams skolotājs nelielā internātskolā ASV austrumu Vašingtonas kalnos. Šī skola mācīja ne tikai
lasīšanu, matemātiku, profesionālo prasmju principus, bet arī praktiskos kristīgās dzīves pamatprincipus. Studenti
mācījās pasniegt Bībeles stundas, sludināt evanģelizācijas sanāksmēs, vadīt Sabatskolas nodarbības mājas
draudzēs, runāt svētrunas un kalpot sabiedrībai. Brālim G bija ļoti nozīmīga loma šajā izglītošanas procesā.
Brālis G mācīja vienpadsmitās klases Bībeles nodaļas studentus no grāmatas “Ceļš pie Kristus”. Viņš izmantoja
vienkāršas metodes, lai atstātu iespaidu studenta prātos caur evanģelija vienkāršību. Un viņa nasta bija rūpēties par
tiem, lai viņi izprastu galvenos principus - kā staigāt ar Jēzu un kā palikt ar Viņu kopā ik dienas. Viņa dzīve bija liecība
par Dieva spēku un viņš studentiem uzsvēra to, cik svarīgi ir iesākt katru dienu ar Kristu. “Nododies Dievam ik rītus,
dari to par savu pirmo pienākumu. Lai tava lūgšana ir: “Pieņem mani, ak, Kungs, pilnīgi par savu īpašumu! Visus
savus plānus es nolieku pie Tavām kājām. Izlieto mani šodien Tavā darbā. Paliec ar mani, un lai viss mans darbs tiek
padarīts Tevī.” /Ceļš pie Kristus, 70.lpp./
Brālis G mācīja ne tikai Bībeles nodaļas studentus, bet viņš pasniedza arī galdniecības stundas devītās klases
zēniem. Mācības bija sadalītas divos posmos. Vispirms viņi studēja grāmatu un pēc tam praktiski pielietoja iegūtās
zināšanas. Kādā mācību stundas laikā, kamēr brālis G palīdzēja trim zēniem uzbūvēt atbalsta sienu, trīs citi zēni
kāpelēja pa zāģmateriālu atgriezuma kaudzi. Brālis G ludza pārstāt cīņas spēles uz šīs kaudzes, jo tā var sagāzties
un ievainotu kādu. Zēni turpināja kāpelēt pa kokmateriāliem un, kad viņš piegāja tuvāk tiem, lai vēlreiz parunātos, liels
dēlis uzkrita uz viņa kājas. Viņš lēkāja no sāpēm, cieši turot savu kāju. Zēnus šī lēkāšana uzjautrināja, tie smējās,
norādot uz skolotāju. Pēkšņi brālis G kļuva dusmīgs. Sakarsēti vārdi plūda pār viņa lūpām. līdzīgi kā Mozus
pazaudēja savu savaldību attiecībā pret Izraēla bērniem, tā arī viņš to pazaudēja savu studentu priekšā.
Skrienot uz tuvāko biroja telpu, brālis G sauca uz Dievu: “Es “kritu”, Kungs! Es vairs nevaru būt skolotājs!” Pamazām
klusa un maiga žēlastība un Jēzus līdzjūtība mierināja viņa sirdi, vadot grēka nožēlā. “Daudziem, kas ir tiešām
apzinīgi un kas vēlas dzīvot Dievam, viņš (sātans) ļoti bieži liek kavēties pie savām kļūdām un vājībām, un tā, atšķirot
tos no Kristus, cer iegūt uzvaru.. Meklē mieru Dievā! Viņš spēj pasargāt to, ko tu Viņam uzticēsi. Ja tu nodosies Viņa
rokās, tad Viņš tevi vadīs, un tu Tā spēkā, kas tevi mīlējis, kļūsi vairāk nekā uzvarētājs.” /Ceļš pie Kristus 71.,72.lpp/
Lūgšanas laikā viņa prātā ienāca doma: “Tu nevari palikt visu dienu savā birojā; tev jādodas pie zēniem un jāpasaka,
ka caur savu rīcību tu sniedzi nepareizu priekšstatu par Mani.” Pazemīgi viņš atgriezās pie zēniem, kuri stāvēja ārā
un vainoja sevi par šo uzliesmojumu. “Man ļoti žēl, ka šodien apkaunoju Jēzu!”, viņš atvainojās. Zēni centās viņu
mierināt, sakot: “Viss ir labi! Mēs katrs kļūdamies. Tas ir normāli!”
Nākamā mācību stunda, kuru brālim G tanī dienā vajadzēja pasniegt, bija “Bībele”. Viņš bija uzdevis saviem
studentiem izlasīt grāmatas “Ceļš pie Kristus” piekto nodaļu - “Nodošanās” un uzrakstīt par to, kas tanī pārsteidz.
Kad viņš ienāca klasē, viņš nejutās emocionāli gatavs, lai varētu mācīt klasi. Studenti ienāca, apsēdās un viena no
meitenēm izpildīto mājasdarbu nolika uz galda. Brālis G paskatījās uz leju un viņa acis ierudzīja kādu teikumu: “Tava
cerība nav tevī, tā ir Kristū.” /Ceļš pie Kristus, 70.lpp./ Šis viens teikums bija tieši tas, kas viņam tanī brīdī bija
vajadzīgs.
Kādus gadus vēlāk viņš saņēma vēstuli no viena no šiem zēniem. “Es zinu, ka tu toreiz nelepojies par savu rīcību
galdniecības stundā”, bija rakstīts vēstulē. “Bet es gribu, lai tu zinātu, ka tavs pazemības piemērs, atvainojoties
mums, runāja ilgi uz manu sirdi. Tagad, kad esmu tēvs, man nākas bieži prasīt piedošanu saviem bērniem par
nepareizo rīcību un tieši tavs piemērs palīdz man kļūt par labāku tēvu.”
“Mums savu trūkumu un kļūdu dēļ bieži būs jāzemojas un jāraud pie Jēzus kājām, bet mums nav jākļūst
mazdūšīgiem. Pat tad, ja ienaidnieks mūs uzvarējis, Dievs mūs vēl nav atraidījis, atmetis un pazudinājis. Nē, Kristus
ir pie Dieva labās rokas un mūs aizstāv.” /Ceļš pie Kristus, 64.lpp./
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Slavēšana
•
•
•

Kungs, mēs Tevi slavējam par mūsu Advokātu, Jēzu Kristu, Kurš iestājas par mums.
Mēs Tevi slavējam par to, ka Tu vari pārvērst mūsu sakāves uzvarā.
Mēs Tevi slavējam, Kungs, ka pat ja mēs krītam, mēs netiekam noraidīti un atstāti.

Grēku nožēla
•
•
•

Kungs, parādi tās mūsu dzīves jomas, kurām vajadzīga attīrīšana.
Piedod par tiem brīžiem, kuros pazaudējam pacietību ar citiem un izsakām dusmīgus un neapdomīgus
vārdus.
Lūdzu piešķir mums spēku atvainoties, kad esam sāpinājuši citus.

Lūgšanas un aizlūgšanas
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Kungs, mēs lūdzam miermīlīgu Garu, sastopoties ar izaicinājumiem.
Mēs lūdzam par 8208 Adventistu skolām ar gandrīz 2 miljoniem studentu. Kaut šīs skolas vienmēr
mācītu Bībeles patiesību un vadītu jaunos cilvēkus misijā un kalpošanā.
Kungs, dāvā mums gudrību, kā aizsniegt sekulārās kultūras, kurām nav nekāda interese par reliģiju. Lai
Tavs Gars sagrauj mūrus, kuri ieskauj sekulāro cilvēku sirdis.
Mēs lūdzam par neaizsniegtajām grupām Āzijā, ieskaitot musulmaņus, budistus un hinduistus. Daudzi no
tiem nav dzirdējuši vārdu Jēzus. Dāvini mums īpašu gudrību, sastopoties ar viņu vajadzībām.
Svētī mūs, aizsniedzot cilvēkus, kuri ir iesaistījušies dažādu garu un elku pielūgšanā. Palīdzi mums izprast
viņu pasaules uztveri, lai iepazīstinātu viņus ar personīgo Glābēju.
Kungs, lūdzu iedvesmo Septītās dienas adventistus visā plašā pasaulē lūgt tā kā vēl nekad agrāk. Kaut
mēs sirsnīgi un neatlaidīgi lūgtu pēc Svētā Gata vēlā lietus. Mēs Tevi lūdzam pēc apsolījumu piepildīšanos
Joēla 2.nodaļā, Hozejas 6.nodaļā un Apustuļu darbu 2.nodaļā.
Mēs lūdzam par 541 cilvēku grupām 18 Dienvidāfrikas Indijas okeāna divīzijas valstīs. Lūdzu vadi tās pie
Bibeles patiesības.
Parādi mums kā apmierināt bēgļu praktiskās un garīgās vajadzības. Kaut mūsu draudzi varētu pazīt pēc
mīlestības, kura tiktu atklāta visiem cilvēkiem, neskatoties uz to, kas tie ir vai no kurienes tie nāk.
Kaut mēs uzticīgi un pilnībā pasludinātu triju eņģeļu vēsti no Atklāsmes grāmatas 14.nodaļas. Kaut mēs
visas mācības koncentrētu Kristus mīlestībā un taisnībā.
Mēs lūdzam arī par 7 vai vairākiem cilvēkiem mūsu lūgšanu sarakstā [miniet tos vārdā, ja iespējams].

Pateicība
•
•
•
0

Paldies Tev, Kungs, ka Tu esi spējīgs mūs pasargāt, ka neklūpam. /Jūdas v. 24/
Paldies par grēku nožēlu, piedošanu un salīdzināšanos.
Mes pateicamies Tev par piemēru, kādu Kristus mums ir atstājis. Lūdzu dāvā mums spēku sekot Viņa
piemēram.

APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS
•
•

“Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas
netaisnības.” /1.Jāņa 1:9/
“Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisns.” /1.Jāņa 2:1/
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Dziļāka pieredze
7.DIENA—GODĪBAS MĒRĶIS

“Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem
vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” /Mateja 25:40/
“Palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kas ir visādā ziņā sliktāki raksturā un ieņem zemāku sabiedrisko stāvokli, savtīgas
sirdis uzskatītu par pazemojošu kalpošanu, bet tieši to dara bezgrēcīgie eņģeļi. Kristus pašuzupurīgās mīlestības
gars ir gars, kas piepilda debesis, un tas ir pamats tur valdošajai svētlaimei. Šāds gars būs Kristus sekotājiem, un tas
noteikti atklāsies viņu darbos.” /Ceļš pie Kristus, 77.lpp./
“Kungs, es nedomāju, ka es to spētu! Tu šoreiz kļūdījies! Es vēlos strādāt priekš Tevis, bet ne šeit!” Tas bija mans
sauciens uz Dievu pēc tam, kad es biju spiesta pārcelties uz citu pusaudžu skolu, kurā tiem vajadzēja nokārtot
izglītības sertifikātus un sagatavoties darbam pasaulē. Daudzi no šiem bērniem bija bezpajumtnieku bērni,
vardarbības upuri vai tādi, kuri iesaistījušies bandās, iekļuvuši narkotiku varā, prostitūcijas valgos. Vairāk nekā 20
gadus es biju pavadījusi mācot kristīgas skolas vidē un šis jaunais uzdevums šķita vairāk par to, ko varētu panest.
Pirmajā dienā skolēni ienāca klasē ar nošļukušām biksēm un kapucēm galvās, kuras aizsedza sejas. Jau pirmajā
stundā sacēlās tracis, kad kāds zēns izkliedza draudus pret diviem citiem saviem biedriem. Te nu es atrados - pilnīgi
laukā no savas komforta zonas, uzsākot cīņu. Es biju iebiedēta. Viņu rupjā valoda, mūzika un attēli datoru ekrānos
lika man ilgoties pēc vides, kura mani varētu pasargāt. Es tur neiederējos. Es tai nepiederēju. Jutos kā avs starp
vilkiem; kā mācekļi vētrainajā jūrā es saucu: “Kungs, glāb mani!”
Savos svētbrīžos es lasīju Jeremijas grāmatu un Kungs mani uzrunāja caur Jeremijas 1:8,19: “Nebīsties no viņiem,
jo Es esmu ar tevi un tevi pasargāšu!" saka Tas Kungs. Un, kad tie pret tevi arī saceltos, tie tevi nenomāks, jo Es
esmu ar tevi, lai tevi pasargātu!" saka Tas Kungs.”
Saucot uz Dievu lūgšanā pēc palīdzības, es stingri pieķēros apsolītajam Jeremijas grāmatā un lūdzu ienest mieru
telpā. Tad ar prātam neaptveramu drosmi es teicu saviem skolēniem: “Es nepieļaušu šāda veida uzvedību klasē.
Lūdzu apsēdieties un sāciet strādāt, risinot uzdevumus. Iedomājieties manu pārsteigumu, kad viņi paklausīja! Es
godināju Dievu savā sirdī, slavējot Viņu par labestību un žēlastību. Turpmāko nedēļu laikā es turpināju “cīnīties” ar
Dievu, lūdzot, lai Viņš mani aizved prom no šī darba. Es ticēju, ka es neiederos šādā vidē. Viņš manu lūgšanu
atbildēja neparastā veidā - norādot uz manu sirds stāvokli.
Strādājot ar kādu skolēnu pie datora, viņš man pajautāja dīvainu jautājumu: “Jodi, tu šeit atnāci no kristīgas skolas,
vai ne?” Un, kad es atbildēju “Jā!”, viņš turpināja: “Tad kāpēc tu esi šeit ar mums?” Viņa jautājums ieurbās dziļi manā
sirdī. Tas Kungs caur šo jautājumu lika man ko saprast: “Tu neesi gatava kalpot pasaulei. Kamēr tu nepārkāpsi pāri
saviem aizspriedumiem un bailēm, tu nespēsi atklāt Manu mīlestību šiem bērniem. Tu esi šeit, lai ienestu pārmaiņas
viņu dzīvēs, lai atklātu Manu raksturu.” Dievam bija taisnība. Es nebiju gatava kalpot, jo man trūka patiesa mīlestība.
“Es cerēju ienest pārmaiņas jūsu dzīvē, “ es viņam atbildēju. Vēlāk pēcpusdienā norisinājās līdzīgs scenārijs, tikai
šajā reizē ar kādu jaunu meiteni.
Kādas pārmaiņas tad es varētu ienest viņu dzīvēs? Es sāku ar mazām lietām, piemēram, nodrošinot viņiem
veselīgas brokastis, lai viņi varētu dienā piedzīvot vismaz vienu labu maltīti. Es iemantoju viņu uzticību, uzklausot
viņu stāstus, iejūtoties viņu ciešanās un kļūstot par draugu un padomdevēju.
Kad 2004.gadā cunami skāra Āziju, skolēni vēlējās uzzināt manas domas par šo traģēdiju. Es pastāstīju, ka cunami ir
Jēzus otrās atnākšanas zīme. Vins no skolēniem, kurš lepojās ar to, ka ir uzaudzis baznīcā, teica: “Vai par to nav
rakstīts Jāņa Atklāsmes grāmatā?” Es uzaicināju viņu izlasīt kādu rakstvietu. Skolēni ļoti uzmanīgi klausījās, kad es
pastāstīju par to, ka Jēzus brīdina, lai pasaule sagatavotos Viņa atnākšanai. Vēl es teicu: “Ja kāds vēlas uzzināt kā
sagatavoties Jēzus otrajai atnākšanai, labprāt to pastāstītu.” Pēc kāda laika manā kabinetā ienāca meitene un sacīja:
“Vai jūs lūdzu man pastāstītu? Es to vēlos uzzināt.” Es viņai pastāstīju par Jēzus mīlestību pret viņu, pret viņas dēlu
un vadīju viņu pieņemt Jēzu Kristu par savu Glābēju. Visa šī gada laikā man bija vairākas izdevības iepazīstināt
“savus bērnus” ar Jēzu un vadīt viņus pieņemt To par savu Glābēju. “Dievs nekad nevada savus bērnus citādi, nekā
tie vēlētos tikt vadīti, ja varētu redzēt visu no sākuma līdz beigām un izprast mērķi, kuru viņi realizē kā Dieva
darbabiedri.” /Conflict and Courage, p.278/
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Slavēšana
•
•
•

Kungs, mēs Tevi slavējam par Tavu iejūtību mūsu ciešanās.
Mēs slavējam Tevi par tiem, kuri mūs uzturējuši ticībā, vadot ciešākās attiecībās ar Jēzu.
Mēs Tevi slavējam par Tavu nebeidzamo uzticību pret mums.

Grēku nožēla
•
•
•

Tēvs, parādi lūdzu, kuri grēki būtu jānožēlo atklāti un kuri personīgi. Mēs paļaujamies uz Tavu uzvaru
saistībā ar šiem grēkiem.
Kungs, piedod mums par tiem brīžiem, kuros šaubāmies par Tavu vadību. Piedod, kad cenšamies atrast
savu izeju no sarežģītajām situācijām, nepieļaujot domu, ka Tu mūs tur esi ielicis.
Piedod mums, kad atļaujam bailēm un aizspriedumiem mūs atturēt no Tavas mīlestības līdzdalīšanas.

Lūgšanas un aizlūgšanas
•
•
•
•
•
•
•

Kungs, mēs lūdzam Tavu apsardzību neaizsargātiem bērniem un pusaudžiem. Mēs lūdzam Tevi tos
pasargāt no tiem, kuru mērķis ir tos izmantot.
Kungs, kaut tiem, kuri rūpējas par bērniem, kuriem nav savas mājas, būtu iejūtīgas sirdis, maigas rokas un
laipni vārdi.
Mēs lūdzam par to bērnu ģimenes locekļiem, kuri saceļas pret autoritātēm. Lūdzu dāvā tiem Savu žēlastību
tikt galā ar situāciju iejūtīgā veidā.
Mēs Tevi lūdzam iedvesmot pilsētas misionārus dibināt draudzes 806 cilvēku grupām 20 Inter-Eiropas
Divīzijas valstīs.
Lūdzu aicini darbinieku armiju, kura varētu dibināt draudzes 948 cilvēku grupām 38 Inter-Amerikas Divīzijas
valstīs.
Mēs lūdzam par mūsu draudzes locekļu sirds nastām un par katru, kas šobrīd ir klātesošs šajā lūgšanu
laikā.
Mēs paceļam pie Tevis izvēlēto septiņu cilvēku uzrakstītos vārdus. Tēvs, Tu vienīgais pārzini katru situāciju,
kādu piedzīvo šobrīd mūsu draugi, ģimene, darbabiedri. Vadi viņus pa Savu ceļu un velc Sev tuvāk.

Pateicība
•
•
•

Paldies par Tavu neizsmeļamo mīlestību un līdzjūtību pret mums.
Tēvs, paldies, ka vienmēr vēro mūsu dzīves ar iejūtīgu skatienu.
Paldies par Tavu izpratni un iežēlošanos mūsu nespēka brīžos.

APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS
•
•
•

“Spriediet tiesu nabagam un bāriem, gādājiet taisnību vārgajiem un trūcīgajiem! Glābiet mazos ļaudis
un nabagus, atsvabiniet viņus no bezdievju rokas!” /Ps.82:3,4/
"Tomēr," tā saka Tas Kungs, "arī paša stiprākā gūstekņus viņam var atņemt, un savu laupījumu viņš var
atkal zaudēt: Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, un Es pats izglābšu tavus bērnus.” /Jes.49:25/
“Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi
no pasaules pasargāt neapgānītu.” /Jēk.1:27/
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“Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām viņu
bēdām.” /Ps.34:18/
Mēs bijām divu nedēļu misijas braucienā Filipīnās, Ilolio pilsētā, kad saņēmu zvanu. “Jodī, tev zvana no
Amerikas Savienotajām Valstīm - nāc ātri!” Mana sirds satrūkās, skrienot uz biroju, lai atbildētu uz šo telefona
zvanu. Aizelsusies es teicu: “Sveiki!” Otrā galā es dzirdēju noraudājušos balsi sakām: “Jodī, Danijs ir miris!” Es
satvēru savas krūtis neticībā. “Kā?! Kas notika?”, es jautāju.
Mans jaunākais brālis Franks satrieca mani ar ziņām, ka mūsu vecākais brālis Danijs, kurš bija alkohola un
narkotiku atkarībā, ir ticis atrasts moteļa istabā ar adatu rokā. Viņš pārdozēja nāvējošo heroīna kokteili, kurš bija
smaisīts ar alkoholu. Šokā es noliku telefonu un raudot iekritu sava vīra rokās. Es biju pārāk tālu no mājām, lai
varētu būt blakus savai ģimenei un man vajadzēja gaidīt vēl vienu nedēļu, kad beigtos mūsu misijas brauciens.
Garā lidojuma laikā uz mājām, bērnības atmiņas pārpludināja manu prātu. Es atcerējos tos īpašos brīžus,
kuros varēju spēlēties ar savu brāli. Es atcerējos to, kā viņš mani aizsargāja. Es pārdomāju Danija dzīvi un viņa
izdarītās izvēles. Mana sirds ilgojās - kaut viņam būtu bijusi labāka dzīve, kaut viņš būtu pazinis Dievu un
atradis mieru un dzīves piepildījumu.
Danijam parasti viegli izdevās atrast draugus. Likās, ka viņš ir tāds “populārs”. Bet tad, kad viņš iestājās
augstskolā, viņa draugi mīlēja uzdzīvot, dzert alkoholu un eksperimentēt ar narkotikām. Nepagāja ilgs laiks līdz
Danijs iekļuva alkohola un narkotiku atkarībā un tas viņu padarīja par apgabala pagaidu ieslodzījuma un
detoksikāciju centru biežu apmeklētāju. Visbeidzot, tiesas norīkots pilnvarotais brīdināja Daniju, ja viņš
neatradīs iespēju aizbraukt no pilsētas, prom no saviem draugiem, viņš varētu nonākt cietumā. Un tā Danijs
kādu brīdi padzīvoja pie manis un mana vīra.
Kamēr viņš bija mūsu mājās, Danijs izrādīja interesi par garīgām lietām. Viņš piedalījās mūsu ģimenes
svētbrīžos un pat piedalījās Bībeles izpētes korespodences kursā. Viņš zināja visas pareizās atbildes un lekciju
materiālus aizpildīja rekordīsā laikā. Viņa dzīve uzņēma citu kursu un, ticot, ka nu jau ir nostabilizējies, viņš
atgriezās mājās. Drīz viņš atkal bija kopā ar saviem vecajiem draugiem un šajā reizē vēl dziļāk iekļuva narkotiku
gūstā, lietojot vēl spēcīgākas narkotika, kuras visbeidzot atņēma viņam dzīvību. Kā tas noteikti salauza Dieva
sirdi, kad Viņam nācās redzēt Savu dārgi atpirkto bērnu šādā stāvoklī - degradējušos ieradumu vergu. “Dievišķā
mīlestība izlej ciešanu asaras pār cilvēku, kurš radīts pēc Viņa līdzības, bet nepieņem Viņa mīlestību.” /The
Spirit of Prophecy, vol.3, p.13/
Man bija žēl Danija. Vērot šo cīņu ar atkarību, mūsu ģimenei tas bija postoši. Vairākas reizes viņš izmantoja
vecāku uzticību, apzogot tos un cenšoties noslēpt to caur meliem. Viņi nevarēja atļaut viņam uzturēties viņu
mājās, tāpēc viņš kļuva par bezpajumtnieku. Kā tas viss lauza mammas sirdi, domājot par savu dēlu, kurš
ziemas laikā gulēja uz ielām, ēda patversmēs, ja vispār ēda un klīda pa ielām, meklējot nākamo narkotiku devu!
Viņa viņam deva vairākas “otrās iespējas”, bet viņš nekad nemainījās. Viņš nomira viens. Esmu tik nogurusi no
šīs pasaules un sātana manipulācijām pie tiem, kuri ir vāji un bez Kristus. Tas nekad nav bijis Dieva plāns, likt
cilvēcei iet cauri šādām ciešanām un vientulībai, sātana verdzības pakļautiem.
Es bieži domāju par to vai Danijs ticēja, ka Dievs viņu mīl. Es domāju par to, kādas domas bija viņa prātā,
pēdējos viņa dzīves brīžos. Vai viņš sauca uz Dievu? Vai viņš tiks glābts? Šajā dzīvē es neuzzināšu atbildi, bet
es esmu pārliecināta, ka mūsu Debesu Tēva roka pār Daniju bija kopš brīža, kad viņš piedzima. Es zinu, ka
Dieva mīlestība bija viņa pastāvīgais ceļabiedrs, velkot to pie Sevis caur laipnību, un, piedāvājot viņam
pestīšanu.
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Slavēšana
• Kungs, mēs Tevi slavējam par Jēzus dāvanu, Kurš nomira, lai atpirktu mūs un mūsu mīļos.
• Kungs, mēs Tevi slavējam par to, ka Tu mūs dzirdi, kad mēs runājam ar Tevi un atbildi saskaņā ar Savu gribu.
• Mēs Tevi slavējam par Tavu spēku, kurš maina dzīves.

Grēku nožēla
• Tēvs, atklāj lūdzu, kurus grēkus nožēlot personīgi. Mēs paļaujamies uz Tavu uzvaru.
• Piedod par tiem laikiem, kad mēs nevēlējāmies sekot Tavai gribai, kura aprakstīta Dieva Vārdā.
• Paldies, ka Tu piedod mums saskaņā ar 1.Jāņa 1:9.

Lūgšanas un aizlūgšanas
• Tēvs, mēs aizlūdzam par tiem, kuri ir dažādu apstākļu upuri un, kuri atrodas atkarību varā. Lūdzu sarauj šīs
ķēdes, kuras viņus saista. kaut mēs viņus varētu pievest pie Tevis caur mīlestību un rūpēm.
• Kungs, lūdzu dāvā mums izpratni un līdzjūtīgas sirdis pret ģimenes locekļiem, kuri mums uzticas. Palīdzi tiem
ieraudzīt Tavu mīlestību caur mūsu rīcību.
• Lūdzu iemāci mums kā draudzes pamatmācības pasludināt skaidri, radoši un vērtējot Bībeles autentiskumu.
Kaut Jēzus mīlestība būtu visa pamatā.
• Mēs lūdzam Tevi, sagatavo jaunus cilvēkus, kuri varētu dibināt draudzes 789 cilvēku grupām 9
Ziemeļamerikas Divīzijas valstīs.
• Mēs Tevi lūdzam, sagatavo brīvprātīgos kalpot 70 cilvēku grupām Izraēlas apgabalā.
• Mēs Tevi lūdzam, iedvesmo medicīnas misionārus, kuri varētu organizēt draudzes starp tām 830 cilvēku
grupām, kuras atrodas 11 Austrum-centrālās Āfrikas Divīzijas valstīs.
• Mes lūdzam Tevi, iedvesmo lūgšanu vīrus un sievas, lai tie varētu iestāties lūgšanās par 2568 cilvēku grupām
4 Dienvidāzijas Divīzijas valstīs. Mēs īpaši pieminam misijas televīzijas programmu Hope TV Indija un Āzijas
skolu neredzīgajiem.
• Mēs lūdzam par izdevniecības darbu Dienvidāzijas-Klusā okeāna Divīzijā.
• Mēs lūdzam Tevi piepildīt 32.Psalma 8.panta apsolījumu, mācot un vadot mūs 10 dienu sabiedrības
aizsniegšanas izaicinājumā.
• Paldies, Tēvs, ka Tu sūti Svēto Garu, lai mainītu mūsu septiņu izvēlēto cilvēku dzīves, kuri atrodas mūsu
lūgšanu sarakstos.

Pateicība
•
•
•
•

Kungs, paldies, ka sātanam nav varas pār mums.
Paldies, ka Tu atklāsi ceļu kā uzvarēt kārdināšanas un, ka tās nepārpludinās mūs. /1.Kor.10:13/
Paldies par to, ja Tu mūs darīsi brīvus, mēs patiesi būsim brīvi. /Jāņa 8:36/
Paldies jau iepriekš par atbildētām lūgšanām.

APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS
•
•
•
•

“Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.”
/Fil.4:19/
“Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes.” /Ps.147:3/
"Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!" Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja
cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.” /Ps.91:2,3/
“Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” /2.Kor.5:17/
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9.DIENA—SPĒKS, KAS LIELĀKS PAR ŠAUBĀM
“Jo es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu
līdz viņai dienai.” /2.Tim.1:12/
“Tests ir pozitīvs; jūs esat stāvoklī!” Es nevarēju sagaidīt brīdi, kurā varēšu šīs labās ziņas līdzdalīt savam vīram. Mūsu
meitiņai bija gandrīz jau divi gadiņi un šī atstarpe starp bērniem man likās ideāla. Tomēr mūsu prieks pārvērtās par
skumjām un, ne tikai vienu reizi, bet divas reizes. Vēlāk, tanī pašā dienā, es piedzīvoju sāpes vēdera lejasdaļā un
nonācu slimnīcā. Izmeklējumi pierādīja ārsta aizdomas - ārpusdzemdes grūtniecība. Viens no maniem olvadiem bija
plīsis un izraisījis iekšēju asiņošanu. Operācija fiziskā ziņā visus bojājumus novērsa, bet tā nespēja dziedināt manu
vīlušos sirdi.
Pēc vairāku gadu neveiksmīgās ārstēšanās, mans ārsts paziņoja, ka grūtniecības iestāšanās nav iespējama sakarā
ar audu bojājumiem, kurus izraisīja asiņošana. Es biju apņēmusies pierādīt, ka viņam nav taisnība! Savā sirdī es teicu:
“Es kalpoju lielam Dievam; Viņš darīja brīnumu Sāras dzīvē, ļaujot tai piedzīvot grūtniecību, kad nebija nekādu izredžu
un Viņš ir spējīgs to darīt arī manā dzīvē.” Visu savu uzticēšanos es ieliku Dieva rokās un nepagāja ilgs laiks līdz
piedzīvoju - esmu vēlreiz stāvoklī. Dievs atbildēja manu lūgšanu! Bijām patīkami satraukti. Mūsu uzticība Dieva
apsolījumiem un Viņa mīlestībai vairojās.
Kopā ar vīru devāmies saulainās Sabata pēcpusdienas pastaigā gar mierīgo upi, kad es sajutu pazīstamas sāpes
sānā. Jau iepriekš kaut ko jutu, bet steidzīgi centos to ignorēt. Vēlāk vakarā sāpes pastiprinājās un es atkal nonācu
slimnīcā. Izmeklējumi apstiprināja manas bailes - tā bija otrā ārpusdzemdes grūtniecība un man bija nepieciešama
neatliekama operācija. Kas notiek tad, kad kristietis uzticas Dieva apsolījumiem, bet piedzīvo vilšanos? Vai Romiešu
vēstulē 8:28 tas nav labi pateikts? Šaubu mākoņi mani apklāja. Es to nespratu: “Kāpēc, Dievs? Kā to saprast?
Kāpēc Tu atbildi lūgšanas un pēc tam atbildes paņem atpakaļ? Kāpēc Tu ļauj man piedzīvot neveiksmes?
Es gulēju slimnīcas gultā un man nebija drosmes. Fiziski es izjutu sāpes, bet emocionāli jutos pilnīgi iztukšota. Es
negribēju nevienu redzēt! Medmāsiņa mani centās pārliecināt, ka karsts ūdens man palīdzēs justies labāk un
palīdzēja man ieiet dušā. Asaras tecēja lejup pa vaigiem. Es domāju, ka man vajadzētu lūgt, bet es nespēju. Es jutos
pilnībā Dieva atstāta. Dušas tvaiks likās kā tumši negaisa mākoņi. Un velns īstajā brīdī bija klāt ar jautājumiem: “Vai
šādā veidā Dievs atalgo tos, kuri Viņam uzticas? Vai tas ir veids kādā Viņš atklāj Savu mīlestību?”
Bet Dievs nebija mani atstājis. Es tiku pamudināta skaļi izteikt sekojošus vārdus: “Dievs mani mīl!” Es nebiju
pārliecināta vai to spēju, vai pat to vēlos. Bet nepārprotami tiku pamudināta otru reizi, tāpēc teicu: “Dievs mani mīl!”
Šo frāzi atkārtoju trīs reizes, katru reizi uzsverot citu vārdu. “DIEVS mani mīl! Dievs MĪL mani! Dievs mīl MANI!” Pēc
trešās reizes tumsa pazuda. Es atgriezos savā gultā lielā izsīkumā un vēlējos pabūt viena.
Kad slimnīcas kapelāne ienāca manā istabā, viņa pajautāja: “Gensonas kundze?” Kad atbildēju, viņa pienāca tuvāk,
paņēma manas rokas savās rokās, sakot: “Ir smagi zaudēt bērniņu, vai ne?” Mākoņi atgriezās! Nevēloties izplūst
asarās viņas klātbūtnē, es apsedzu savu galvu ar segu un skaļi teicu: “Dievs mani mīl!” Es zinu, Kam es ticu! Esmu
savu dzīvi nodevusi Kristum un tas, ko Viņš ar to ir izlēmis darīt - ir OK, jo mana dzīve ir paslēpta Kristū.” Atkal tumšie
mākoņi mani pameta.
Šie vārdi, kurus Jēzus teica Pēterim, bija kā mierinājums manai sirdij vēlāk: "Ko Es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu
to sapratīsi." /Jāņa 13:7/ Es cīnījos ar Dievu saistībā ar savu zaudējumu. Es nevarēju izprast, kāpēc tas ir noticis un
īpaši tanī brīdī, kad vingrinājos ticībā. Es lūdzu pēc brīnuma un Dievs to man deva. Bet man vajadzēja iemācīties, ka
īstais brīnums bija Dieva spēks, kas bija lielāks par manām šaubām un, kas spēja mani izvadīt cauri jebkurām
grūtībām. Kā Ījabs varu teikt: “Viņš jau mani tā kā tā nokaus”, bet es Viņam uzticēšos. “Taču manis ieturamo ceļu
Viņš zina itin labi, un, ja Viņš mani pārbaudītu, es tiktu atrasts zeltam līdzīgs.” /Ījaba 13:15; 23:10/
“Dievs māca mūs uzticēties. Dievs grib, lai mēs iemācāmies, kur vajadzības gadījumā jāmeklē palīdzība un
spēks. Tā mēs praktiski iepazīstamies ar Dieva prātu, kas ir tik ļoti vajadzīgi mūsu dzīves dažādajos
piedzīvojumos. Ticība kļūst stipra nopietnās cīņās ar šaubām un bailēm.” /Liecības draudzei 4.sēj, 116.,
117.lpp./ “Nākamajā dzīvē kļūs skaidri noslēpumi, kas mūs šeit ir apgrūtinājuši un nav apmierinājuši. Mēs
redzēsim, ka šķietami neatbildētās lūgšanas un pieviltās cerības patiesībā bijušas mūsu vislielākās
svētības.” /Kristus dziedinošā kalpošana, 474.lpp./
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Slavēšana
•
•
•

Kungs, mēs Tevi slavējam par to, ka Tu esi līdzjūtības Tēvs, Dievs - iepriecinātājs. /2.Kor 1:3-7/
Mēs Tevi slavējam par to, ka Tu dziedini mūsu salauztās sirdis un pārsien mūsu brūces.
Mēs slavējam Tevi par iespēju savas nastas uzlikt Tev. Tu mūs uzturēsi mūsu ciešanu stundā, jo Tu pats tās
esi piedzīvojis.

Grēku nožēla un uzvara pār grēku
•
•
•

Mēs lūdzam Svēto Garu uzrādīt katru grēku, kas mūs atšķir no Tevis.
Piedod mums, Tēvs, kad mūsu šaubas nomāc mūsu spēju uzticēties Tev.
Paldies par piedošanu, kuru Tu tik brīnišķīgi mums piedāvā.

Lūgšanas un aizlūgšanas
•
•
•

•
•
•
•

Kungs, mēs lūdzam pēc gudrības un žēlastības pieņemt vilšanos, apzinoties, ka Tu mūs mīli un, ka visas
lietas nāk par labu, kaut arī to šobrīd nesaprotam.
Mēs lūdzam, kaut mūsu ticība tiktu stiprināta, sastopoties ar šaubām un bailēm.
Palīdzi mūsu ģimenēm atklāt Tavu mīlestību savās mājās un sabiedrībā. Mēs Tevi lūdzam, ienes saskaņu
mūsu mājās, dziedini salauztās attiecības, aizsargā viegli ievainojamos no ļaunprātīgas izmantošanas un
atklāj Savu svētījušos spēku šķietami bezcerīgās situācijās.
Kaut mūsu draudzes locekļi, mācītāji un vadītāji visā plašā pasaulē “ēstu” Dieva Vārdu katru dienu. Kaut arī
mēs Tevi meklētu personīgās lūgšanās. Atgādini mums, ka bez Tevis mēs ne nieka nespējam.
Mēs lūdzam, lai Tu iedvesmo medicīnas māsas un ārstus veidot jaunas draudzes starp 1978 cilvēku
grupām 22 Rietumu-Centrālās Āfrikas Divīzijas valstīs.
Mēs lūdzam par 49 miljoniem cilvēku 19 mazāk aizsniegtajās pilsētās Transeiropas Divīzijā.
Mēs lūdzam par septiņiem cilvēkiem mūsu lūgšanu sarakstos. Kaut viņu sirdis iepaītu Tevi, gluži kā rakstīts
Jeremijas 24:7.

Pateicība
•
•
•

Tēvs, paldies Tev par cerību un nākotni, pateicoties tam, ka Kristus iestājas par mums.
Paldies par mierinājumu visos mūsu pārdzīvojumos, lai mēs spētu mierināt arī citus.
Paldies, Dievs, ka Tavs spēks ir pilnīgs mūsu vājumā.

APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS
•
•
•

“Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” /Mat. 11:28/
“Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es
tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! “ /Jes. 41:10/
“Met savu nastu uz To Kungu, Viņš tevi uzturēs taisnu; Viņš neļaus nemūžam taisnajam šaubīties.”
/Ps. 55:22/
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10.DIENA — ATBRĪVOJIES NO ĒRKŠĶIEM

!
“Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan - aizmirsdams to, kas aiz manis,
stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū
Jēzū. “ /Fil. 3:13,14/

Bioloģiskais tēvs mūs ar vecāko brāli pameta. Tāpēc, ka viņš mūsu mammu atstāja tad, kad mēs vēl bijām
pavisam mazi, mēs viņu nekad nebijām satikuši. Viss, ko mēs par viņu zinājām bija tas, ka viņš bija jūrnieks,
garš, izskatīgs ar cirtainiem, rudiem matiem un vasaras raibumiem, un viņš runāja ar dienvidniecisku akcentu.
Visi mēģinājumi viņu atrast bija nesekmīgi, tāpēc mēs padevāmies. Es uzaugu domājot, kāpēc viņš mūs
negribēja, un tas viss atstāja rētu manā jaunajā sirdī.
Es biju neveikla, bieži vien rotaļu laukumā paklupu pār “neko”. Skolā par mani smējās. Mani mati bija īsi,
apgriezti kvadrātveidā ap manu bālo seju. Manām acīm trūka tā laimes dzirkstelīte, kura parasti raksturo
astoņus gadus vecu bērnu. Bieži vien es biju joku un apsmieklu objekts.
Tā kā es bieži spēlējos viena pati, starpbrīdis nebija mans mīļākais laiks dienā, bet vēl sliktāks laiks par to bija
sporta stundas. Reiz mēs spēlējām kikbolu, ko mēdz saukt arī par futbola beisbolu, kuru es ienīdu. Spēle bija
saistīta ar bumbas speršanu un skriešanu apkārt bāzei. Kad bērni sastājās rindā, kapteiņi izvēlējās savas
komandas biedrus. Mani viņi vienmēr izvēlējās kā pēdējo. Komandas ieņēma savus posteņus un es tiku
nosūtīta uz laukuma tālāko daļu, jo nebiju īpaši laba šīs spēles spēlētāja. Tad mana komanda sāka kliegt:
„Atkāpieties! Timija uznāciens!” Timijs vienmēr ļoti spēcīgi spēra bumbu. Es vienkārši stāvēju ar sakrustotām
rokām. Pēkšņi es dzirdēju kliedzienus: „Stulbā Devīse! Bumba lido pie tevis! Noķer to!” Palūkojoties uz augšu,
es redzēju bumbu, kas lidoja tieši uz manu pusi. Es izstiepu rokas un noķēru to! Neticībā pārējie bērni
izsaucās: „Jē! Stulbā Devīse noķēra bumbu!” Īsu brīdi es biju varone, kuru slavēja klases biedri, bet tam visam
bija īss mūžs. Lietas atgriezās ierastajā kārtībā, kad pienāca mana kārta spērienam pa bumbu un es to
izspēru no laukuma, izraisot komandai spēles zaudējumu.
Nedrošība un zema pašapziņa pavadīja mani arī pusaudža gados un pieaugušā vecumā. Notikumi agrā
bērnībā var ietekmēt to, par ko mēs kļūstam, bet mums nav jāpaliek tādiem. Man bija visas tiesības būt
sarūgtinātai un dusmīgai; galu galā mans tēvs mani noraidīja, es biju bez draugiem un viegli izmantojama, jo
es vēlējos tikt pieņemta. Jo vairāk es par to pārdzīvoju, jo vairāk tā kļuva par manas dzīves realitāti. Es savācu
ērkšķu pušķi. Bet turēšanās pie pagātnes rūgtās pieredzes, aizved mūs līdz tam, ka smagums kļūst
nepanesams un tas sāk iespaidot mūsu veselību. Mēs kļūstam par jūtu vergiem.
Nesen izlasīju šo Elenas Vaitas citātu: “Staigājot pa dzīves ceļu, daudzi kavējas pie savām kļūdām un
neveiksmēm, pie vilšanās, un viņu sirdis pildās ar skumjām un mazdūšību. Mana Eiropas apmeklējuma laikā
kāda māsa, kas tā bija rīkojusies un tāpēc jutās dziļi nelaimīga, rakstīja man, lūdzot kādu iedrošinošu vārdu.
Pēc viņas vēstules izlasīšanas es naktī sapņoju, ka atrodos dārzā, un viens, kas, likās, bija dārza īpašnieks,
mani pavadīja pa iemītajiem ceļiem. Es plūcu puķes un priecājos par to smaržu, bet šī māsa, kas gāja blakus,
manu uzmanību visu laiku pievērsa neizskatīgiem ērkšķu krūmiem, kas atradās viņas ceļā. Tā jutās
neapmierināta un noskumusi. Viņa negāja pa taku, sekojot vadonim, bet staigāja starp ērkšķiem un dadžiem.
“Ak,” viņa sūdzējās, “cik žēl, ka ērkšķi ir sabojājuši šo skaisto dārzu!” Tad pavadonis sacīja: “Atstāj ērkšķus, jo
tie tikai tevi ievaino! Plūc rozes, lilijas un neļķes!” Vai tavā dzīvē bijuši gaiši brīži?... Vai, pāršķirstot savas dzīves
atmiņas, tu neatrodi arī patīkamas lappuses? Vai Dieva apsolījumi, līdzīgi smaržīgām puķēm, neaug abās
pusēs tavai takai? Vai tu negribi atļaut, lai to skaistums un smarža tavu sirdi piepilda ar prieku? … Nav gudri
sakrāt visas nepatīkamās atmiņas par pagājušo dzīvi — tās netaisnības un vilšanos — runāt par tām un sērot
par tām, līdz mūs nomāc mazdūšība. Drosmi zaudējušu dvēseli piepilda tumsa, kas tur neielaiž Dieva gaismu
un met ēnu arī uz citu takas.” /Ceļš pie Kristus, 116.,117.lpp./
Es izvēlējos atbrīvoties no saviem ērkšķiem, plūcot rozes. Kad Kristus ienāca manā dzīvē, es atklāju, kas biju
Viņā! Reiz es biju vāja, maza meitene, kura domāja, ka viņa neko nevar izdarīt pareizi, bet kļuvu par Dieva
bērnu, par ķēnišķīgu Valdnieku Valdnieka meitu /1.Pēt.2:9/. Es vairs neesmu bez tēva, jo Viņš ir kļuvis par
manu Tēvu /Ps.27:10; Jāņa 16:27/. Es vairs neesmu noraidīta un bez draugiem, jo mans Tēvs debesīs mani
sauc par savu draugu /Jāņa 15:15/. Es tagad zinu savu vērtību, jo Viņš ir atdevis Savu dzīvību par mani
/Jāņa 3:16/. Kāds iemesls priecāties!
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Slavēšana
• Kungs, mēs Tevi slavējam par Tavu pārveidojošo spēku.
• Mēs Tevi slavējam par to, ka Esi mūs nosaucis par Saviem draugiem. /Jāņa 15:15/
• Mēs slavējam Tevi, ka esi izvēlējiem mūs par Saviem bērniem.

Grēku nožēla
• Kungs, mēs piesaucam Tavu uzvaru pār grēkiem mūsu dzīvēs.
• Piedod par izvēli palikt pagātnes “ērkšķos” un atļaut šai pieredzei mums atņemt drosmi. Paldies Tev
par to, ja atzīstamies savos grēkos, tad Tu esi uzticīgs un taisns, ka Tu mums piedod mūsu grēkus
un šķīstī mūs no visas netaisnības. /1.Jāņa1:9/

Lūgšanas un aizlūgšanas
• Kungs, mēs ieliekam Tavās rokās mūsu draudzes vadītājus visā pasaulē. Lūdzu, dāvā viņiem
gudrību, pieņemot svarīgus lēmumus un vadot Tavus ļaudis.
• Mēs lūdzam Tavu žēlastību piedot tiem, kuri mūs ir aizskāruši. Kungs, lūdzu, ienes dziedināšanu un
atjaunošanu ģimenēs.
• Kungs, kaut katrs no mums varētu būt draugs tiem, kuriem nav draugu, atklājot Dieva mīlestību
tiem, kuriem nepieciešama pieķeršanās.
• Mēs lūdzam par mūsu bērniem. Lūdzu, dāvā viņiem spēku drosmīgi pastāvēt par Tevi, sastopoties
ar šķēršļiem un spiedienu. Palīdzi viņiem izdarīt gudras izvēles un iestāties par patiesību. /Jesajas
44:3,4/
• Kungs, māci mums sekot Kristus pašaizliedzības piemēram, sastopoties ar apkārtesošo cilvēku
vajadzībām. Apgādā mūs ar visu nepieciešamo, lai varam kalpot kā medicīnas misionāri,
sabiedrības brīvprātīgie un trūcīgo draugi.
• Kungs, lai varena sākotnējās dievbijības atmoda pavada draudzi pēdējās dienās. Kaut mēs
pastāvētu par patiesību arī tad, ja debesis zustu.
• Kungs, parādi, kā mums līdzdalīt evanģēliju musulmaņu tautu grupām. Mēs lūdzam, lai tie
sadzirdētu un atbildētu uz Tavu žēlastības piedāvājumu.
• Mēs lūdzam par patiesības sēklām, kuras tika iesētas iepriekšējos gados “Visu draudzes locekļu
iesaistīšanas” (Total Member Involvement) programmā. Lūdzu izsūti cilvēkus, kuri varētu strādāt un
lūgt par Japānu.
• Mēs arī lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem, kuri ir mūsu personīgajos lūgšanu sarakstos.
Lūdzu parādi katram no viņiem, cik ļoti Jēzus viņus mīl.

Pateicība
• Kungs, paldies Tev par Tavu apsolījumu “būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu
iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” /Fil.1:6/
• Paldies Tev, Kungs, ka Tu vari mūs piepildīt ar prieku un mieru.
• Paldies Tev, ka Tu jau strādā to cilvēku dzīvēs, par kuriem mēs lūdzam.

!
APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS

• “Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad Tas Kungs mani pieņems.” /Ps. 27:10/

• “Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?” /Rom. 8:31/
• “Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un, ja pat māte to
aizmirstu, Es tevi neaizmirsīšu.” /Jes. 49:15/
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Dziļāka pieredze
SABATA SVĒTKI, 19.JANVĀRIS

Ieteicamās vadlīnijas noslēguma Sabatam
Šim pēdējam Sabatam vajadzētu būt liela prieka un pateicības laikam par visu to, ko Dievs ir darījis tavā un
tavas draudzes dzīvē 10 Lūgšanu dienās. Veidojiet šo dienu kā svētkus, kuros pateikties Dievam par Viņa
laipnību un varenību. Pārdomājiet par to, kā šajās desmit dienās esiet piedzīvojuši Svētā Gara izliešanos.
Šis Sabats ir iespēja priecāties par to, ko Viņš ir darījis, ko Viņš dara un ko vēl darīs.
Katras draudzes vajadzības ir vienreizējas, tāpēc darbojieties kopā ar draudzes vadītājiem, lai izstrādātu
īpašu jūsu draudzes dievkalpojuma plānu. Lūk, daži ieteikumi, kurus ietvert noslēdzošā Sabata
dievkalpojumā:

DIENAS RAKSTU VIETA
“Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu
Kristu.” /Jāņa 17:3/

• Liecības: Iekļaujiet pietiekamu laiku liecību līdzdalīšanai par atbildētām lūgšanām. Tiem, kuri piedalijās
10 Lūgšanu dienās, vajadzētu būt daudz stāstiem, kurus līdzdalīt draudzei, bet aiciniet tos izteikties īsi un
konkrēti, lai katram būtu iespēja izstāstīt savu stāstu. Citiem arī ir liecības līdzdalīšanai. Būtu labi, ja
paralēli brīvajam liecināšanas laikam būtu jau iepriekš sarunāti arī kādi konkrēti cilvēki, liecību
līdzdalīšanai.
• Lūgšanu laiks: Uzaiciniet visu draudzi pievienoties kopīgajai lūgšanai. Jūs varat vadīt draudzi caur šo
interaktīvo lūgšanas struktūru līdzīgi kā to darījāt iepriekšējā nedēļā. Jūs varat kopā lūgt par konkrētajiem
tematiem. To var darīt, sadaloties mazās grupās, vai kopā ar ikvienu lūdzēju. Cita iespēja būtu
dievkalpojumā ietvert dažādos lūgšanu veidus — Bībeles rakstvietu lūgšana, mazo grupu lūgšana,
individuālā lūgšana, kopējā draudzes lūgšana, klusā lūgšana utt.
• Dziedāšana: Šī ir tā diena, kurā priecāties par visu, ko Dievs ir darījis. Un mūzika ir brīnišķīgs veids kā
radīt svētkus. Ja ir kāda dziesma, kura kļuvusi par jūsu mazās grupas himnu, ierosiniet to nodziedāt
kopā ar visu draudzi.
• Nākotnes plāni: Ja Dievs jūs ir uzrunājis šo 10 Lūgšanu dienu laikā pievērsties kādam īpašam
evanģelizācijas vai kalpošanas veidam, pastāstiet šos plānus savai draudzes ģimenei un uzaiciniet tos
pievienoties. [Daži priekšlikumi ir ietverti 10 Lūgšanu dienu Vadītāja vadlīnijās]
• Bērni/Jaunieši: Bērnu stāsts par lūgšanu noteikti būtu īstā vietā. Ja kādi bērni vai jaunieši regulāri
piedalījās lūgšanu sanāksmēs, ļaujiet viņiem pastāstīt kādu liecību un/vai lūgt.
• Elastīgums: Esiet elastīgi savos plānos, lai jūs varētu sekot Svētā Gara vadībai dievkalpojuma laikā.

