Meklējot Dieva Garu
VADĪTĀJA VADLĪNIJAS
Esiet laipni lūgti 2020.gada 10 Lūgšanu dienās! Esam tik pateicīgi, ka varam iesākt šo gadu ar lūgšanu. Iepriekšējos
gados Dievs ir paveicis daudz brīnumu, meklējot Viņu lūgšanā un gavēšanā. Svētais Gars ir mudinājis uz atmodu,
atgriešanos, atjaunotu dedzību evanģēlija izplatīšanā un atjaunotām attiecībām. Patiešām, lūgšana ir atmodas
šūpulis!
Mēs ticam, ka tava dzīve un tavu līdzcilvēku dzīves, par kurām tu lūgsi, mainīsies, tev pievienojoties citiem draudzes
locekļiem lūgšanās pēc Svētā Gara izliešanos, kuru Tēvs ir apsolījis dot tiem, kuri Viņam to lūdz. Šeit ir tikai trīs
atsauksmes no tiem, kuri piedalījās pagājušā gada 10 Lūgšanu dienās:
N.K. no Zambijas:
Trešajā 10 Lūgšanu dienā mani palūdza iziet draudzes priekšā un lūgt Dievu par dievišķu iejaukšanos. “Ja kāds
gatavojas izdarīt pašnāvību”, es lūdzu, “mīļais Tēvs, lūdzu neļauj viņam gūt panākumus. Lūdzu iejaucies.” Nākamajā
dienā biju satriekts, uzzinot, ka mana tante ir mēģinājusi izdarīt pašnāvību. Bet mūsu lūgšanu dēļ, Dievs varēja
iejaukties un izglābt viņas dzīvību. Tagad, kad rakstu šo liecību, viņai klājas labi un Dievs turpina strādāt viņas dzīvē.
Mēs visi slavējam Kungu par Viņa apbrīnojamo atbildi uz mūsu lūgšanu.
J.J. no Ziemeļkarolīnas, ASV:
Jau 2018. gadā 10 Lūgšanu dienu laikā mana draudzene Alīcija bija lūgusi par pieciem konkrētiem cilvēkiem, lai tie
nāktu pie Kristus. Dievs bihja atbildējis uz daudzām viņas lūgšanām, taču joprojām viens vārds, kas bija viņas māsas
vārds, sarakstā bija bez atzīmes. Tomēr, šogad - 10 Lūgšanu dienu laikā, Alīcijas māsa apmeklēja lūgšanu sanāksmes
un atdeva savu dzīvi Jēzum. Tagad viņa mācās Bībeles stundas un gatavojas kristībām. Arī divas citas personas, kuras
piedalījās 10 Lūgšanu dienu sanāksmēs, ir apņēmušās kristīties. Mēs tikai slavējam Dievu par Viņa darbu un 10
Lūgšanu dienu kalpošanas nodaļu. Mēs patiešām visi piedzīvojām dziļāku pieredzi ar Jēzu, kad sanācām kopā, lai
lūgtu.
Kāds ticīgs cilvēks Āzijā:
10 Lūgšanu dienu laikā es lūdzu Debesu Tēvam dāvāt man iespēju dalīties adventes vēstī.. Pēc 10 Lūgšanu dienām
es līdzdalīju adventes vēsti kādai lielai cilvēku grupai, kurai nebija kristīgas pieredzes un viņi pieņēma šo vēsti. Es
saņēmu atbildi uz savu lūgšanu. Tā ir mana īpašā liecība pēc šīm 10 Lūgšanu dienām. Slava Kungam!

Vispārīgās 10 Lūgšanu dienu vadlīnijas
Ikdienas tematiskās lapas
Ikdienas tematiskās lapas ir sagatavotas visām desmit dienām. Tajās ir Bībeles fragments, garīga liecība, Bībeles
teksts, pēc kura lūgt, lūgšanu ieteikumi un ieteikumi kopīgajām dziesmām. Mēs iesakām katram dalībniekam
sagādāt savas tematiskās lapas, lai būtu iespēja sekot līdzi lūgšanu laikā.
Elektroniskā veidā tās ir pieejamas vietnē www.adventisti.lv
Draudzes no visas pasaules savienosies, lai lūgtu par katras dienas tēmu. Pievienojieties tām, minot lūgšanās Bībeles
pantus, citātus un minētās lūgšanu vajadzības katras dienas tematiskajās lapās. Tomēr nejūtieties piespiesti
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steigties cauri visam lūgšanu vajadzību sarakstam. Jūs varbūt izvēlēsieties sadalīties mazākās grupās, lai katra grupa
varētu lūgt par daļu no saraksta.
Dažas lūgšanu vajadzības attiecas īpašā veidā uz Septītās dienas vispasaules Adventistu draudzi. Ir ļoti svarīgi kopīgi
lūgt par mūsu draudzes ģimeni, taču jūs varat arī pārveidot lūgšanu laiku, izmantojot vispārīgākas lūgšanu tēmas,
ja jūsu grupā ir interesenti. Lūdziet par to, kā jūs varētu izrādīt viesmīlību viesiem un palīdzēt tiem justies kā daļai no
grupas.

Ieteicamais laiks katrai lūgšanu sadaļai
Tas, cik laika jūs atvēlēsiet katrai lūgšanu sadaļai, iespējams nedaudz atšķirsies katru reizi, kad kopā lūgsiet. Šie
sekojošie laika rāmji ir ieteikumi, kuri parasti darbojas labi:
•
•
•
•
•
•
•

Sasveicināšanās / Ievads: 2 - 5 minūtes
Liecību lasījums (skatīties tēmas lapās): 3 - 5 minūtes
“Lūgšanas saskaņā ar Bībeles tekstiem” (skatīties tēmas lapās): 3 - 5 minūtes
Dieva slavēšana lūgšanās: 10 minūtes
Nožēla un uzvaras piesaukšana pār grēku lūgšanās: 3 - 5 minūtes
Sirsnīgas lūgšanas un aizlūgšanas (skatīties “Lūgšanu ieteikumi” tēmas lapās): 20 - 30 minūtes
Pateicība lūgšanās: 10 minūtes

Aizlūgt par septiņiem
Mudiniet katru dalībnieku lūgt Dievam atklāt septiņus cilvēkus, par kuriem aizlūgt šajās 10 Lūgšanu dienās. Tie var
būt ģimenes locekļi, draugi, kolēģi, draudzes locekļi, utt. Iedrošiniet viņus lūgt, lai Svētais Gars vadītu šos septiņus
cilvēkus palikt Kristū. Grupas dalībniekiem vajadzētu lūgt Dievu arī parādīt, kā tieši iestāties par šo septiņu cilvēku
īpašajām vajadzībām un kā tos uzrunāt. Jūs varētu sagatavot kartiņas vai vienkāršas papīra lapas, uz kurām cilvēki
varētu uzrakstīt septiņus vārdus, par kuriem viņi lūgs.

Sabata dievkalpojumi 2020.gada 10 Lūgšanu dienu laikā
Īpašu uzmanību pievērsiet lūgšanām un dalieties liecībās par atbildēm uz lūgšanām abos sabata dievkalpojumos.
Esiet radoši - ir daudz veidu, kā līdzdalīt draudzes ģimenei to, kas notiek ikdienas lūgšanu sanāksmēs.

Noslēguma sabata svinības
Īpaši noslēdzošo sabatu vajadzētu plānot kā liela prieka un pateicības laiku, atskatoties uz to, ko Dievs ir ļāvis
piedzīvot šo desmit dienu laikā. Iekļaujiet pietiekamu laiku liecību līdzdalīšanai par atbildēm uz lūgšanām, Bībelisku
mācību/sludināšanu par lūgšanu un dziedāšanu. Vadiet draudzi lūgšanās tā, lai tie, kuri neapmeklēja lūgšanu
sanāksmes, arī varētu piedzīvot prieku lūgt kopā ar citiem. Detalizētāku informāciju par sabata svinībām lasiet
materiālā “Sabata svinības.”

Turpmākie pasākumi pēc 10 Lūgšanu dienām 2020
Lūdziet Dievam gudrību saprast, kā jūsu draudzei / grupai turpināt iesākto 10 Lūgšanu dienu laikā. Iespējams, jūs
turpināsit ar iknedēļas lūgšanu sapulci. Vai varbūt Dievs jūs iedrošinās uzsāku jaunu kalpošanu savā draudzē, vai
sabiedrības aizsniegšanā. Esiet atvērti un sekojiet Dieva vadībai. Jūs tiksiet pārsteigti, sekojot Viņam. Šo vadītāju
vadlīniju noslēgumā jūs atradīsiet “Kalpošanas izaicinājumu” ieteikumus.

Liecības
Lūdzu līdzdaliet liecību stāstus par Dieva darbu 10 Lūgšanu dienu laikā! Jūsu stāsti kalpos par iedrošinājumu
daudziem citiem. Liecību stāstus sūtiet uz stories@ministerialassociation.org vai iesniedziet tiešsaitē:
www.tendaysofprayer.org.

Kopīgo lūgšanu norādes
Vienošanās
Kad kāds izsaka savu lūgumu Dievam, pārliecinieties, vai arī citi ir vienoti, pievienojoties šai lūgšanu vajadzībai - tam
ir spēks! Nedomājiet, ja viens cilvēks jau ir lūdzis par konkrēto vajadzību, nevienam citam vairs nevajadzētu par to
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!

Piesaucot Dieva apsolījumus
Materiālā ir iekļauti konkrētai tēmai veltīti Bībeles apsolījumi. Mudiniet grupu lūgt pēc Dieva apsolījumiem. Ir tik
viegli koncentrēties uz mūsu problēmām. Bet, kad mēs piesaucam Dieva apsolījumus, mūsu ticība var augt un tas
ir kā atgādinājums tam, ka ar Dievu nekas nav neiespējams. Apsolījumi palīdz novērst acis no savām vājībām un
grūtībām, pievēršot tās Jēzum. Katram vājuma un cīņas brīdim mēs varam atrast Bībeles apsolījumus, kurus
piesaukt. Mudiniet cilvēkus vēl un vēl meklēt apsolījumus un tos pierakstīt, lai nākotnē varētu lūgt pēc tiem.

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, mēs atļaujam saviem prātiem būt uzņēmīgākiem pret Svētā Gara balsi.

Svētais Gars
Lūdziet pēc Svētā Gara, lai saprastu par ko lūgt konkrētā cilvēka dzīvē vai konkrētajā situācijā. Bībelē mums teikts,
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 kopība
Uzsākot vienotās lūgšanas, uzaiciniet visus sanākt ciešāk. Sanākšana kopā ciešā aplī palīdz veicināt vienotības garu,
kam ir ļoti liela nozīme vienotajā lūgšanā. Ja cilvēki ir izklīduši telpā, grūtāk ir arī sadzirdēt citu lūgšanas.

Pierakstu veikšana
Lūgšanu žurnāla veidošana 10 Lūgšanu dienu laikā var būt labs veids, kā dalībniekiem palīdzēt iedzīvināt ikdienas
lūgšanu tēmu, izvirzīt konkrētas apņemšanās un redzēt svētības kā Dieva atbildes uz lūgšanām. Pierakstīt lūgumus
un Dieva atbildes ir pārbaudīts ceļš uz iedrošinājumu.
Ja vien to vēlaties, pierakstu veikšana 10 Lūgšanu dienu laikā var tikt īstenota dažādos veidos. Lūgšanu sanāksmes
laikā Jūs varat atvēlēt laiku, lai cilvēki pieraksta lūgumus Dievam savos 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 ticībai par stiprinājumu, palūkoties atpakaļ, lai
ieraudzītu, kā Dievs ir atbildējis uz lūgšanām!
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Godbijība
Iedrošiniet un veiciniet godbijīgu attieksmi. Mēs tuvojamies Visuma Ķēniņa troņim. Lai mūsu attieksme pret
lūgšanām nav bezrūpīga ne caur ķermeņa pozu, ne manierēm. Tomēr nav nepieciešams, lai visi nepārtraukti būtu
pazemojušies lūgšanā. Jūs vēlaties, lai cilvēkiem stundu būtu ērti, tāpēc mudiniet cilvēkus ceļgalos sēdēt vai sēdēt,
kā Dievs ved, un kā viņiem ir ērti. Cilvēkiem ir jājūtas labi visas stundas garumā, tāpēc aiciniet cilvēkus lūgt
pazemojoties uz ceļiem, stāvot vai sēžot, kā Dievs vada, tā lai cilvēki varētu justies ērti.

Teikumu lūgšanas
Lūgšanām vajadzētu būt īsām un konkrētām. Tas sniedz iespēju lūgt arī citiem. Centieties savas lūgšanas izteikt
dažos teikumos. Katrs cilvēks var lūgt vairākas reizes. Īsu teikumu lūgšanas padara lūgšanu laiku interesantu un
atļauj Svētajam Garam iedvesmot cilvēkus lūgšanām. Nav nepieciešamība katru īso lūgšanu iesākt un noslēgt ar
tādām frāzēm kā “Dārgais Dievs” un “Āmen”. Tā ir nepārtraukta saruna ar Dievu.

Klusums
Vadītājam nevajadzētu dominēt lūgšanu laikā. Mērķis ir iedrošināt citus lūgt. Klusuma brīži ir brīnišķīgi, jo tie Dievam
dāvā iespēju uzrunāt mūsu sirdis. Atļaujiet Svētajam Garam darboties un nodrošiniet katram laiku lūgšanai.

Dziedāšana
Neplānotas dziesmas, kuras Dievs liek jūsu sirdīs lūgšanu laikā, tikai bagātina lūgšanu sanāksmi. Dziedāšana ir labs
veids, kā pāriet no vienas lūgšanas sadaļas uz otru.

Lūgšanu vajadzību pienešana
Neprasiet grupai, kādas ir tās 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 ieinteresēts, lai jūs runātu par problēmām,
nevis lūgtu par tām. Grupas dalībnieki bieži uzsāk konsultēšanu un iesaka risinājumus. Spēks ir no Dieva! Jo vairāk
mēs lūdzam, jo vairāk tiek atraisīts Viņa spēks!

Jūsu ikdienas laiks
Tā ir tik ļoti svarīgs! Pārliecinieties, ka jūs kā vadītājs ikdienas pavadiet laiku pie Jēzus kājām, runājot ar Viņu un lasot
Viņa Vārdu. Ja jūs par savas dzīves prioritāti noliksiet Dieva iepazīšanu, tā 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 visu draudzes locekļu kalpošanu (Total Member Involvement).
“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 Viņa mīlestībā ar citiem.
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Mēs iedrošinam tevi un tavu draudzi lūgt Dievu, lai saprastu, kā aizsniegt citus pēc 10 Lūgšanu dienām. Izvēlies vienu
vai vairākas aktivitātes, izvēlies dienu, un esi Jēzus rokas un Jēzus kājas. Kad tu pūlēsies, lai noorganizētu visu,
izvairies no tā, ka šie pasākumi novērš tevi 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./
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 kalpošanas iespējas.
•
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Pagatavojiet maltīti kādam, kurš ir saslimis.
Uzaiciniet kaimiņu/darba kolēģi uz sabiedrisku pasākumu.
Iedodiet pārtiku bezpajumtniekam.
Noziedojiet tādu abģērbu, kādu jūs vēlētos, lai noziedotu jums.
“Adoptējiet” vecāka gadagājuma cilvēku. Regulāri apmeklējiet viņu, palīdziet mājas darbos, iepērkoties,
sagatavojot ēdienu vai dārza darbos.
Izcepiet maizi un padalieties ar maizes klaipiņu kaimiņu vidū.
Atbalstiet kaimiņus iespējamajos projektos.
Piedāvājiet palikt pie slimnieka vai pie personas ar īpašām vajadzībām, lai aprūpētājs varētu veikt savas
nepieciešamās lietas.
Atbalstiet vietējās sabiedriskās aktivitātes.
Iepazīstieties ar jaunajiem kaimiņiem, uzaicinot tos uz kopīgu maltīti. Palīdziet tiem iejusties jaunajā
dzīvesvietā.
Nopērciet pārtikas produktus un aizgādājiet tos ģimenēm, kurām tie ir nepieciešami.
Piedāvājiet pasniegt Bībeles studijas.
Apmeklējiet ļaudis pansionātos.
Iedodiet studentiem nedaudz kabatas naudu.
Savāciet lietoto apģērbu trūcīgajiem. Jūs variet uzstādīt ziedojuma konteineru savā draudzē, izsniedzot
apģērbu tiem, kuriem tas ir nepieciešams.
Ziedojiet datoru vai citu elektrotehniku.
Ziedojiet automašīnu.
Organizējiet “Veselības izstādes”.
Nosūtiet pastkartītes cilvēkiem ar kustību un pārvietošanās ierobežojumiem.
Organizējiet evanģelizācijas kampaņas.
Piezvaniet kaimiņiem un apvaicājies, kā viņiem klājas.
Uzdāviniet grāmatu.
Izdaliet evanģelizācijas traktātus (angļu, krievu un citās valodās iespējams pasūtīt mājaslapā
www.glowonline.org/glow).
Uzaiciniet kādu pieņemt Jēzu.
Novadiet ēdiena gatavošanas kursus.
Izveidojiet “28 Literatūras projektu”. Pirmajā nedēļā atdodiet vienu grāmatu. Otrajā nedēļā otru grāmatu.
Trešajā – trešo grāmatu. Tā turpiniet, kamēr atdotas 28 grāmatas.
Aiznesiet ēdienu kādam, kurš ir zaudējis tuvinieku.
Apmeklējiet kādu slimnīcā, lai to iedrošinātu vai palīdzētu kādā veidā.
Palasiet priekšā vecāka gadagājuma cilvēkam.
Apmeklējiet bērnu namu un piedāvājiet savu palīdzību darbiniekiem.
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Uzsāciet šūšanas/adīšanas/tamborēšanas pulciņu, lai izgatavotu apģērbu tiem, kuriem tas ir
nepieciešams.
Palasiet priekšā Bībeli kādam, kuram ir redzes problēmas vai lasīšanas grūtības.
Noorganizējiet savās mājās jauniešu vakaru.
Piesakieties kā brīvprātīgais patversmē vardarbībā cietušajiem.
Ziedojiet dažas grāmatas bērnu namiem vai patversmēm.
Kopā ar savas draudzes bērniem apmeklējiet pansionātu. Piedāvājiet tiem kādu programmu.
Izplānojiet un noorganizējiet jautru dienu bērniem ar īpašām vajadzībām kopā ar ģimenēm.
Noorganizējiet savā apkārtnē talkas dienu.
Uzsāciet draudzes veselības klubu. Ielūdziet draugus un kaimiņus.
Uzaiciniet kādu ar jums kopā noskatīties filmu ar garīgu vēstījumu. Skatoties filmu, lūdziet, lai Svētais Gars
uzrunā šī cilvēka sirdi.
Izstrādājiet savu projektu.

Informāciju par citām kalpošanas iespējām meklējiet www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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Meklējot Dieva Garu
IEVADS
Esiet laipni lūgti 2020.gada 10 Lūgšanu dienās! Esam tik pateicīgi, ka varam iesākt šo gadu ar lūgšanu. Iepriekšējos
gados Dievs ir paveicis daudz brīnumu, meklējot Viņu lūgšanā un gavēšanā. Svētais Gars ir mudinājis uz atmodu,
atgriešanos, atjaunotu dedzību evanģēlija izplatīšanā un atjaunotām attiecībām. Patiešām, lūgšana ir atmodas
šūpulis!
Mēs ticam, ka tava dzīve un tavu līdzcilvēku dzīves, par kurām tu lūgsi, mainīsies, tev pievienojoties citiem draudzes
locekļiem lūgšanās pēc Svētā Gara izliešanos, kuru Tēvs ir apsolījis dot tiem, kuri Viņam to lūdz. Šeit ir tikai trīs
atsauksmes no tiem, kuri piedalījās pagājušā gada 10 Lūgšanu dienās:
N.K. no Zambijas:
Trešajā 10 Lūgšanu dienā mani palūdza iziet draudzes priekšā un lūgt Dievu par dievišķu iejaukšanos. “Ja kāds
gatavojas izdarīt pašnāvību”, es lūdzu, “mīļais Tēvs, lūdzu neļauj viņam gūt panākumus. Lūdzu iejaucies.” Nākamajā
dienā biju satriekts, uzzinot, ka mana tante ir mēģinājusi izdarīt pašnāvību. Bet mūsu lūgšanu dēļ, Dievs varēja
iejaukties un izglābt viņas dzīvību. Tagad, kad rakstu šo liecību, viņai klājas labi un Dievs turpina strādāt viņas dzīvē.
Mēs visi slavējam Kungu par Viņa apbrīnojamo atbildi uz mūsu lūgšanu.
J.J. no Ziemeļkarolīnas, ASV:
Jau 2018. gadā 10 Lūgšanu dienu laikā mana draudzene Alīcija bija lūgusi par pieciem konkrētiem cilvēkiem, lai tie
nāktu pie Kristus. Dievs bihja atbildējis uz daudzām viņas lūgšanām, taču joprojām viens vārds, kas bija viņas māsas
vārds, sarakstā bija bez atzīmes. Tomēr, šogad - 10 Lūgšanu dienu laikā, Alīcijas māsa apmeklēja lūgšanu sanāksmes
un atdeva savu dzīvi Jēzum. Tagad viņa mācās Bībeles stundas un gatavojas kristībām. Arī divas citas personas, kuras
piedalījās 10 Lūgšanu dienu sanāksmēs, ir apņēmušās kristīties. Mēs tikai slavējam Dievu par Viņa darbu un 10
Lūgšanu dienu kalpošanas nodaļu. Mēs patiešām visi piedzīvojām dziļāku pieredzi ar Jēzu, kad sanācām kopā, lai
lūgtu.
Kāds ticīgs cilvēks Āzijā:
10 Lūgšanu dienu laikā es lūdzu Debesu Tēvam dāvāt man iespēju dalīties adventes vēstī.. Pēc 10 Lūgšanu dienām
es līdzdalīju adventes vēsti kādai lielai cilvēku grupai, kurai nebija kristīgas pieredzes un viņi pieņēma šo vēsti. Es
saņēmu atbildi uz savu lūgšanu. Tā ir mana īpašā liecība pēc šīm 10 Lūgšanu dienām. Slava Kungam!L

Mūsu lūgšanu tēma: Meklējot Dieva Garu
2020. gada 10 Lūgšanu dienās mēs uzaicinām jūs piedzīvot apsolītās Svētā Gara svētības. Pirms Jēzus atgriešanās
debesīs, Viņš devu mums apsolījumu: “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/
“Ja nu Svētā Gara dāvana ir līdzeklis, ar kuru varam iegūt spēku, kāpēc mēs pēc tās nesalkstam un neslāpstam?
Kāpēc mēs par to nerunājam, nelūdzam un nesludinām? Kungs ir labprātīgāks dot Svēto Garu tiem, kas Viņam
kalpo, nekā vecāki vēlas dot labas dāvanas saviem bērniem. Katram darbiniekam jālūdz Dievs, lai ik dienas saņemtu
Gara kristību.“ /Elena Vaita, Apustuļu darbi, 50.lpp./
Pievienojieties mums, meklējot Svētā Gara izliešanos un atļaujot Dievam vairot augļus mūsu dzīvē!
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Ieteiktās vadlīnijas lūgšanu laikiem
•
•
•
•

Lūdz īsas lūgšanas – par katru tēmu tikai vienu vai divus teikumus. Tad dod citam iespēju lūgt. Tu vari lūgt
tik reižu, cik vēlies, gluži kā sarunā.
Nebaidieties no klusuma, jo tas ikvienam piešķir laiku ieklausīties Svētā Gara balsī.
Dziesmu dziedāšana Gara vadībā arī ir milzīga svētība. Klavieres šim nolūkam nav vajadzīgas; acapella
(tulka piez. dziedājums bez instrumenta pavadījuma) dziedājums arī ir jauks.
Tā vietā, lai tērētu vērtīgo lūgšanu laiku, pārrunājot savas lūgšanu vajadzības, vienkārši lūdz par tām. Tad
arī citi var lūgt par tavu vajadzību, piemeklējot konkrētu apsolījumu.

Piesaucot Dieva apsolījumus
Dievs Savā Vārdā ir dāvājis daudz apsolījumus. Tā ir mūsu priekštiesība – piesaukt tos savās lūgšanās. Visi Viņa
likumi un padomi arī ir apsolījumi. Viņš nekad no mums neprasīs ko tādu, ko mēs nevarētu paveikt Viņa spēkā.
Ir tik viegli koncentrēties uz mūsu vajadzībām, grūtībām un izaicinājumiem, un žēloties un gausties par savu situāciju
lūgšanā. Tāds nav lūgšanas mērķis. Lūgšanas nozīme ir ticības stiprinājums. Tāpēc mēs tevi iedrošinām piesaukt
apsolījumus savā lūgšanu laikā. Novērs savas acis no sevis un savām vājībām, un skaties uz Jēzu. Uzlūkojot Viņu,
mēs tiekam pārvērsti Viņa līdzībā.
“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 lūgt, piesaucot Viņa apsolījumus? Piemēram, lūdzot pēc miera, tu vari citēt Jāņa 14:27 un teikt: “Kungs, Tu Savā
Vārdā mums esi teicis: “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis
lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Dāvā man mieru, kuru Tu apsolīji atstāt mums.” Pateicies Kungam par to, ka Viņš tev
dod Savu mieru, pat ja to nesajūti tepat un tulīt.

Gavēšana
Mēs tevi iedrošinām īstenot Daniela gavēni šajās 10 Lūgšanu dienās. Iesākt gadu ar lūgšanām un gavēni ir lielisks
veids kā atdot savu dzīvi Dievam priekšāstāvošajā gadā. 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 esam dzirdējuši par Danielu, kurš 10 dienas ēda augļus un dārzeņus. Arī mēs tev iesakām izvēlēties 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 tev 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 būs 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 mūsu diēta to nekavē.
Gavēšana nav tikai atturēšanās no ēdiena. Mēs tev iesakām atturēties arī no televīzijas, filmām, kompjūterspēlēm,
pat Facebook un YouTube. Dažkārt lietas, kuras pašas par sevi nav sliktas, kā, piemēram, Facebook and YouTube,
var atņemt mums daudz laika. Nolieciet malā visu iespējamo, lai tikai varētu vairāk laika pavadīt ar savu Kungu.
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Gavēšana nav ātrākais veids Dieva brīnumu saņemšanai. Gavēšana – tas ir stāsts par pazemību, lai Dievs varētu
strādāt mūsos un caur mums. “Gavēšana un lūgšana ir rekomendējama un piemērojama noteiktās lietās. 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
Noteikti lūdziet Svētajam Garam atklāt, 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./.

Ticība
Pravieša Gara rakstos mēs lasām, ka “Lūgšanas un ticība paveiks to, ko nespēj nekāds spēks virs zemes.” /Kristus
dziedinošā kalpošana, 509.lpp./. Arī mēs tiekam mudināti lūgt un ticēt, ka Dievs ir uzklausījis un atbildēs mūsu
lūgšanu.
“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, p1,3,6/.
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.

Lūdziet par septiņiem
Mēs tevi iedrošinām īpaši lūgt šo 10 Lūgšanu laikā par septiņiem cilvēkiem, kuriem tu novēlētu “dzīvi pārpilnībā”. Tie
var būt radi, draugi, kolēģi, kaimiņi vai vienkārši paziņas. Nošķir laiku, lai lūgtu Dievam atklāt, tieši par kuriem
cilvēkiem Viņš vēlētos, lai tu lūgtu. Lūdz Viņam sniegt tev arī patiesu nodošanos šo cilvēku labā. Uzraksti viņu vārdus
uz papīra lapas un glabā sev redzamā vietā, piemēram, savā Bībelē. Vārdu pierakstīšanai ir liela nozīme un tu būsi
pārsteigts, kā Dievs darbosies, atbildot uz tavām lūgšanām.

10 Lūgšanu dienu kalpošanas izaicinājums
Ikviens var kaut ko darīt, lai paātrinātu Jēzus atnākšanu, caur visu draudzes locekļu kalpošanu (Total Member
Involvement).
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“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 Viņa mīlestībā.
Mēs iedrošinām tevi un tavu draudzi lūgt Dievu, lai saprastu, 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 tevi sagatavo kalpošanai
cilvēkiem.” /Prayer, 313./
Mājas lapas resursos tu vari atrast lapu ar ieteikumiem, kā aizsniegt sabiedrību, vadot to pie Jēzus.

Katras dienas materiāls ir pieejams arī elektronisko datu formātā sekojošā adresē:
www.tendaysofprayer.org.

Materiālu sagatavojusi Septītās dienas adventistu Ģenerālkonference
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10 Lūgšanu dienu kalpošanas izaicinājums
Ikviens var kaut ko darīt, lai paātrinātu Jēzus atnākšanu, caur visu draudzes locekļu kalpošanu (Total
Member Involvement).
“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 Viņa mīlestībā ar citiem.
Mēs iedrošinam tevi un tavu draudzi lūgt Dievu, lai saprastu, kā aizsniegt citus pēc 10 Lūgšanu dienām. Izvēlies
vienu vai vairākas aktivitātes, izvēlies dienu, un esi Jēzus rokas un Jēzus kājas. Kad tu pūlēsies, lai noorganizētu visu,
izvairies no tā, ka šie pasākumi novērš tevi 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./
Mēs esam sagatavojuši sarakstu ar ieteikumiem, kā varētu palīdzēt apkārtējiem. Ņemiet vērā to cilvēku vajadzības,
kuriem jūs gatavojaties kalpot. Droši izvēlieties arī šajā sarakstā neminētās kalpošanas iespējas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagatavojiet maltīti kādam, kurš ir saslimis.
Uzaiciniet kaimiņu/darba kolēģi uz sabiedrisku pasākumu.
Iedodiet pārtiku bezpajumtniekam.
Noziedojiet tādu abģērbu, kādu jūs vēlētos, lai noziedotu jums.
“Adoptējiet” vecāka gadagājuma cilvēku. Regulāri apmeklējiet viņu, palīdziet mājas darbos, iepērkoties,
sagatavojot ēdienu vai dārza darbos.
Izcepiet maizi un padalieties ar maizes klaipiņu kaimiņu vidū.
Atbalstiet kaimiņus iespējamajos projektos.
Piedāvājiet palikt pie slimnieka vai pie personas ar īpašām vajadzībām, lai aprūpētājs varētu veikt savas
nepieciešamās lietas.
Atbalstiet vietējās sabiedriskās aktivitātes.
Iepazīstieties ar jaunajiem kaimiņiem, uzaicinot tos uz kopīgu maltīti. Palīdziet tiem iejusties jaunajā
dzīvesvietā.
Nopērciet pārtikas produktus un aizgādājiet tos ģimenēm, kurām tie ir nepieciešami.
Piedāvājiet pasniegt Bībeles studijas.
Apmeklējiet ļaudis pansionātos.
Iedodiet studentiem nedaudz kabatas naudu.
Savāciet lietoto apģērbu trūcīgajiem. Jūs variet uzstādīt ziedojuma konteineru savā draudzē, izsniedzot
apģērbu tiem, kuriem tas ir nepieciešams.
Ziedojiet datoru vai citu elektrotehniku.
Ziedojiet automašīnu.
Organizējiet “Veselības izstādes”.
Nosūtiet pastkartītes cilvēkiem ar kustību un pārvietošanās ierobežojumiem.
Organizējiet evanģelizācijas kampaņas.
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Piezvaniet kaimiņiem un apvaicājies, kā viņiem klājas.
Uzdāviniet grāmatu.
Izdaliet evanģelizācijas traktātus (angļu, krievu un citās valodās iespējams pasūtīt mājaslapā
www.glowonline.org/glow).
Uzaiciniet kādu pieņemt Jēzu.
Novadiet ēdiena gatavošanas kursus.
Izveidojiet “28 Literatūras projektu”. Pirmajā nedēļā atdodiet vienu grāmatu. Otrajā nedēļā otru grāmatu.
Trešajā – trešo grāmatu. Tā turpiniet, kamēr atdotas 28 grāmatas.
Aiznesiet ēdienu kādam, kurš ir zaudējis tuvinieku.
Apmeklējiet kādu slimnīcā, lai to iedrošinātu vai palīdzētu kādā veidā.
Palasiet priekšā vecāka gadagājuma cilvēkam.
Apmeklējiet bērnu namu un piedāvājiet savu palīdzību darbiniekiem.
Uzsāciet šūšanas/adīšanas/tamborēšanas pulciņu, lai izgatavotu apģērbu tiem, kuriem tas ir
nepieciešams.
Palasiet priekšā Bībeli kādam, kuram ir redzes problēmas vai lasīšanas grūtības.
Noorganizējiet savās mājās jauniešu vakaru.
Piesakieties kā brīvprātīgais patversmē vardarbībā cietušajiem.
Ziedojiet dažas grāmatas bērnu namiem vai patversmēm.
Kopā ar savas draudzes bērniem apmeklējiet pansionātu. Piedāvājiet tiem kādu programmu.
Izplānojiet un noorganizējiet jautru dienu bērniem ar īpašām vajadzībām kopā ar ģimenēm.
Noorganizējiet savā apkārtnē talkas dienu.
Uzsāciet draudzes veselības klubu. Ielūdziet draugus un kaimiņus.
Uzaiciniet kādu ar jums kopā noskatīties filmu ar garīgu vēstījumu. Skatoties filmu, lūdziet, lai Svētais Gars
uzrunā šī cilvēka sirdi.
Izstrādājiet savu projektu.

Informāciju par citām kalpošanas iespējām meklējiet www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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Meklējot Dieva Garu
LŪGŠANU NAKTS: ŠĪ IR IESPĒJA PĒC BRĪVAS IZVĒLES
Apsveriet domu par visas nakts dievkalpojumu kā daļu no 10 Lūgšanu dienām. Piemēram, variet iesākt plkst.18:00
un noslēgt 6:00.

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. Arī Bībeles rakstvietu lasīšanu jūs varat iekļaut lūgšanu laikā. Jūs varbūt vēlēsieties izmantot visas lūgšanu
sadaļas vai arī tikai dažas no tām, vadieties pēc tā, kas visvairāk vajadzīgs jūsu grupai. Jūtieties brīvi mainīt ieteikto
kārtību.

Plāna piemērs pirmajai Lūgšanu stundai
5:45—Slavas dziesma.
6:00—Sasveicināšanās un ievads - īss un draudzīgā atmosfērā.
6:05—Slavas lūgšanas par to, kas ir Dievs (slavējiet Viņa raksturu).
6:10—Dieva apsolījumu minēšana (meklējiet materiālā “Apsolījumi, kurus minēt lūgšanās”).
6:15—Nožēlas lūgšanas (klusais lūgšanu laiks).
6:20—Sirsnīgas lūgšanas pēc Dieva svētībām.
6:25—Klusās lūgšanas.
6:30—Aizlūgšanas par dvēseļu glābšanu jūsu sabiedrībā un draudzes apkārtnē.
6:35—Lūgšanas, pārdomājot Jēzus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos.
6:40—Pateicība par to, ko Dievs ir darījis.
6:45—Dziesmas par lūgšanu un/vai lasījumi no dziesmu grāmatas.
6:50—Lūgšanas pēc Svētā Gara klātbūtnes un spēka.
6:55—Vēlreiz slavas un pateicības lūgšanas.
Šo paraugu jūs varat atkārtot katru stundu, visas nakts garumā, jo cilvēki nāks un ies. Sirsnīgo lūgšanu laikā pēc
Dieva svētībām (6:20) jūs varat izvēlēties lūgt par “Vispasaules lūgšanu vajadzībām” (meklēt materiālā).
Pārliecinieties, ka tiek atvēlēts arī laiks vietējām lūgšanu vajadzībām.
Uzaiciniet kādus apdāvinātus draudzes locekļus, kuri varētu dziedāt vai skaitīt dzeju par lūgšanas tēmu – tas būs
tāds jauks pieskāriens dvēselēm. Jūs varat programmā iekļaut arī 3-5 minūšu liecības.
Jūs varbūt vēlēsieties noorganizēt, lai no rīta būtu tāda kā noslēguma ceremonija. Dziesmas, īsa mācītāja vai lūgšanu
vadītāja uzruna un iespēja noslēgt pasākumu ar īpašām brokastīm.
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Vispasaules draudzes lūgšanu vajadzības
• Mēs lūdzam par Adventistu draudzes locekļiem, kuri ticības dēļ saskaras ar vajāšanām vai brīvības
zaudēšanu ieslodzījumos.
• Mēs lūdzam par garīgu atdzimšanu Septītās dienas Adventistu jauniešu vidū, kuri apmeklē valsts
mācību iestādes un universitātes visā pasaulē. Lai tie kļūst par izciliem Kristus vēstniekiem.
• Mēs lūdzam par 69 procentiem zemes iedzīvotāju, kuri nav saņēmuši skaidru vēsti par Jēzu.
• Mēs lūdzam par 62 miljoniem cilvēku no 28 vismazāk aizsniegtajām Padomju Savienībs pilsētām
(Eirāzijas divīzijā).
• Mēs lūdzam Dievu atrast drosmīgus misionārus, kuri būtu gatavi strādāt 746 cilvēku grupu vidū 20 Tuvo
Austrumu valstīs.
• Mēs lūdzam par 1000 Misināru 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 stiprināti darīt Dieva darbu.
• Mēs lūdzam par spēcīgu adventistu pieaugumu, kuri kalpos Dievam, mīlot citus un līdzdalot labo vēsti ar
cilvēkiem no citām kultūrām un reliģijām.
• Mēs Tevi lūdzam, izsūti mūsdienu Valdiešu studentus, kuri būtu gatavi kalpot Tev grūtos apstākļos.
• Mēs lūdzam par 202 miljoniem cilvēku 41 vismazāk sasniegto Dienvidāzijas Klusā okeāna reģiona
pilsētās, lai tie iepazītu Jēzu.
• Mēs lūdzam par katras vietējās draudzes Sabatskolas / Misijas nodaļām, lai tās meklējot Dieva plānu,
spētu aizsniegt sabiedrību ar mīlošu kalpošanu, Bībeles studijām un personīgo liecību!
• Mēs lūdzam par Adventistu attīstības un palīdzības aģentūru (ADRA), sastopoties ar praktiskajām
vajadzībām visā pasaulē.
• Mēs lūdzam par 16 miljoniem cilvēku 6 vismazāk aizsniegtajās pilsētās Dienvid Klusā okeāna dvīzijā. Mēs
lūdzam par ikdienas Svētā Gara kristībām draudzes locekļiem, kad tie mīlestībā cenšas aizsniegt vēl
neaizsniegtos.
• Mēs lūdzam, lai Svētais Gars palīdz mums saprast, kā aizsniegt 406 miljonus cilvēku 105 mazāk
aizsniegtajās Ziemeļāzijas Klusā okeāna divīzijas pilsētās.
• Lūdzu svētī Adventistu Kapelānu kalpošanas nodaļas pūles, aprīkojot kapelānus un brīvprātīgos
kalpošanai cietumos.
• Kungs, mēs pieminam lūgšanās mūsu Sabatskolas skolotājus. Lūdzu palīdzi tiem saprast, cik svarīgs ir
viņu darbs mūsu bērnu labā.
• Kungs, mēs meklējam Tavu vadību daudzajiem Ietekmes centriem, veselības un ģimenes
programmām, un Ceļa Meklētāju klubiem visa pasaulē.
• 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 izlasītu un Svētais Gars viņus pārliecinātu par
Bībeles patiesību.
• Kungs, mēs lūdzam Tavu aizsardzību misionāriem, kuri strādā bīstamās vietās.
• Lūdzu izsūti literatūras evanģēlistus, brīvprātīgos studentus, autorus, mediju speciālistus un finansiālos
atbalstītājus, lai izplatītu cerības un dzīvības vārdus.
• Mēs lūdzam par 8208 Adventistu skolām ar gandrīz 2 miljoniem studentu. Lai šīs skolas vienmēr mācītu
Bībeles patiesību un sagatavotu jaunatni misijas un kalpošanas darbam.
• Kungs, dāvā mums gudrību, kā aizsniegt laicīgās kultūras, kurām nav interese reliģiju. Lai Tavs Svētais
Gars salauž mūrus, kuri ieskauj laicīgās sirdis.
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• Mēs lūdzam par cilvēku grupām Āzijā, kurām nav kristietības pieredzes. Dāvā mums īpašu gudrību,
sastopoties ar to vajadzībām.
• Svētī, aizsniedzot cilvēkus, kuri pakļauti garu pielūgsmei, elku pielūgsmei un spiritismam! Palīdzi izprast
viņu pasaules uztveri un iepazīstināt ar personīgo Glābēju.
• Kungs, lūdzu iedvesmo Septītās dienas Adventistus visā pasaulē lūgt 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 grupu 18 Dienvidāfrikas-Indijas okeāna divīzijas valstīs. Lūdzu vadi viņus pie
bībeliskām patiesībām.
• Parādi mums, kā apmierināt bēgļu praktiskās un garīgās vajadzības. Lai mūsu draudze ir pazīstama pēc
tā, ka mīlam visus cilvēkus, neskatoties uz to, kas vini ir un no kurienes nāk.
• Kaut mēs 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.
• Lūdzu sapulcini darbinieku armiju, kura varētu dibināt draudzes 948 cilvēku grupām 38 Inter-Amerikas
divīzijas valstīs.
• Lūdzu māci, kā pasludināt mūsu draudzes pamata patiesības principus skaidri, radoši un paaugstinot
uzticību Bībelei. Kaut Jēzus mīlestība būtu kā sakne katram patiesības principam.
• Mēs lūdzm Tev, sagatavo jaunus cilvēkus, kuri varētu dibināt draudzes 789 cilvēku grupām 9
Ziemeļamerikas divīzijas valstīs.
• Mēs Tev lūdzam, sagatavot brīvprātīgos, kalpošanai 70 cilvēku grupām Izraēlā.
• Mē Tevi lūdzam izsūtīt medicīnas misionārus, kuri varētu izveidot draudzes starp 830 cilvēku grupām 11
Austrumu-Centrālās Āfrikas divīzijas valstīs.
• Mēs Tevi lūdzam, aicini lūgšanu kareivjus, kuri iestātos par 2568 cilvēku grupām 4 Dienvidāzijas divīzijas
valstīs. Mēs īpaši pieminam Indijas Televīziju “Hope TV India” un Āzijas palīdzības skolu neredzīgajiem.
• Mēs lūdzam par Dienvidāzijas okeāna divīzijas izdevniecības darbu.
• Mēs lūdzam, lai Tu piepildi apsolīto Psalmā 38:2, mācot un rādot ceļu, pa kuru mums jāstaigā,
iesaistoties 10 dienu kalpošanas izaicinājumā.
• 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 tklāj Savu svētījošo spēku šķitami 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.
• Mēs lūdzam Tevi, 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 saviem bērniem. Lūdzu dāvā viņiem spēku drosmīgi pastāvēt par Tevi, kad viņi sastopas
ar šķēršļiem un spiedienu. Palīdzi viņiem izdarīt gudras izvēles un stāvēt par patiesību.
• 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 kaut arī debesis zustu.
• Lūdzu svētī simtiem tūkstošu misijas aktivitāšu visā pasaulē 2020.gadā. Īpaši mēs pieminam Visu
draudzes locekļu iesaistīšanu (TMI) evanģelizācijas aktivitātēs Papua Jaungvinejā 2020.gada maijā.
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• Mēs lūdzam par jauniešu vadītājiem visā pasaulē, kuri uzticīgi nodod mūsu mantojumu nākamajām
paaudzēm: identitāti Kristū, Septītās dienas adventistu misiju un vadību vietējās draudzēs.
• Mēs lūdzam par jauniešiem, kuri dzīvo Kristum bīstamos apstākļos, iesaistoties Viena Gada Misijā (OYiM)
un Kāleba Misijā.
• Mēs lūdzam pēc Svētā Gara izliešanās pār mūsu jauniešiem un jaunajiem vadītājiem, kā tas ir apsolīts
Ap.d.1:8. Un īpaši lūdzam, izlej Savas svētības pār jaunatni, kura piedalās tādās iniciatīvās kā Dod Viņam
20 un citās lūgšanu iniciatīvās.
• Kungs, lūdzu atklāj mums Savas stratēģijas, lai varētu ieņemt pasaules Jērikas ar Triju eņģeļu vēsti un
vadi katras pilsētas Rāhabas pie glābšanas Kristū.
• Mēs lūdzam Tevi, aicini darbā jaunus jauniešu vadītājus un svētī Senioru Jauniešu apmācību (SYL).
• Kungs, lūdzu palīdzi mūsu jaunatnei ne tikai sludināt svētrunas, bet pašiem kļūt par svētrunām. Mēs
lūdzam Dievu svētīt kalpošanu Globālajā Jauniešu dienā un arī 100000 Pilnīgu Jauniešu iesaistīšanas
iniciatīvu.
• Kungs, lūdzu vadi draudzes lēmumus 2020.gada Ģenerālkonferences sesijā (no 25.jūnija-4.jūlijam). Lai
delegāti, vadītāji un apmeklētāji tiktu piepildīti ar atmodas un mīlestības Garu.
• Lūdzu svētī 100 Lūgšanu dienas (no 27.marta-4.jūlijam), vadot zu 2020.gada Ģenerālkonferences sesiju.
Izlej Savu svēto Garu, kad lūdzam pēc gudrības un Tavas drīzās atnākšanas.
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Meklējot Dieva Garu
APSOLĪJUMI, KURUS PI ESAUKT LŪGŠANĀ
Apsolījumi par Svēto Garu
"Lūdziet tad nu no Tā Kunga vēlīno un agrīno lietu, un Tas Kungs sabiezinās mākoņus un dos lietus 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 un 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." /Mk.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/
"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/
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"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/
"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/
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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/

Apsolījumi, uzvarot 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/
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"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/
"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/
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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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Meklējot Dieva Garu
PIRMĀ DIENA — MŪSU VAJADZĪBA PĒC SVĒTĀ GARA
“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.” /Apustuļu darbi 1:8/
Liecība
“Ja nu Svētā Gara dāvana ir līdzeklis, ar kuru varam iegūt spēku, kāpēc mēs pēc tā nesalkstam un
neslāpstam? Kāpēc mēs par to nerunājam, nelūdzam un nesludinām? Kungs ir labprātīgāks dot Svēto Garu
tiem, kas Viņam kalpo, nekā vecāki vēlas dot labas dāvanas saviem bērniem. Katram darbiniekam jālūdz
Dievs, lai ik dienas saņemtu Gara kristību.” (Elena Vaita, Apustuļu darbi, 50.lpp oriģ.)
Tieši pirms teloģijas grāda iegūšanas un koledžas absolvēšanas, izlasīju grāmatu Viņi atklāja noslēpumu,
Raimonds Edmans (They Found the Secret, Reymond Edman, orģ.) Grāmata ir par 20 kristīgiem vīriem un
sievām, kuri savā dzīvē piedzīvoja garīgo krīzi, kuras dēļ tie ieguva patiesas atgriešanās pieredzi. Vēlāk šī
iemesla dēļ viņi piedzīvoja Svētā Gara izliešanos savā dzīvē. Viņi kļuva par tādiem, kas veda miljoniem ļaužu
pie Kristus, jo viņi bija Svētā Gara piepildīti. Es aizdomājos par savu dzīvi kā vīrs, jauns tēvs un drīz kalpojošais
mācītājs, un grāmatas lapas malā pierakstīju: “Arī man vajadzīgs Svētais Gars.” Kopš tā laika mana pirmā
prioritāte ir uzturēt dzīvu savu atgriešanās pieredzi un meklēt bībelisko Svētā Gara kristību ik dienas caur
Bībeles izpēti, paklausību, līdzdalīšanu un lūgšanu. Pirmajā gadā, ko pavadīju kā mācītājs, mani aicināja
apciemot mūsu draudzes mantzini, kuram nesen noteica diagnozi - vēzis. Mēs lūdzām un svaidījām viņu ar
eļļu, gluži kā mācīts Bībelē. Pēc pāris dienām viņš priecīgi līdzdalīja, ka ir pilnībā dziedināts no vēža! Es zināju,
ka Dievs dzird manas lūgšanas un, ka Viņš ir pieņēmis manu izvēli - dzīvot dzīvi veltītu Viņam. Kā ir ar tevi?
Vai arī tavā dzīvē vajadzīgs Svētais Gars?
Bībeles panti lūgšanai
Pāvils reiz jautāja 12 vīriem Efezā: “Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?” (Ap.d. 19:2). Kā tu
atbildētu? Efezas vīri sacīja: “Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir.”
●

Romiešiem 8:16— Kad Svētais Gars ir mūsu vidū, mēs atzīsimies no saviem grēkiem un saņemsim
glābšanas dāvanu caur Jēzu. Mums būs drošība par glābšanu, jo mēs esam Dieva bērni.

●

Ecehiēla 36:25-27— Svētā Gara klātbūtne dos mums jaunu prātu un jaunu sirdi. Mēs gūsim uzvaru
pār grēkiem un piedzīvosim īstu rakstura izaugsmi.

●

Jāņa 7:38, 39 un Galatiešiem 5:22, 23 — Kad mēs esam Svētā Gara piepildīti, Gara auglis - Dieva
raksturs - no mums plūdīs kā dzīvā ūdens upes.

●

Apustuļu darbi 4:13, 31— Svētā Gara paliekošā klātbūtne mūs motivēs un iedrošinās līdzdalīt
evaņģēliju tik daudziem cilvēkiem, cik vien tas iespējams.

●

Jāņa 16:13— Kad Gars mājo mūsos, mūsoos rodas slāpes un mīlestība pēc Bībeles, un Viņš mūs
vadīs visā patiesībā. Patiesība nav tikai tehniska faktu izpratne, bet gan Kristus - Patiesības raksturs.

●

Romiešiem 8:26, 27— Kad lūdzam pēc Svētā Gara, piedzīvosim spēku lūgšanās un redzēsim daudz
brīnumaini atbildētas lūgšanas.

Jēzus sacīja, ka tieši pirms Viņa atgriešanās būs divas kristiešu grupas (Mateja 25.) “Tad Debesu valstība būs
līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim.” (Mateja 25:1) Piecas
jaunavas bija ģeķīgas un tām nebija eļļas (Svētā Gara klātbūtne, skat. Caharijas 4:1-6) rezerves. Tās simbolizē
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tos, kuri izskatās pēc Jēzus sekotājiem, bet patiesībā tādi nav. Viņi ir reliģiski, bet ne garīgi. Tādēļ Jēzus tiem
teica: “Es jūs nepazīstu!” Piecām gudrajām jaunavām bija pietiekami daudz eļļas.
Mācekļi paklausīja Kristus pavēlei un palika Jeruzālemē pēc Jēzus pacelšanās Debesīs. “Un bija allaž Templī,
teica un slavēja Dievu.” (Lūkas 24:53) Kad viņi nebija templī, viņi bija augšistabā. “Tie visi vienprātīgi palika
kopā lūgšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti, un ar Viņa brāļiem.” (Ap.d. 1:14) Pēc desmit dienām tie
tika kristīti Svētā Gara spēkā (Ap.d. 2.) un 3000 atgriezās vienā dienā vienā vietā.
Ieteicamās lūgšanas
●

Mēs nākam Tavā priekšā ar pateicību, un Tava troņa priekšā ar slavēšanu. Mums trūkst vārdu, kas
pareizi izteiktu pateicību par to, kas Tu esi un ko Tu mūsu labā esi darījis. Ar prieku un pazemību
mēs savu cilvēcīgo slavu pievienojam bezgrēcīgo eņģeļu slavas vārdiem, kuri vienmēr ir priecīgi
pagodināt Tevi!

●

Lūdzu, maini manu sirdi, ak, Dievs un dari to šķīstu! Radi manī šķīstu sirdi un sagatavo mani saņemt
Savu Garu. (Psami 51:9,12)

●

Kungs, lūdzu sūti patiesas dievbijības atmodu Savu ļaužu vidū, kuras rezultāts būtu Svētā Gara
auglis. (Galatiešiem 5:22-23)

●

Kristī mūs ar Svēto Garu un dāvā mums spēku pasludināt evaņģēliju tumsā pazudušai pasaulei.
(Ap.d. 1:5-8)

●

Apžēlojies, Kungs, par manu ģimeni, draugiem, kolēģiem un skolasbiedriem. Izglāb viņus, un lieto
mani šajā darbā (Mateja 28:19-20)

●

Svētī mācītājus, skolotājus, evaņģēlistus, Bībeles strādniekus un mūsu draudzes darbiniekus ar
Svētā Gara spēku. (1. Timotejam 2:1-4)

●

Dārgais Kungs, lūdzu parādi žēlastību vajātajiem un vardarbībā cietušajiem un dāvā viņiem Savu
aizsardzību un atbrīvošanu no to rokām, kuri tiem dara pāri. (Psalms 91)

●

Lūdzu svētī simtiem un tūkstošiem evaņģelizācijas aktivitātes visā pasaulē 2020. gada laikā. Mēs
īpaši lūdzam par TMI evaņģelizācijas aktivitātēm Papua Jaungvinejā 2020. gada maijā.

●

Kaut mēs kļūtu par brīnišķīgiem Kristus vēstniekiem. Mēs lūdzam pēc garīgas atmodas septītās
dienas adventistu jauniešu vidū, kuri apmeklē valsts koledžas un universitātes visā pasaulē.

●

Mēs lūdzam par tiem 69% pasaules iedzīvotājiem, kuriem Jēzus nav parādīts patiesā gaismā.

●

Mēs lūdzam par tiem 62 miljoniem iedzīvotāju 28 nabadzīgākajās bijušās Padomju Savienības
pilsētās (Eirāzijas Divīzija).

●

Mēs lūdzam par jauniešu vadītājiem visā pasaulē, kuri uzticīgi nodod savu mantojumu nākamajai
paaudzei - identitāti Kristū, Septītās dienas Adventistu misiju un vietējās draudzes vadību.

●

Kungs, mēs lūdzam par tiem septiņiem (vai vairāk) cilvēkiem mūsu lūgšanu sarakstā. Lai viņi ļauj
Svētajam Garam darboties viņu dzīvēs.

●

Vietējās draudzes lūgšanu vajadzības:
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Meklējot Dieva Garu
Otrā diena — Svētā Gara liecība
“Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu”
(Jāņa 16:8).

Liecība
“Svētais Gars ir Persona, kas liecina līdz ar mūsu garu, ka esam Dieva bērni. Kad dzimst šī liecība, tai līdzi iet
pierādījumi. Tādos brīžos mēs ticam un jūtamies pārliecināti, ka esam Dieva bērni” (Elena Vaita,
Evaņģelizācija, 616.lpp oriģ.)
Svētais Gars darbojas mūsu dzīvē trīs līmeņos (Jāņa 16:8-11). Pirmkārt, Viņš mūs pārliecina par mūsu grēku,
lai vestu mūs pie Jēzus. Otrkārt, Viņš mūs pārliecina par Kristus taisnību, kas ir pietiekama, lai mūs glābtu.
Treškārt, Viņš izdzen sātanu un grēku no mūsu dzīves. (Jāņa 16:11).
Mani vecāki audzināja savus sešus bērnus (es esmu piektais) ticēt Dievam un Bībelei. Mēs tikām mācīti, ka
ir debesis, kuras vērts iemantot un elle, no kuras vērts izvairīties. Tomēr mēs nemeklējām attiecības ar Dievu
vai uzticību Viņam. Manas mātes brālis, mans tēvocis, apprecēja Septītās dienas adventisti. Kādu dienu
mans tēvocis Haralds savai jaunajai sievai paziņoja, ka viņš ar Bībeli viņai pierādīs, ka nav jāievēro sabats
(sestdiena). Tomēr pēc ilgiem pētījumiem viņš saprata, ka patiesais Bībeles sabats patiešām ir sestdiena.
Drīz Haralds tika kristīts un kļuva par Septītās dienas adventistu.
Neilgā laika posmā Haralds savu ticību līdzdalīja arī mūsu ģimenei, un, lai kā arī es censtos, es nevarēju
atrast nevienu veidu, kā Bībelē pieradīt, ka sabats nav patiesā Dieva iesvētītā diena. Es nevēlējos ievērot
sabatu. Tas traucēja maniem plāniem. Laika gaitā Svētā Gara dota apziņa, ka es esmu grēcinieks un nolemts
iznīcībai, nostiprinājās manā prātā un sirdī. Es zināju, ka nesekoju Dievam un, ka nebūšu glābts. Ap to laiku
saņēmu vēstuli no tēvoča Haralda, kurā viņš aprakstīja, kādas būs Debesis un savas domas balstīja Bībelē.
Es klausījos viņa aprakstā par Debesīm un jutu stipru vēlmi nodot savu dzīvi Dievam. Tad dzirdēju Dieva
balsi savā sirdī tik skaidri, it kā kāds man sēdētu blakus. “Nodod Man tagad savu dzīvi, citādāk tu to nekad
nespēsi izdarīt.” Mani nekavējoties pārņēma lielas bailes. Es biju iemainījis Debesis pret šīs pasaules lietām.
Es piecēlos no krēsla, aizgāju uz savu istabu, aiztaisīju durvis, zemojos ceļos un pirmo reizi lūdzu no sirds.
Man bija grūti saprast, ko tieši teikt, bet beigu beigās es sacīju: “Dārgais Jēzu, es vēlos būt tāds, kādu Tu mani
redzi. Es vēlos darīt to, ko Tu vēlies, lai es daru. Un es vēlos iet tur, kur Tu vēlies, lai es eju.”
Uzreiz pēc lūgšanas izteikšanas jutu pārmaiņas ienākam manā ķermenī. Manas dusmas un rūgtums izgaisa
un mīlestība, miers un prieks no Dieva piepildīja manu sirdi. Es zināju, ka Dievs ir dzirdējis manu lūgšanu,
un es zināju, kas man jādara. Es piecēlos kājās un devos šīs labās ziņas pastāstīt savai mātei - tagad es
dzīvošu Jēzum un sākšu ievērot sabatu. Prieka asaras ritēja pār viņas vaigiem. Pāris dienu laikā es atmetu
katru grēcīgu saikni, kas mani saistīja ar pasauli. Daži cilvēki nesaprata manu lēmumu un nākotne nebija
pilnīgi saprotama, tomēr mana sirdsapziņa bija skaidra, un prieks pildīja manu sirdi! Vēlāk kopā ar vietējo
adventistu draudzes mācītāju mēs pētījām Bībeli, un es arvien vairāk sapratu Dieva gribu savai dzīvei. Es
nokristījos un kļuvu par Septītās dienas Adventistu draudzes locekli. Tas ir labākais lēmums, kādu jebkad
esmu pieņēmis!
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Bībeles panti lūgšanām
Pāvils reiz jautāja 12 vīriem Efezā: “Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?” (Ap.d. 19:2). Kā tu
atbildētu? Efezas vīri sacīja: “Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir.”
●
●
●
●
●
●
●

Jāņa 16:8-11—Tas ir Svētā Gara darbs mūs pārliecināt par mūsu grēkiem un vest mūs pie Jēzus.
Romiešiem 3:10, 23— Nav neviena taisna, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības.
Romiešiem 6:23—Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū.
Jāņa 3:16— Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas
Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Efeziešiem 2:8, 9—Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne
ar darbiem, lai neviens nelielītos.
1. Jāņa 5:11-13—Ja mēs esam pieņēmuši Jēzu ticībā, mēs zinām, ka mums ir mūžīgā dzīvība.
Romiešiem 8:16— Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni.

Katru dienu, kad vēršamies pie Jēzus un lūdzam, mēs saņemam Viņa piedošanu un žēlastību. Tāpat kā
Israēla bērni ik dienas devās saņemt mannu no debesīm, tā mums ik dienas jāatjauno savas attiecības ar
Jēzu, Dzīvības Maizi (Jāņa 6:58). Svētā Gara klātbūtne darbojas mūsu dzīvēs, mēs atzīstamies savos grēkos
Dievam un pieņemam Jēzus taisnīgumu mūsu labā, un esam spējīgi pretoties sātana kārdinājumiem.
(Galatiešiem 5:16)

Ieteicamās lūgšanas
●

Dārgais Debesu Tēvs, es zinu, ka esmu grēcinieks. Lūdzu, piedod visus manus grēkus, kā esi solījis
to darīt 1. Jāņa 1:9. Paldies Tev! Tu esi arī solījis man dot mūžīgo dzīvību, ja pieņemšu Jēzu kā savu
Glābēju. Šodien es izvēlos Jēzu. Nevaru sagaidīt, kad Jēzus nāks!

●

Dārgais Jēzu, es vienmēr vēlos staigāt Svētā Gara klātbūtnē, lai spētu saredzēt sātana un viņa ļauno
garu tuvošanos. Dāvā man Savu spēku atpazīt un pretoties viņu kārdinājumiem. (Jēkaba 47)

●

Tagad savu glābšanu uzticu Tev, Kungs. Lūdzu pēc priecīgas un drošas pārliecības, lai mana dzīve
zudušās dvēseles vestu pie Tevis.

●

Dārgais Tēvs, tik daudzi ļaudis pasaules draudzēs dzīvo tikai reliģijā. Viņi nepazīst Jēzu un Viņa
glābjošo žēlastību. Lūdzu, sūti Savu Svēto Garu, lai pārliecinātu viņus par viņu grēkiem un vestu tos
pie Jēzus. Lai viņi nogurst no ceremonijām, lai viņi slāpst pēc patiesas Dieva klātbūtnes savās dzīvēs.

●

Kungs, mēs lūdzam par tiem, kuri ir garīgā vai mentālā cietumā, lai viņi tiek atbrīvoti no vainas
apziņas un citām lietām, kas tos tur gūstā.

●

Kungs, lūdzu, aicini mūsdienu valdiešu jauniešus, kuri ir gatavi kalpot Tev grutās vietās.

●

Lūdzu aicini drosmīgus misionārus, kas ir gatavi strādāt 746 cilvēku grupās un 20 valstīs Tuvajos
Austrumos.

●

Mēs lūdzam par 1000 misionāru kustību Ziemeļāzijas Klusā okeāna Divīzijā un Dienvidāzijas Klusā
okeāna divīzijā. Lai šiem jauniešiem tiek dots spēks darīt Dieva darbu.

●

Mēs lūdzam par 202 miljoniem ļaužu 41 vismazāk aizniegtajā Dienvidāzijas Klusā okeāna Divīzijas
pilsētā, lai viņi iepazīst Jēzu.

●

Mēs lūdzam par jauniešiem, kuri dzīvo bīstamu dzīvi Kungam par godu programmā Vienu gadu
misijai un Misija Kālebs. (OYiM - One Year in Mission)

●

Kungs, mēs lūdzam par tiem septiņiem (vai vairāk) cilvēkiem mūsu lūgšanu sarakstā. Lai viņi ļauj
Svētajam Garam darboties viņu dzīvēs.

●

Vietējās draudzes lūgšanu vajadzības:
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Meklējot Dieva Garu
Trešā diena — uzvara Svētajā Garā
“Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit.” (Galatiešiem 5:16)
Liecība
“Sātana izsmalcinātība neatrada atbalsi Kristū. Viņš nepadevās grēkam. Pat domās Viņš neļāvās
kārdinājumam. Arī mums tas ir iespējams. Kristus cilvēciskums bija vienots ar Viņa dievišķo dabu. Kungā
esošais Svētais Gars Viņu sagatavoja cīņai. Viņš nāca, lai darītu mūs par dievišķās dabas saņēmējiem. Tik ilgi,
kamēr mēs ticībā paliekam vienoti ar Kristu, grēkam nav varas pār mums. Dievs sniedzas pēc mūsu ticības
rokas, lai palīdzētu tai stipri pieķerties Kristus dievībai tā, ka mēs varētu iegūt rakstura pilnību.” (Elena Vaita,
Laikmetu Ilgas 123.lpp oriģ.)
Džerijs bija uzcītīgs strādnieks. Lielāko daļu savas pieaugušā dzīves viņš pavadīja kā dzelzs strādnieks,
būvējot tiltus un debesskrāpjus. Viņš bija tas, kurš varēja pārvietoties simtiem metru virs zemes par šauru
dzelzs stieni un tad sametināt to kopā ar blakus esošo garo stieni. Lai gan Džerijs bija talantīgs un uzcītīgs,
viņš darīja pāri savam ķermenim ar alkoholu, tabaku, narkotikām, sievietēm un trakulīgu dzīvošanu. Ikreiz
kad kāds kristietis nāca uz darbu, Džerijs vienmēr vārdiski un emocionāli viņu vajāja, cerēdams aizbiedēt
viņu no darba. Džerijs ienīda kristietību un kristiešus.
Kad Džerijs bija tuvu savai piecdesmitgadei, viņš kļuva depresīvs. Kādu dienu viņš nolēma izdarīt pašnāvību.
Kad viņš devās mājās, lai izdarītu pašnāvību, viņš ceļmalā redzēja Septītās dienas adventistu draudzes
reklāmu. Svētais Gars dāvāja viņam domu - varbūt viņi var man palīdzēt. Džerijs iebrauca draudzes
stāvlaukumā tieši tad, kad draudzes skolas bērni beidza mācības. Viņš piegāja pie direktora un kaut ko
nomurmināja par palīdzību. Direktors iedeva Džerijam manu numuru un teica: “Šis ir mūsu mācītāja
telefona numurs. Lūdzu, piezvaniet viņam.” Kad Džerijs man tovakar piezvanīja, viņš man pastāstīja, ka ir
nonācis grūtībās un jautāja, vai es viņam varu palidzēt. Es piezvanīju draudzes vecākajam, un mēs kopā
devāmies uz Džerija mājām.
Džerijs mums visu pastāstīja un piebilda: “Es nespēju noticēt, ka esmu kritis tik zemu, ka uzaicināju mācītāju
uz savām mājām.” Viņš teica, ka ir pamēģinājis visu iespējamo, ko vien pasaule var piedāvāt un nav atradis
piepildījumu, tādēļ bija izlēmis beigt savu dzīvi. Es sacīju: “Džerij, tu neesi pamēģinājis visu, jo tu neesi
pamēģinājis Jēzu.” “Tev taisnība,” viņš teica, “es neesmu pamēģinājis Jēzu. Ko man darīt, lai pamēģinātu
Viņu?” Es līdzdalīju vienkāršu vēsti par evaņģēliju un jautāju: “Vai ir kāds iemesls, kādēļ tu nevēlētos uzņemt
Jēzu savā dzīvē?” Džerijs atbildeja: “Nē, nav; ja Viņš neko šovakar manā labā nedarīs, tad es atņemšu sev
dzīvību.”
Es aicināju Džeriju kopā ar mums zemoties un atkārtot lūgšanu pēc manis. Tieši pēc tam, kad bijām pateikuši
āmen, Džerijs sagrāba manu roku un teica: “Vai jūs to redzējāt?” “Ko tieši?” es jautāju. “Uzreiz pēc tam, kad
es pateicu āmen, atverot acis, virs savas galvas ieraudzīju lidināmies vīrieti ar ļaunu skatienu un tad, viņš
izgaisa caur maniem griestiem. Jums man jātic!” “Es tev ticu, Džerij,” es atbildēju, “kā tu tagad jūties?” Pēc
mirkļa pārdomām viņš sacīja: “Es jūtos labi, ļoti labi. Es ļoti ilgi neesmu tik labi juties, varbūt pat nekad. Kas
ar mani ir noticis?” Es paskaidroju: “Džerij, tu tikko aicināji Jēzu ienākt savā dzīvē un piedot tavus grēkus.
Tagad Viņš dzīvo tavā sirdī. Ļaunais gars, kuru tu redzēji, centās tevi pierunāt izbeigt tavu dzīvi, bet Jēzus
viņu aizdzina.”
Tajā vakarā Džerija namu pildīja tik liels prieks, ka Džerijam bija grūti aizmigt. Viņš izgāja cauri visai mājai un
atbrīvojās no alkohola, narkotikām, žurnāliem un jebko citu grēcīgu, ko atrada. Viņš to visu salika maisā un
apraka ļoti dziļi savā dārzā. Nākamajā dienā viņš iegādājās stādu, lai iestādītu koku virs visām tām lietām,
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ko bija apracis. Kad es viņu devos apciemot, viņš man teica: “Mācītāj, tas caurums zemē un jaunais koks
simbolizē manu jauno dzīvi. Vecais Džerijs ir aprakts tur un jaunais augļu koks simbolizē jauno Džeriju, jo
man tagad ir jauna dzīve!”
Bībeles panti lūgšanām
●

Jāņa 16:8-11— Tas ir Svētā Gara darbs mūs pārliecināt par mūsu grēkiem un vest pie Jēzus.

●

Ecehiēla 36:25, 26— Mums ir apsolīta jauna sirds, jauns prāts un jauna dzīve.

●

2. Korintiešiem 5:17—Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir
tapis jauns.

●

Jāņa 8:36—Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.

●

1. Tesaloniķiešiem 4:3—Tā ir Dieva griba jums, lai jūs dotos uzvarā pār grēku.

●

Romiešiem 6:14—Grēks pār tevi vairs nevaldīs.

●

Mateja 5:29, 30—Atšķir sevi no jebkā un jebkura, kas tevi kārdina grēkot.

●

Romiešiem 12:21—Aizstāj negatīvos ļaudis un lietas savā dzīvē ar pozitīvām lietām un ļaudīm.

●

Galatiešiem 5:19-26— Ar Gara augli var pakļaut miesas ļaunās iegribas.

Katru dienu, kad vēršamies pie Jēzus un lūdzam, mēs saņemam Viņa piedošanu un žēlastību. Tāpat kā
Israēla bērni ik dienas devās saņemt mannu no debesīm, tāpat mums ikdienas jāatjauno savas attiecības ar
Jēzu, Dzīvības Maizi (Jāņa 6:58) Svētā Gara klātbūtne darbojas mūsu dzīvēs, mēs atzīstamies savos grēkos
Dievam un pieņemam Jēzus taisnību, un esam spējīgi pretoties sātana kārdinājumiem. (Galatiešiem 5:16)
Ieteicamās lūgšanas
●

Dārgais Kungs, es zinu, ka tā ir Tava griba man, lai es pārvaru grēku Tavā spēkā. Lūdzu, piepildi
mani ar Tavu Svēto Garu un vadi mani visā patiesībā (Jāņa 16:13)

●

Jēzus Vārdā un Viņa asins spēkā es pavēlu sātanam un viņa ļaunajiem gariem atstāt manu dzīvi.
Lūdzu, Kungs, izdzen sātanu no manas dzīves un manām mājām. Lai tikai patiesība un taisnība mājo
manī.

●

Dārgais Tēvs, piepildi manu dzīvi ar Svētā Gara klātbūtni. Lai Viņa spēks plūst caur mani un kalpo
tiem, kas ieslodzīti grēka važās. Ved tos pie Jēzus, lai viņu važas tiktu sarautas.

●

Kungs, palīdzi mums būt pacietīgiem un laipniem, parādi Savu mīlestību un žēlastību tiem, kuri mūs
kaitina vai apvaino mūs.

●

Mēs lūdzam par tiem, kuri rūpējas par veciem vai slimiem ģimenes locekļiem. Dāvā viņiem
pacietību, spēku un mīlestību.

●

Kungs, lūdzu, atvieglini tos, kuri raizējas, jo ir nāvējoši slimi. Sniedz viņiem drosmi un Jēzus mieru.

●

Mēs lūdzam par sabatskolas un personīgās kalpošanas nodaļām katrā vietējā draudzē, kad tās
dodas aizsniegt vietējo sabiedrību caur mīlošu kalpošanu, Bībeles pētīšanu un liecināšanu.

●

Mēs lūdzam par Svētā Gara kristību jauniešiem un jauniešu vadītājiem, gluži kā tas ir apsolīts Ap.d.
1:8. Un mēs īpaši lūdzam pēc Dieva svētībām jauniešiem, kuri iesaistījušies Give Him 20 un citās
lūgšanu aktivitātēs.

●

Kungs, lūdzu parādi mums Dieva dotu stratēģiju kā aizsniegt pasaules Jērikas ar Triju Eņģeļu Vēsti
un vadīt katras pilsētas Rāhabas pie glābšanas Kristū.

●

Izlej Savu Svēto Garu, kamēr mēs lūdzam pēc gudrības un Tavas drīzās atnākšanas.

●

Kungs, mēs lūdzam par tiem septiņiem (vai vairāk) cilvēkiem mūsu lūgšanu sarakstā. Lai viņi ļauj
Svētajam Garam darboties viņu dzīvēs.

●

Vietējās draudzes lūgšanu vajadzības:
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Meklējot Dieva Garu
CETURTĀ DIENA — SVĒTĀ GARA KRISTĪBA

“Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš
sacīja, no Manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz
dienām.” (Apustuļu darbi 1:4, 5)

Liecība
“Kad būsi saņēmis Svētā Gara kristību, tad sapratīsi vairāk par glābšanas prieku, nekā līdz šim būsi
piedzīvojis.” (Elena Vaita, Manuscript Releases, 5.sēj, 231.lpp oriģ).
Es apciemoju kādu vīru, kuram bija neārstējama slimība. Dieva mīlestībā un žēlastībā lūdzu un mēģināju
viņu iedrošināt, tomēr atstājot viņa mājas, biju satriekts; cik bezspēcīgs es jutos šajā situācijā - un cik
bezspēcīgi liekas arī daudzi kristieši. Kad salīdzināju savu dzīvi un citu kristiešu dzīvi ar Jaunās Derības
kristiešu dzīvi, kontrasts bija šokējošs. Šī apciemojuma rezultātā es nolēmu rūpīgi izpētīt, ko Bībele saka par
Svēto Garu. Beigu beigās biju izpētījis 273 Bībeles pantus oriģinālajā valodā, kuri tieši bija runa par Svētā
Gara darbu, un atradu vairāk kā 2000 citātus Elenas Vaitas rakstos par šo tēmu.
Savā Bībeles izpētē es atklāju Svētā Gara kristību. Šī pieredze izmainīja Pētera, Pāvila un jebkura cita, kurš
saņēma Svēto Garu, dzīvi visā tās pilnībā. Pat Jēzum spēku deva Svētais Gars, jo pirms Tas nenolaidās pār
Viņu kā balodis, Viņš strādāja galdniecībā. Pēc tam, kad Gars nāca pār Jēzu, Jēzus kalpoja kā Mesija.
Bībeles stāstos mēs vienmēr varam atrast kādu pierādījumu, kas norāda, ka ticis piešķirts Svētā Gara spēks.
Piektdienas vakarā apmēram 22:00 mūsu astoņgadīgā meita sauca mammu. Kad mana sieva aizgāja pie
meitas, es nolēmu ieiet savā darbistabā un lūgt. Kamēr lūdzu, jutu Jēzus dievišķo klātbūtni istabā. Es sāku
runāt ar Kungu ar lielu dedzību un slāpēm pēc Svetā Gara klātbūtnes savā dzīvē. Drīz redzēju Jēzu pie savas
draudzes durvīm, mīloši uzliekot caurdrutās rokas uz katra draudzes locekļa pleca ar žēlastības pilnu un
pieņemošu žestu. Jēzus man jautāja: “Vai tu mīli Manus ļaudis?” Es varēju teikt, ka tos mīlu, bet man nācās
atzīt, ka dažus no viņiem bija grūti mīlēt. Pār maniem vaigiem ritēja asaras, kamēr es izsūdzēju savus grēkus.
Tad redzēju Jēzus caurdurtās pēdas stāvam uz katedras, kur sludināju katru nedēļu. Jēzus sacīja: “Es nomiru,
lai Es varētu piedot un glābt šīs pasaules ļaudis. Vai tu katru nedēļu dedzīgi sludini evaņģēliju par glābšanu
zudušajām dvēselēm?” Es varēju teikt, ka tā ir mana vēlme ar lielu dedzību sludināt evaņģēliju pazudušajiem,
tomēr jutos tik nevērtīgs Viņa klātbūtnē. Pār maniem vaigiem atkal ritēja asaras, un es atzinos savā grēkā.
Tad es redzēju ērkšķu kroni uzspiestu uz Viņa pieres. Es dzirdēju Jēzu sakām: “Es pazemojos līdz pat krusta
nāvei. Vai tu gaidi uzslavas no cilvēkiem? Es varēju teikt, ka es nevēlējos cilvēku slavu, bet caur asarām acīs
atzinu, ka cīnījos ar lepnumu. Es jutos pilnīgi nevērtīgs un nepieņemams Viņa klātbūtnē un asaras sāka
straumēm ritēt pār maniem vaigiem. Pēkšņi Jēzus pavilka sāņus savas drēbes un parādīja Savus sānus, kas
tika sadurti pie krusta. Viņš sacīja: “Tos, kuri nāk pie Manis, es nekad neatstumšu.”
Tad es jutu pilnīgu mīlestību un pieņemšanu no Kunga, tādu, kā vēl nekad iepriekš nebiju jutis. Es zināju, ka
mani grēki ir piedoti, un es zināju, ka Viņš mani ir pieņēmis. Es baudīju šo atklāsmi, kad dzirdēju pa kāpnēm
steidzamies savu sievu. Paskatījos pulkstenī. Pusnakts. Divas stundas likās kā divas minūtes. Es nebiju gatavs
runāt par to, kas bija noticis, tādēļ devos atpakaļ gulēt, pagriezu galvu pret sienu, lai mana sieva neredzētu,
ka esmu nomodā. Kad viņa ienāca istabā, viņa jautāja: “Kas ar tevi noticis?” “Ko tu domā?” es jautāju. Viņa
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sacīja: “Es zinu, ka ar tevi kaut kas ir noticis, es jūtu. Kas notika?” Tad es viņai visu pastāstīju, un mana sieva
nekavējoties devās uz dzīvojamo istabu, lai lūgtu. Es dzirdēju, kā Viņa sauc uz Dievu, lai arī Viņa tiktu svētīta.
Nākamajā dienā, sabatā, es jutu Dieva spēku, sludinot. Todien vairāki ļaudis pieņēma lēmumu sekot
Kristum. Vēlāk kāds vīrs jautāja: “Mācītāj, vai esi piedzīvojis kādas pārmaiņas?” Pārsteigts es sacīju, “Kādēļ tu
to jautā?” viņš atbildēja: “Es zinu, ka ar tevi kaut kas vakar vakarā noticis. Visu laiku, kamēr tu sludināji, es
redzēju, kā tava seja spīd.” Kad es līdzdalīju, kas bija noticis, viņš sacīja: “Patiesi, Tas Kungs tevi apciemojis!”
Tajā gadā 37 cilvēki nodeva savas dzīves Kristum. Nākamajos gados, kopš tās nakts, simtiem ļaužu ir
nodevuši savas dzīves Kristum. Lai Kungs Jēzus tiek mūžīgi slavēts!

Bībeles panti lūgšanām
●
●
●
●
●
●
●

Lūkas 3:21, 22—Pēc Savām kristībām, Jēzus lūdza, lai Svētāis Gars nāk pār Viņu.
Apusutļu darbi 1:5-8—Jūs saņemsiet spēku, kad Svētais Gars nāks pār jums.
Apustuļu darbi 2:1-4—un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās valodās.
Apustuļu darbi 4:31—Agrīnā draudze saņēma spēku, kamēr tā lūdza pēc Dieva Gara.
Apustuļu darbi 8:15-17—Viņi tika kristīti ūdenī Jēzus Vārdā, bet viņiem bija vajadzīgs Svētais Gars.
Lūkas 11:11-13—Svētā Gara kristība tiek dota tiem, kuri meklē Viņu caur lūgšanu.
Apustuļu darbi 5:31, 32—Tiem, kuri vēlas paklausīt, tiks dots Svētais Gars.

Ieteicamās lūgšanas
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Dārgais Tēvs, lūdzu, kristī mani ar Svēto Garu, lai es varu dzīvot un mīlēt Tev par godu.
Tā ir mana lielākā vēlme, Kungs Jēzu, ka es varētu Tevi labi atklāt šai pasaulei. Lūdzu, sagatavo manu
sirdi uzņemt Svēto Garu un līdzdalīt Tavu mīlestību cilvēkiem savā dzīvē.
Lūdzu, vadi mani visā patiesībā, lai es varētu vienmēr darīt to, kas ir patīkams Tavās acīs. Lai Tavs
Svētais Gars atklāj man, ko Tu vēlies, lai es saprotu, un, ko man vajadzētu līdzdalīt.
Mēs lūdzam, lai mūsu tuvie un mīļie, kas ir atstājuši ticību, atcerētos, kā tas bija būt sadraudzībā ar
Tevi un ilgotos atkal ar Tevi savienoties. Pālīdzi viņiem sajust un pieņemt Tavu mīlestību un
piedošanu.
Kungs, mēs lūdzam pēc Tavas apsardzības misionāriem, kuri strādā bīstamās vietās.
Mēs lūdzam par tiem 16 miljoniem iedzīvotāju sešās vismazāk aizsniegtajās Dienvidu Klusā Okeāna
Divīzijas pilsētās. Mēs lūdzam pēc Svētā Gara kristības ikdienā draudzes locekļiem, kad viņi iziet
mīlestībā aizsniegt tos, kuri vēl nav aizsniegti.
Mēs lūdzam, lai Svētais Gars mums palīdz saprast, kā aizsniegt tos 406 miljonus ļaužu 105 Ziemeļu
Klusā Okeāna divīzijas vismazāk aizsniegtajās pilsētās.
Lūdzu svētī Adventistu Kapelānu kalpošanu, lai draudzei būtu ļaudis, kuri ir gatavi kalpot tiem, kas
ir cietumā.
Kungs, mēs lūdzam par tiem septiņiem (vai vairāk) cilvēkiem mūsu lūgšanu sarakstā. Lai viņi ļauj
Svētajam Garam darboties viņu dzīvēs.
Vietējās draudzes lūgšanu vajadzības:
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Meklējot Dieva Garu
PIEKTĀ DIENA — SVĒTĀ GARA AUGLIS

“Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.
Pret tādām lietām nav bauslības.” (Galatiešiem 5:22, 23)

Liecība
“Skaidri zināms, ka Svētais Gars iesēj patiesību cilvēka sirdī, kad tā ir mīlēta un lolota, un uzskatīta par svētu
lolojumu. Tad mīlestība sirdī plūdīs kā dzīvā ūdens straumes, kas ved uz mūžīgo dzīvību. Kad šāda mīlestība
ir sirdī, darbinieks nepagurs, strādājot Kristus darbā.” (Elena Vaita, Review and Herald, 3.sej, 121.lpp oriģ.,
1894. gada 13. februāris)
Kādam draudzkopim, kurš bija pazīstams kā izpalīdzīgs un ietekmīgs vīrs, bija nopietna rakstura problēma,
par kuru zināja tikai viņa sieva un bērni. Esot darbā vai atpūšoties kopā ar citiem, viņš bija vissirsnīgākais
vīrs, kādu varēja sastapt. Mājās viņš bieži vien bija neciešams. Viņš bieži bija sliktā garstāvoklī vai viegli
aizkaitināms. Dažreiz viņš iedegās dusmās un kļuva emocionāli vardarbīgs un diezgan smagi sodīja savus
bērnus.
Šis draudzkopis zināja savu vajadzību. Viņš ienīda sevi par to, ka mājās bieži zaudēja savaldību. Viņš saprata,
ka viņš publiski sludināja vienu lietu, bet mājās dzīvoja citu dzīvi. Dažkārt viņš saprata, ka viņam vajadzētu
apmeklēt nodarbības, lai mācītos, kā savaldīt dusmas, bet viņš baidījās par to, kādas būs sekas, ja vņš šo
problēmu atzīs draudzē. Viņš arī zināja, ka vajadzētu apmeklēt terapiju, bet viņam nepatika doma, ka kādam
būtu jāmaksā. Viņa lepnums viņu atturēja no palīdzības, kas viņam tik ļoti bija vajadzīga. Viņš bija reliģisks,
nevis garīgs vīrs - viņam bija jāpiedzīvo atgriešanās un paliekošas attecības Svētajā Garā.
Kādu rudeni pie viņiem bija atbraucis kāds mācītājs un sludināja atmodas sanāksmēs. Šim draudzkopim
bija svarīgs amats draudzē, tādēļ viņš apmeklēja visas sanāksmes, lai gan viņa sirds likās kā akmens. Pirms
šīm sanāksmēm bija daudz lūgts un Svētais Gars darbojās brīnumainos veidos. Kāda jauna sieviete
atjaunoja savas attiecības ar Jēzu un publiski atzinās savos grēkos, lūdzot draudzes piedošanu un atbalstu.
Kāda nekristiešu sieviete, kura apmeklēja sanāksmes kopā ar draudzeni, nodeva savu dzīvi Jēzum. Dzīves
tika mainītas un cilvēki ik vakaru iznāca priekšā un atsaucās aicinājumam.
Vienā no pēdējiem vakariem šis draudzkopis piecēlās kājās un izgāja priekšā, kad tika izteikts aicinājums.
Asaras ritēja pār viņa vaigiem, viņš devās uz priekšu kopā ar citiem, kuri savā sirdī bija atsaukušies Dieva
aicinājumam. Draudzes priekšā viņš nokrita ceļos, pacēla savas rokas un skaļi sacīja: “Dievs, esi man žēlīgs,
es esmu tikai grēcinieks!” Cilvēki, kas pazina šo draudzkopi, bija pārsteigti dzirdot viņu publiski šādi lūdzam,
tomēr, tas vēl nebija viss. Draudzkopis piecēlās kājās, pagriezās ar seju pret draudzi un sacīja: “Man ir
briesmīga dusmu problēma. Es neesmu tāds vīrs un tēvs, kādam man vajadzētu būt. Man jāatzīstas savos
grēkos, jāmeklē palīdzība un jābūt tādam pašam vīram mājās, kādu jūs mani redzat publiski šeit.” Tobrīd
viņa sieva un bērni jau bija nostājušies viņam blakus, raudāja un apskāva savu tēvu un vīru. Draudzes locekļi
pienāca tiem klāt, mācītājs uzlika savu roku uz šī vīra pleciem, un viņi visi tovakar kopā lūdza!
Draudzkopis bija uzticīgs savam vārdam. Ar mācītāja palīdzību viņš atrada terapeitu un arī sāka apmeklēt
dusmu savaldīšanas nodarbības. Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka viņš sāka ik nedēļu pētīt Bībeli kopā ar
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mācītāju - ne tikai lai saprastu doktrīnas, bet lai iegūtu patiesas attiecības ar Jēzu. Svētais Gars svētīja
draudzkopi un viņa dzīve tika piepildīta ar Svētā Gara augli. Ne tikai viņa sieva un bērni redzēja, ka viņš ir
mainījies, bet arī draudzes locekļi un apkārtējā sabiedrība. Draudzkopis bija mierīgs. Viņš kļuva par vēl
dāsnāku vīru. Viņa laipnība un mīlestība, jo īpaši pret viņa sievu un bērniem, bija skaidri redzama. Jēzus
prieks un svētība caur Svēto Garu draudzkopja māju padarīja par debesīm virs zemes!

Bībeles panti lūgšanām
●
●
●
●
●
●

Galatiešiem 5:19-23— Miesas darbi izzūd Svētā Gara augļa spēkā: mīlestība, prieks, miers, pacietība,
laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.
Jāņa 13:35— Cilvēki zinās, ka esam patiesi kristieši, ja parādīsim viņiem mīlestību.
1. Pētera 1:8—Mēs piedzīvosim neizskaidrojamu prieku.
Filipiešiem 4:7— Dieva miers pasargās mūsu sirdis un domas.
2. Korintiešiem 3:18—Svētā Gara spēkā mēs tiekam pārveidoti Jēzus līdzībā.
Jāņa 7:38— Dzīvā ūdens upes plūdīs no mūsu sirdīm.

Ieteicamās lūgšanas
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Dārgais Jēzu, es vēlos parādīt Tavu raksturu ikvienam, kuru es pazīstu, un visiem, kurus es satieku.
Piepildi mani ar Svēto Garu un ļauj, lai Svētā Gara auglis atspoguļojas manā sirdī.
Lūdzu palīdzi man būt patiesākam kristietim, vēl vairāk mājās, nekā jebkur citur. Lai tie, kuri mani
pazīst vislabāk, redzētu Tevi manī visvairāk.
Dari tā, lai es esmu kā svētību upe, līdzdalot Tavu mīlestību, prieku un mieru pasaulē, kurā es
dzīvoju.
Kristī mani vēl vairāk ar Savu Garu, kamēr es pavadu laiku lūgšanās un Bībeles pētīšanā. Lai
nebeidzamas žēlastības straumes caur mani plūst sāpju piepildītajā pasaulē .
Teici to Kungu, mana dvēsele, un slavē Viņa svēto Vārdu. Lai Viņa prieks piepilda manu dvēseli!
Kungs, lūdzu, spirdzini visu to sirdis, kuri darbojas kalpošanā un ir paguruši. Atgādini tiem, ka Viņi
dara Tavu darbu. Ļauj tiem saredzēt sava darba augļus pat tad, ja tā ir tikai viena dvēsele.
Kungs, mēs atceramies savus sabatskolas skolotājus. Lūdzam, dari tiem zināmu, cik svarīgu darbu
viņi veic mūsu bērnu labā!
Kungs, mēs meklējam Tavu vadību Ietkmes Centriem, veselības un ģimenes programmām un Ceļa
Meklētāju klubos visā pasaulē!
Kungs, lūdzu parādi mums, kā mūsu vietējā sabiedrībā izplatīt literatūru ar evanģēliju (papīra
formātā un arī elektroniski). Mēs lūdzam, lai ļaudis to lasītu un Svētais Gars tos pārliecinātu par
Bībeles patiesību.
Lūdzu, aicini darbā literatūras evaņģēlistus, brīvprātīgos studentus, autorus, mediju speciālistus un
finansiālos atbalstītājus, lai pasaulei sludinātu cerības un dzīvības vārdus.
Kungs, mēs lūdzam par tiem septiņiem (vai vairāk) cilvēkiem mūsu lūgšanu sarakstā. Lai viņi ļauj
Svētajam Garam darboties viņu dzīvēs.
Vietējās draudzes lūgšanu vajadzības:
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Meklējot Dieva Garu
SESTĀ DIENA—SVĒTĀ GARA DĀVANA
“Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; ir dažādi spēki, bet
viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.”
(1. Korintiešiem 12:4-7)

Liecība
“Dieva Svētā Gara klātbūtne ir tā, kas sagatavo strādniekus, kā vīrus, tā sievas, par Dieva ganāmpulka
ganiem. (..) Kas tic savam dievišķajam Pavadonim, veidosies un augs. Tiem tiks dāvāts spēks ietērpt
patiesības vēsti svētā skaistumā.” (Elena Vaita, Liecības draudzei 6.sēj., 322.lpp oriģ.)
Manā birojā Albānijā, Oregonā, iezvanījās telefons. “Jā, tā ir,” es atbildēju, “jums nekavējoties jāierodas
slimnīcā. Mums ir pacients, kuram ir nopietna sirds aritmija. Mēs baidāmies, ka viņa varētu nomirt, bet viņa
mums neļauj neko darīt, kamēr Adventistu draudzes mācītājs par viņu nelūgs. Viņa turpina uzstāt, lai
Adventistu draudzes mācītājs par viņu aizlūdz, lai viņa tiktu dziedināta. Lūdzu, ierodieties drīz!”
Braucot uz slimnīcu, es lūdzu: “Kungs, esmu mazliet norūpējies par šo apmeklējumu. Šī dāma turpina stāstīt
visiem, ka, ja Adventistu draudzes mācītājs par viņu aizlūgs, viņai paliks labāk. Mēs abi ar Tevi zinām, ka Tu
ne vienmēr izvēlies dziedināt uzreiz. Ko teiks medmāsas un ārsti, ja Tu nedziedināsi šo sievieti?” Likās, ka
Kungs pats atbildēja: “Par ko tu uztraucies?” “Es uztraucos par Tavu reputāciju.” Likās, ka Kungs man atbild:
“Es pareizi sapratu, tu uztraucies par Manu reputāciju?” “Labi,” es turpināju, “es saprotu, ka tas izklausās
muļķīgi, bet ko gan cilvēki teiks, ko teiks šī sieviete, ja Tu viņu neizdziedināsi?” Kungs runāja uz manu sirdi:
“Tavs pienākums ir būt paklausīgam. Mans pienākums ir parūpēites par Manu reputāciju.” “Tev taisnība,” es
sacīju, “es uzticos, ka Tu darīsi to, ko redzi par labāko.”
Slimnīcā pie pacientes istabas es satiku četras medmāsas. “Vai Jūs esat Adventistu mācītājs?” viena no viņām
jautāja. “Pasteidzieties un dodieties iekšā, pielūdziet, lai mēs beidzot kaut ko varam darīt.” Medmāsa man
iedeva šīs sievietes vārdu, un es jau zināju, ka viņa nav manas vai kādas citas attālas draudzes locekle. Es
domāju par to, kādēļ viņa uzstāja, ka vēlas, lai adventistu mācītājs par viņu lūdz, tomēr nebija laika uzsākt
šo sarunu. Viņas sirds monitorā bija redzami neregulāri sirdspuksti. Es zināju, ka viņai draud briesmas.
Piegāju pie viņas gultas un paņēmu viņas roku. Viņa mazliet pavēra acis un jautāja: “Vai Jūs esat Adventistu
mācītājs?” “Jā,” es atbildēju. “Ja Jūs par mani lūgsiet, es zinu, ka tikšu dziedināta,” viņa sacīja.
Šis nebija mirklis Bībeles stundai vai svētrunai par aizlūgšanu par slimajiem. Es vienkārši jautāju, “Māsa, vai
tu esi gatava ļaut Jēzum izlemt, kas šodien šeit notiek?” “Ak, jā, mācītāj,” viņa sacīja, “bet es zinu, ja Jūs par
mani lūgsiet, es tikšu dziedināta!” Es aizvēru savas acis un lūdzu Debesu Kungu parādīt Savu spēku un
žēlastību šai kundzei. Es lūdzu, lai Viņš pagodina Savu Vārdu medmāsu un ārstu priekšā visā slimnīcā un, lai
šīs sievietes dziedināšana kļūst par liecību daudziem ļaudīm. Es lūdzu, lai Kungs viņu dziedinātu, ja tāds ir
Viņa prāts, ja tas pagodinātu Viņa Vārdu, un, ja tas būtu viņai vislabākais risinājums. Es pabeidzu savu
lūgšanu Jēzus vārdā un sacīju “Āmen.” Atvēris acis, es paraudzījos uz viņas sirds monitoru, un tajā bija
redzams ideāls regulārs sirds ritms. Sieviete satvēra manu roku un dzīvelīgi sacīja: “Es jūtos labi. Esmu
dzieidnāta! Es zināju, ja Adventistu mācītājs par mani lūgs, man paliks labāk!”
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Es atcerējos, ko Jēzus darīja ar līdzīgu pieredzi Savā dzīvē, tādēļ sacīju: “Māsa, tava ticība tev palīdzējusi!” Es
pateicos Dievam un izgāju no palātas. Medmāsa man jautāja: “Vai tagad mēs varam iet iekšā?” es sacīju: “Jā,
bet man nešķiet, ka jūs vēl viņai būsiet vajadzīgi.” Viņu acis iepletās, un viņas ietraucās istabā. Es nezinu, kas
notika pēc tam, kad aizgāju. Es nevēlējos, lai medmāsas vai šī sieviete uz mani raudzītos tā, it kā es būtu viņu
dziedinājis. Tā bija dziedināšanas dāvana, kuru bija dāvājis Svētais Gars šai sievietei tieši tajā brīdī.

Bībeles panti lūgšanām
●
●
●
●
●

1.Korintiešiem 12:9—Dziedināšanas dāvana tiek piešķirta. Kungam ir daudz dažādu veidu, kā
dziedināt cilvēkus, un Viņš vēlas Savu dziedinošo spēku piešķirt caur Saviem ļaudīm.
Efeziešiem 4:11-13— Svētais Gars vēlas dot daudz dāvanas Saviem ļaudīm. Dievam ir plāns arī tev.
Lūkas 5:17— Kunga spēkam ir jābūt klātesošam dziedināšanā.
1. Korintiešiem 14:1, 13—Lūdz, lai tu vēlētos un arī saņemtu garīgās dāvanas.
Atklāsmes 1:10—Kad Svētais Gars nāk par mums, mēs varam dzirdēt Dievu pavisam jaunā un
varenā veidā.

Ieteicamās lūgšanas
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

Še es esmu, Kungs, sūti mani Savā kalpošanā. Piepildi mani ar Savu Garu un sagatavo mani ar
Savām dāvanām.
Dārgais Jēzu, es vēlos šajā pasaulē darīt ko Tavā labā. Es neesmu apmierināts ar vienkāršu sēdēšanu
draudzē. Dāvā man Tava Gara spēku caur dāvanām, kuras tu esi izvēlējies priekš manis, lai es varētu
uzvarēt grēka spēku šajā pasaulē.
Kungs, dari mūsu dāvanas vēl lielākas caur izglītību, pieredzi un lūgšanu. Mēs savus talantus
nododam Tev un pazemīgi lūdzam, lai Tu pievienotu tiem Savu pārdabisko svētību, lai evaņģēlijs
varētu iziet pasaulē ar varenu spēku.
Mēs lūdzam par vairāk kā 8000 adventistu skolām ar gandrīz 2 miljoniem studentu. Lai šīs skolas
vienmēr mācītu Bībeles patiesību un vadītu jauniešus misijā un kalpošanā.
Kungs, dāvā mums gudrību, kā aizsniegt pasaulīgās kultūras, kurām nav nekāda interese par
reliģiju. Lai Tavs Svētais Gars nojauc sienas, kuras uzceltas ap sekulārām sirdīm.
Mēs lūdzam par cilvēku grupām Āzijā, kurām nav kristīgas vēstures. Dāvā mums īpašu gudrību, lai
saprastu viņu vajadzības.
Kungs, lūdzu iedvesmo Septītās dienas adventistus visā pasaulē lūgt tā, kā vēl nekad agrāk, pēc
Svētā Gara vēlīnā lietus. Mēs lūdzam pēc apsolījuma piepildījuma Joēla 2., Hozejas 6. un Apustuļu
darbos 2.
Parādi mums, kā palīdzēt praktiskās un garīgās bēgļu vajadzībās. Lai mūsu draudze būtu zināma
tādēļ, ka tā mīl visus ļaudis, neatkarīgi, no kurienes tie nāk.
Mēs lūdzam par 541 cilvēku grupu 18 Dienvidāfrikas Indijas okeāna Divīzijas valstīs. Lūdzu, vadi tās
pie Bībeles patiesības.
Kungs, mēs lūdzam par septiņiem (vai vairāk) cilvēkiem mūsu lūgšanu sarakstā. Lai viņi ļauj
Svētajam Garam darboties viņu dzīvēs.
Vietējās draudzes lūgšanu vajadzības:
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Meklējot Dieva Garu
SEPTĪTĀ DIENA—LŪGT PĒC SVĒTĀ GARA
“Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet
savās aizlūgšanās par visiem svētajiem.” (Efeziešiem 6:18)

Liecība
“Cilvēka labā pastāvīgi aizlūdz gan Kristus, gan Svētais Gars, tomēr Gars mūs aizbildina ne tā kā Jēzus, Kurš
piedāvā savas kopš pasaules radīšanas izlietās asinis; Gars darbojas sirdī, pamudinot mūs uz lūgšanu un
nožēlu, uz slavu un pateicību. Slava no mūsu lūpām atraisās tāpēc, ka Gars ir aizskāris dvēseles stīgas,
atgādinot svētas atmiņas un pamodinot sirdī gaišas mūzikas skaņas.” (Elena Vaita, Izmeklētās Vēstis, 1.sēj.,
344.lpp oriģ.)
Lūgšana ir izaicinājums. Mēs nevaram redzēt Dievu un lielākā daļa no mums reti dzird Dievu, ja vispār dzird.
Mēs nevaram pieskarties Viņam un dažkārt liekas, ka atbildes ir pārāk grūti sasniedzamas. Mums ir arī
daudz jautājumu par to, kā lūgšana darbojas, kā arī vai tā vispār darbojas.
Atceros, kad biju jaunietis, lūdzot bieži biju aizkaitināts. Bieži kļuvu miegains (lūdzot ar noliektu galvu un
aizvērtām acīm), un dažkārt manas domas aizklīda pie darāmo darbu sarakstiem tā vietā, lai runātu ar Dievu.
Tādas dziesmas kā “Mīļā lūgšanas stunda” man bija kas svešs. “Kā kāds var lūgt veselu stundu. Es knapi
spēju lūgt 15 minūtes. Patiesībā, kādas aptaujas rezultāti liecina, ka vidējais laiks, kuru mācītāji pavada
lūgšanās ir apmēram 7-10 minūtes dienā! Es jutos vainīgs. No visām lietām, kuras mācītājam ir jādara,
lūgšana ir vissvarīgākā.”
Rūpīgi pētot tēmu par Svēto Garu, es atradu kādu rakstvietu: “Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam;
jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.”
(Romiešiem 8:26) Tolaik šo pantu pilnībā nesapratu, tomēr bija skaidrs, ka Svētais Gars man palīdzēs
lūgšanā. Ar šo domu vien pietika, lai mana lūgšanu dzīve sāktu mainīties. Dievs bija apsolījis man palīdzēt
lūgt, tādēļ es sāku pieķerties šim apsolījumam ar visu savu sirdi. Kad es kļuvu miegains, es lūdzu pēc šī
apsolījuma. Manas lūgšanas kvalitāte uzlabojās pakāpeniski, un arī laiks, ko pavadīju lūgšanās, uzlabojās.
Pavadot vairāk laika lūgšanās, mani personīgie izaicinājumi kļuva vieglāki vai pazuda vispār, un es pamanīju
brīnumus notiekam man apkārt. Es nevaru paskaidrot kāpēc, tomēr šķiet, ka laiks, ko mēs pavadām
lūgšanās ir tikpat svarīgs kā vārdi, kurus mēs izsakām lūgšanā.
Lai gan lūgšana dažkārt joprojām ir liels izaicinājums, esmu sapratis, ka laiks paiet daudz ātrāk un man vairs
nav problēmu ar snauduļošanu vai domu aizmaldīšanos. Es zinu, ka Dievs dzird manas lūgšanas un zinu, ka
Viņš atbildēs Savā laikā un Savā veidā. Tādēļ, bībeliski runājot, lūgt Garā nozīmē pielikt lielākās cilvēciskās
pūles, lai uzlabotu mūsu laiku, ko pavadām lūgšanās, kamēr uzticamies, ka Svētais Gars mūs iedvesmos un
stiprinās.

Praktiskas idejas, kā uzlabot lūgšanu dzīvi:
●
●

Lūdz, balstoties uz Bībeli. Izlasi pantu un tad lūdz Kungam par to, ko tikko esi lasījis.
Arī dziedāšana ir sava veida lūgšana. Izmanto mūziku. Kokļu skaņu grāmatā un citās dziesmu
grāmatās ir daudz lūgšanas. Lieto šīs lūgšanas, lai tās tev palīdzētu saprast, ko tu vēlies sacīt.
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Lūdz vietā, kurā ir svaigs gaiss un kurā ir maz lietu, kuras novērš uzmanību.
Pieraksti savas lūgšanas. Daudziem cilvēkiem ļoti patīk pierakstīt savas lūgšanas, viņi redz, ka tas
tiem palīdz skaidrāk saprast savas domas un izteikties daudz konkrētāk.
Atrodi kādu lūgšanu partneri, ar kuru kopā vari lūgt klātienē vai pa telefonu.
Apmeklē lūgšanu sanāksmes (draudzē vai pie draudzes locekļiem mājās) vai uzsāc pats savu
lūgšanu sanāksmi.
Uztaisi sarakstu ar lietām, par kurām vēlies runāt ar Dievu.

Bībeles panti lūgšanām
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jūdas 20 — Mūsu ticība aug, ja lūdzam Svētajā Garā.
Efeziešiem 6:18—Lūdz Garā par dažādām lūgšanu vajadzībām.
Lūkas 6:12—Jēzus visu nakti pavadīja lūgšanā.
Lūkas 11:11-13—Svētais Gars nāk pie mums kā atbilde uz lūgšanām.
1. Timotejam 2:1—Lūgšana ir vissvarīgākā lieta, ko mēs varam darīt.
Lūkas 22:43—Dievišķā palīdzība stiprinās mūsu lūgšanas, gluži kā tas bija arī ar Jēzu.
1. Mozus 32:24— Jēkabs cīnījās ar Dievu, dažkārt lūgšana liekas kā smags darbs.
Lūkas 18:1—Mēs tiksim svētīti, ja nepadosimies lūgšanās un nepagursim sirdī.
Caharijas 12:10—Žēlastības un lūgšanas gars tiks izliets pār mums un mūsu ģimenēm.

Ieteicamās lūgšanas
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Dārgais Tēvs, padari mani par lūgšanu cilvēku, un lieto mani, lai es būtu par svētību cilvēkiem manā
dzīvē.
Kungs, lūdzu apstādini sātanu un ļaunos garus, kas vēlas mani sagustīt. Dāvā man uzvaru pār
maniem grēkiem Tavā asins spēkā.
Lūdzu, glāb mūsu bērnus un mazbērnus. Sūti katru eņģeli, ko vien debesis var dot, lai vadītu tos uz
mūžīgo dzīvību. Salauz sātana spēku pār viņiem, lai viņi redzētu Tavu labestību un dāvā tiem nožēlas
garu.
Svētī mūsu mācītājus, skolotājus, evaņģēlistus un draudzes locekļus visā pasaulē ar lūgšanu garu.
Lai Tavas tautas vienotā balss paceļas līdz debesīm kā varens slavas koris, kas iestājas lūgšanās par
citiem.
Kungs, mēs lūdzam pēc Tavas apsardzības viegli ievainojamiem bērniem un pusaudžiem. Mēs
lūdzam, lai tu vadi viņus prom no tiem, kas viņus izmanto.
Mēs lūdzam, lai Tu izsauc esamībā misionārus lielajās pilsētās, kuri būtu gatavi tur veidot jaunas
draudzes 860 cilvēku grupām 20 valstīs Intereiropas Divīzījā.
Lūdzu, sagatavo darbinieku armiju, kura ir gatava veidot draudzes 648 cilvēku grupās 38
Interamerikas Divīzijas valstīs.
Kungs, lūdzu vadi draudzes lēmumus 2020. gada Ģenerālkonferences sesijā. Lai delegāti, vadītāji
un apmeklētāji būtu pildīti ar atmodas un mīlestības garu.
Mēs paceļam tuvāk Tev mūsu lūgšanu sarakstā ierakstītos vārdus. Ved šos cilvēkus tuvāk Sev.
Vietējās lūgšanu vajadzības:
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Meklējot Dieva Garu
ASTOTĀ DIENA—PAKĻAUŠANĀS SVĒTAJAM GARAM
“Tāpēc Es jums saku: ikkatru grēku un ikkatru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet Gara zaimošanu
nepiedos.” (Mateja 12:31)

Liecība
Nevienam nav jāraugās uz grēku pret Svēto Garu kā uz kaut ko noslēpumainu vai nedefinējamu. Grēks pret
Svēto Garu ir pastāvīga atteikšanās aicinājumam nožēlot. (Elena Vaita, SDA Bībeles Komentāri, 5. sēj.,
1093.lpp oriģ.)
Pat Gara piepildīti cilvēki dažkārt kļūdās. Ābrahāms, Mozus, Dāvids un Pēteris - viņiem visiem bija rakstura
nepilības un kļūdas, kuras tie pieļāva kārdināšanu laikā. Pat Jēzus tika kārdināts (Mateja 4), lai gan Viņš nekad
nepadevās tam. Tikai tādēļ, ka mēs staigājam Garā pašlaik, nenozīmē, ka mēs vairs nepieļausim kļūdas un
kļudīties nav tas pats, kas nocietināt savu sirdi grēkā.
Kāda sieviete savas dzīves vēlākajos gados bija kļuvusi mazdūšīga, izkaltusi un dusmīga. Viņai bija grūti
panest citus, kā vien tikai dažus tuvākos draugus. Kad draudzi apmeklēja ciemiņi, viņa bieži izteica
aizskarošus komentārus par viņu bērniem, apģērbu vai ko citu. Jaunkristītie draudzes locekļi un citi bieži
saņēma viņas rupjās kritiskās piezīmes. Daži kļuva tik ļoti bēdīgi, ka viņi vairs neapmeklēja draudzi. Es par to
nezināju pilnīgi neko, līdz kādai draudzes vecāko sanāksmei. Jautāju draudzes vecākajiem, vai viņi zina, kādēļ
draudzes locekļi vairs neapmeklē draudzi. Vairāki klusējot nolieca galvas. Beidzot, viens draudzes vecākais
ierunājās: “Mācītāj, mūsu draudzē ir kundze, kas nespēj savaldīt savu mēli. Viņa baumo un gandrīz visus
kritizē. Tādēļ ļaudis atstāj draudzi.” “Cik ilgi tas tā jau ir?” es jautāju. “Daudzus gadus,” skanēja atbilde. “Kādēļ
neviens neko nav darījis lietas labā?” es turpināju. “Daži mācītāji ir mēģinājuši, bet nekad nav bijušas
redzamas pārmaiņas.” “Tā tas vienkārši nevar turpināties,” es sacīju, “Lūk, ko es ierosinu. Es iešu apciemot
šo kundzi un lūgšu, lai viņa maina savu uzvedību divu nedēļu laikā. Ja viņa nevēlas mainīties, tad viņas vārds
tiks ierakstīts nākamajā draudzes padomes sanāksmē jautājumā par disciplīnu. Vai jūs, kā draudzes vecākie,
atbalstāt šo domu?” Draudzes vecākie vienbalsīgi piekrita šim plānam.
Biju sarunājis tikšanos ar šo kundzi par aktuālo jautājumu. “Es zinu, kādēļ jūs esat šeit,” viņa sacīja, kad
apsēdos viņas dzīvojamā istabā. “Jūs zināt?” es atbildēju. “Jā,” viņa turpināja, “jūs esat atnācis, lai parunātu
par to, kā es runāju ar cilvēkiem.” “Tieši tā,” es sacīju, “kā jūs to zinājāt?” “Jo divi citi mācītāji ir bijuši pie manis
runāt par to pašu.” “Vai tas ko palīdzēja?” es jautāju. “Nē, nepavisam.” “Kādēļ?” es jautāju. “Jo man ir tiesības
sacīt to, ko uzskatu par labāko un cilvēki ir pārāk jūtīgi.”
Mēs runājām par kristīgu uzvedību, es lasīju Efeziešiem 4:29-31, tomēr šī kundze joprojām nevēlējās
mainīties. Ar lūgšanu sirdī es sacīju, “Jums ir divas nedēļas, lai mainītu savu uzvedību, citādāk man nāksies
jūsu vārdu pieminēt draudzes padomes sēdē, runājot par disciplīnu, un visi draudzes vecākie to atbalstīs.”
“Jūs tā nerīkotos!” viņa izsaucās. “Ak, jā, es tā rīkošos, ja vien Jūs neizlemsiet mainīt to, kā Jūs runājat ar
cilvēkiem.” “Es neticu, ka draudzes vecākie Jūs atbalstīs,” viņa sacīja. “Viņi jau mani atbalsta, un Jūs varat
pārbaudīt to, ja vēlaties, tomēr tā ir patiesība,” es apstiprināju. Šī atskārsme kundzei lika apsēsties un
klusumā pārdomāt dzirdēto. Es maigi teicu: “Mēs visi Jūs mīlam un vēlamies, lai Jūs esat daļa no mūsu
draudzes, tomēr uzvedībai ir jāmainās.”
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Nākamajā Sabatā viņa neieradās draudzē. Viņas draugi no manis izvairījās. Es sapratu, ka visiem bija grūti.
Nākamajā sabatā, tieši pirms divu nedēļu beigām, viņa atnāca uz draudzi. Es piegāju ar viņu sasveicināties.
Viņas seja bija skaidra, tomēr viņa paņēma manu roku un to stingri turēja. “Mācītāj,” viņa sacīja, “es
pārdomāju visu, ko teicāt. Es vēlos, lai Jūs zinātu, ka tagad visu redzu savādāk - visus šos gadus esmu
kļūdījusies. Es ceru, ka Jūs man piedosiet. Esmu apņēmusies lūgt piedošanu arī draudzes vecākajiem un
visai draudzei. Ar Dieva palīdzību es būšu citādāka sieviete.” Viņas acīs zibēja atzīšanās asaras un es ar prieku
varu teikt, ka viņa bija uzticīga savam solījumam. Cilvēki sāka atgriezties draudzē, un draudze strauji auga.

Bībeles panti lūgšanām
●
●
●
●
●

Mateja 12:31, 32—Zaimošana ir grēka attaisnošana un Dieva vietas ieņemšana (Marka 2:7-11; Jāņa
10:33).
Ebrejiem 6:4-6—Patiesi atgriezušies ļaudis nespēj aiziet no Jēzus.
Ebrejiem 4:7—Vislabākais laiks, kad paklausīt Svētā Gara balsij ir pirmā reize, kad Viņš uz tevi runā.
Ap.d. 7:51—Nepretojies Svētā Gara vadībai un brīdinājumiem.
Lūkas 13:34—Nodod savu dzīvi Jēzum pirms ir par vēlu, kā tas bija Viņa iemīļotajai Jeruzālemei.

Ieteicamās lūgšanas
●
●

●
●
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●
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Dārgais Tēvs, kaut es vienmēr klausītos Tavā balsī. Piedod man, kad esmu bijis stūrgalvīgs. Atver
manas acis un ausis saprast Tavu gribu un dod man drosmi paklausīt.
Dārgais Jēzu, piedod man par sāpēm, kuras esmu izraisījis Tev, kad neesmu gribējis atteikties no
saviem grēkiem. Lūdzu, neatņem Savu Svēto Garu no manis un atmaidzini manu sirdi, lai tā ir
gatava uzņemt Tavu pamācību.
Lūdzu, piedod mūsu draudzei reizes, kad neesam klausījušies Tavu balsi Bībelē. Palīdzi mums kā
draudzei šķīstīt sevi no grēka un atjaunot Tava Gara klātbūtni mūsos.
Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! Neraidi mani prom no Sava vaiga
un neatņem no manis Savu Svēto Garu! Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini
mani ar paklausības garu! Es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie Tevis.
(Psalm 51)
Tēvs, mēs aizlūdzam par tiem, kuri varētu būt atkarību apstākļu upuri. Lūdzu, salauz važas, kas tos
saista! Kaut mēs tos redzētu atgriežamies pie Tevis caur mūsu mīlestību un rūpēm.
Lūdzu, māci mums, kā pasludināt mūsu draudzes pamatmācības skadri, radoši, bībeliski un
autentiski. Kaut Jēzus mīlestība būtu mūsu ticības centrā.
Mēs lūdzam, lai Tu sagatavo jauniešus veidot jaunas draudzes 789 cilvēku grupām 9
Ziemeļamerikas Divīzijas valstīs.
Mēs lūdzam, lai Tu aicini medicīnas misijas darbiniekus veidot jaunas draudzes 830 cilvēku grupās
11 Austrumu Centrālāfrikas divīzijā.
Mēs lūdzam, lai Tu aicini karavīrus iestāties par 2568 cilvēku grupām Dienvidāzijas Divīzijas 4 valstīs.
Mēs lūdzam, lai Tu aicini jauniešu vadītājus un vadi pieaugušo jauniešu apmācības (Senior youth
training)
Paldies Tev, Tēvs, ka Tu sūti Svēto Garu, lai atgrieztu septiņus cilvēkus mūsu lūgšanu sarakstos.
Vietējās lūgšanu vajadzības:
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Meklējot Dieva Garu
DEVĪTĀ DIENA—SVĒTĀ GARA DARBS
“Pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija liela vara, un zeme kļuva gaiša no viņa
spožuma.Es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm saucam: "Izeita no viņas, Mana tauta, lai jums nebūtu dalības
viņas grēkos un jūs neķertu viņas mocības.” (Atklāsmes 18:1, 4)

Liecība
“Mums ir liela nepieciešamība pēc iekšējas Svētā Gara darbības. Dieva Garam vienmēr ir tikai dievišķas
izpausmes. Kungs vēlas, lai jums būtu laipnais un jaukais garīgais svaidījums, tad jūsu darbā atklāsies tāds
spēks, kādu jūs agrāk nekad nepazināt. Ar jums vienmēr kopā būs mīlestība, ticība un cerība. Jūs varēsit iet
uz priekšu ticībā, apzinoties, ka Svētais Gars iet jums līdzi.” (Elena Vaita, Evaņģelizācija, 299.lpp oriģ.)
Kādu dienu Dieva patieso ļaužu vidū visā pasaulē būs liela atmoda. Svētais Gars nāks ar lielu spēku. Šī Svētā
Gara darbība Bībelē tiek salīdzināta ar vēlīnā lietus laiku, kas parasti lija Tuvajos Austrumos, lai augi varētu
augt un drīz būtu ievācama raža. (Cah. 10:1) Kādu dienu Dieva ļaudis izies, lai līdzdalītu savu ticību visos
iespējamos veidos. Caur Kristu tiks darīti brīnumi. Tūkstošiem, iespējams, pat miljoniem ļaužu tiks glābti.
Svētā Gara darbs ir glābt pazudušos, un nav lielāka prieka, kā vien pievienoties šim darbam.
Kādu sabatu Lanss un viņa sieva Renē apmeklēja Septītās dienas adventistu draudzi pirmo reizi. Kāds bija
atstājis uz viņu mājas sliekšņa grāmatu Bībeles lasījumi mājām (Bible Readings for Home). Dažādu
apsvērumu dēļ, Lanss un Renē nolēma ielūkoties šajā grāmatā. Pāršķirstot grāmatu, viņi pamanīja tēmu
par sabatu, kas ļoti viņus ieinteresēja. Viņi rupīgi izpētīja šo nodaļu un bija pārliecināti, ka tiem jāatrod
draudze, kas ir izdevusi šo grāmatu. Viņi ievēroja, ka to izdevuši Septītās dienas adventisti, tādēļ viņi atrada
šo draudzi un nākamajā sabatā devās uz dievkalpojumu. Lanss parādīja tiem grāmatu Bībeles lasījumi
mājām un jautāja: “Vai jūsu draudze ir izdevusi šo grāmatu?” “Jā, tie esam mēs,” es atbildēju. “Lieliski,” Lanss
turpināja, “mums ir daudz jautājumu. Vai pastāv iespēja, ka jūs nāktu uz mūsu mājām un pasniegtu mums
Bībeles stundas?” Protams, es viņus iedrošināju, ka ar prieku pieņemu šo uzaicinājumu.
Kad viņus apciemoju pirmo reizi, uzzināju, ka Lansam, Renē un viņu diviem zēniem jau sen bijušas ilgas pēc
lielām pārmaiņām. Viņi bija kļuvuši alkohola un narkotisko vielu atkarību upuri, un viņu laulība bija diezgan
cietusi šo iemeslu dēļ. Es zināju, ka viņiem bija vajadzīgs Jēzus atbrīvojošais spēks. Līdzdalīju tiem evaņģēliju
un pastāvīgi sirdī lūdzu pēc Dieva palīdzības, jo redzēju, ka Svētais Gars tos dziļi pārliecina. Kad pabeidzu
stāstu par evaņģēliju, jautāju: “Vai ir kāds iemesls, kādēļ jūs nevēlētos nodot savas dzīves Jēzum?” Viņi
atbildēja, ka viņi būtu ļoti priecīgi iegūt glābšanu un Jēzus piedošanu. Mēs uzreiz zemojāmies lūgšanā, un
es viņus vadīju caur nožēlas un Jēzus kā Glābēja un Kunga pieņemšanas lūgšanu. Ar asarām acīs tie atkārtoja
lūgšanas vārdus pēc manis, un mēs piecēlāmies kājās ar lielu prieku. Svētā Gara brīnumainais darbs bija
acīmredzams. Tagad viņi abi bija Dieva bērni.
Kad ierados uz nākamo iknedēļas tikšanos, es pat nepaspēju pārkāpt dzīvojamās istabas slieksni, kad Lanss
jau jautāja: “Mācītāj, ko jūs domājat par cigaretēm un smēķēšanu? Kā jums šķiet, vai kristietim to vajadzētu
darīt?” Tovakar ierosināju izpētīt tēmu par veselīgu dzīvesveidu un tā arī notika. Šo un citu Bībeles stundu
rezultātā, Lanss un Renē kļuva brīvi no sātana važām, kas tos bija paverdzinājušas. Drīz viņi kristījās un abi
kļuva par vareniem darbiniekiem Kristus darbā, līdzdalot savu liecību un pasniedzot Bībeles stundas
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ģimenes locekļiem un draugiem. Arī viņi sāka piedalīties Svētā Gara darbā, līdzdalot evaņģēliju apkārtējiem
cilvēkiem. Kas par brīnumu!

Bībeles panti lūgšanām
●
●
●
●
●
●
●

Mateja 28:19, 20—Katram Jēzus sekotājam jādara viss iespējamais, lai izplatītu glābšanas
evaņģēliju.
Jāņa 16:13—Kad Svētais Gars darbojas, cilvēkus piesaistīs Dieva Vārda patiesība.
Apustuļu darbi 4:29-31— Agrīnā draudze lūdza, lai Dievs tos piepilda ar Svēto Garu, lai viņi varētu
drosmīgi sludināt Dieva Vārdu.
Efeziešiem 4:11, 12—Svētā Gara dāvanas ir domātas kristiešu apgādāšanai ar visu nepieciešamo
kalpošanas un draudzes celšanas darbam.
Apustuļu darbi 9:36-42—Brīnumu mērķis ir pierādījumi, kuru dēļ cilvēki pēc tam var ticēt Jēzum.
Marka 16:15-18— Ejiet visā pasaulē, dziediniet slimos, sludiniet vēsti, ikvienam parādiet Dieva
raksturu.
Jesajas 6:8—Še es esmu, Kungs. Sūti mani.

Ieteicamās lūgšanas
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Dārgais Debesu Tēvs, dari mani par Tavu kalpu un palīdzi man līdzdalīt Tavas mīlestības un
glābšanas vēsti.
Tavā žēlastībā, Kungs, es vēlos tikt izglītots un apmācīts, kā līdzdalīt evaņģēliju tādā veidā, kādā Tu
to vēlies.
Kristī mani ar Savu Svēto Garu, lai manī būtu dziļa vēlme pārvarēt grūtības un bailes. Ļauj man būt
Tava spēka un krustā sistā un augšāmceltā Kristus glābšanas vēsts nesējam.
Svētī mācītāju, Bībeles strādnieku, skolotāju un evaņģēlistu pūles visā pasaulē. Piepildi tos ar lielu
spēku un autoritāti. Lai miljoniem Tavu bērnu tiktu glābti tieši šajā gadā!
Lūdzu, kaut mūsu ģimenes savās mājās un apkārtējā sabiedrībā parādītu Tavu mīlestību. Mēs
lūdzam, lai Tu mūsu mājās ienes harmoniju, dziedini salauztas attiecības, aizstāvi vardarbībā
cietušos un atklāj Savu svētījošo spēku šķietami bezcerīgās situācijās.
Kaut mūsu draudzes locekļi visā pasaulē ikdienas pārtiktu no Dieva Vārda. Kaut mēs ik dienas Tevi
meklētu lūgšanā. Atgādini mums, ka bez Tevis mēs nenieka nespējam darīt.
Mēs lūdzam, lai tu aicini medmāsas un ārstus veidot jaunas draudzes 1978 cilvēku grupās Rietumu
Centrālāfrikas divīzijas 22 valstīs.
Mēs lūdzam par 49 miljoniem ļaužu 19 vismazāk aizsniegtajās Transeiropas Divīzijas valstīs.
Kungs, lūdzu, lai mūsu jaunieši ne tikai sludina svētrunas, bet paši ir kā svēturna. Mēs lūdzam, lai
Dievs svētī Vispasaules jauniešu dienas pūles un 100 000 jauniešu iesaistīšanās iniciatīvu.
Mēs lūdzam par septiņiem cilvēkiem mūsu lūgšanu sarakstā. Dāvā tiem sirdis, kas vēlas iepazīt Tevi,
kā ir teikts Tavā Vārdā Jeremijas 24:7.
Vietējās lūgšanu vajadzības:
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Meklējot Dieva Garu
DESMITĀ DIENA —PALIKT SVĒTAJĀ GARĀ
“Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, (..) Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie
jums. (..) Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa
mājas vietu.” (Jāņa 14:16, 18, 23)
Liecība
“Vai rītos pieceļoties jūs izjūtat savu bezpalīdzību un nepieciešamību pēc dievišķā spēka? Un vai jūs pazemīgi un
sirsnīgi atklājat savas vajadzības Debesu Dievam? Ja tā, tad eņģeļi ievēro jūsu lūgšanas, un, ja tās nav nākušas no
liekulīgām lūpām, tad apstākļos, kur jums draudēs briesmas neapzināti izdarīt kaut ko ļaunu vai atstāt sliktu
iespaidu, kas citus vadītu uz ļaunu, sargeņģelis būs jums blakus, iesakot labāku variantu, izmeklējot vārdus jūsu vietā
un iespaidojot jūsu rīcību. ” (Ellena Vaita, Vēstis Jaunatnei, 90.lpp oriģ).
Kādu sabata pēcpusdienu es stāvēju pie mūsu draudzes virutves izlietnes un mazgāju traukus pēc draudzes
sadraudzības. Jauna apmaiņas studente no Krievijas slaucīja traukus. Es zināju, ka viņa nebija kristiete, tādēļ klusībā
lūdzu par to, kā šajā situācijā rīkoties un produktīvi izmantot laiku, ko pavadījām kopā. “Man tev ir kāds jautājums,
ja neiebilsti,” sacīju. “Protams, ” viņa atbildēja. “Kā tas nākas, ka tik daudzi cilvēki Krievijā nav kristieši?” es jautāju.
“Tikpat labi, tu varētu man pajautāt, kādēļ es neesmu kristiete,” viņa smaidot atbildēja. “Labi,” es smaidot sacīju,
“kādēļ tu neesi kristiete?” “Man vienkārši nav pierādījumu, ka Dievs eksistē,” viņa atbildēja. Tad viņa jautāja: “Kādēļ
tu esi kristiete?” “Jo man ir daudz pierādījumu!” Es atbildēju. Viņa sirsnīgi pasmējās un sacīja: “Labi, kādi ir tavi
pierādījumi?” Tad es viņai pastāstīju savu liecību par to, ko Dievs darījis manā labā.
“Man ir kāds eksperiments, varbūt tu vēlētos to pamēģināt,” sacīju, “es ticu, ka izmēģinot šo eksperimentu, atradīsi
pierādījumus Dieva eksistencei. Es vēlētos, lai nākamās 30 dienas tu pavadītu laiku lasot Jāņa evaņģēliju. Ja tu
pabeidz to lasīt ātrāk, vienkārši sāc lasīt vēlreiz. Es arī vēlētos, lai tu lūdz Dievu par to, ko neviens cits nezina. Runā ar
Viņu par lietām, par kurām zinātu tikai tu, un lūdz Viņam pēc kā tāda, ko zini tikai tu, un skaties, kas notiks.” “Labi,”
viņa teica, “izklausās pietiekami vienkārši. Tas būs aizraujošs eksperiments.”
Tā kā viņa bija apmaiņas studente, viņa dzīvoja ģimenē, un viņai bija jādodas līdzi savai ģimenei visur, kur tie devās,
lai iegūtu priekšstatu par kultūru. Tādēļ katru nedēļu viņa apmeklēja draudzi, jo to darīja arī viņas ģimene. Pēc divām
nedēļā, kad viņa jau bija uzsākusi šo eksperimentu, es pie viņas piegāju un jautāju: “Kā sokas ar eksperimentu?”
Viņa bija nopietna, bet jauka, un atbildēja: “Es nesaprotu, kas notiek. Man palikušas vēl divas nedēļas, bet jau tagad
es šaubos, vai varu apgalvot, ka Dievs neeksistē.” “Labi, ka tā,” es atbildēju. “Turpini lasīt. Esmu droša, ka atradīsi vēl
vairāk pieradījumus par labu Dievam, ja būsi atvērta tam.” Viņa pasmaidīja un mājās ejot, pateicās. Viņa devās mājās
uz Krieviju pirms beidzās norunātās 30 dienas, bet es zināju, ka viņa un Dievs iepazinās daudz tuvāk!
Kā mēs paliekam Tēva, Dēla un Svētā Gara klātbūtnē?
1. Mēs vienkārši ar atvērtu sirdi un prātu pavadām laiku Bībeles pētīšanā. Jēzus ir Vārds (Jāņa 1:14; 14:6-9), un
ja mēs Viņu redzam, mēs esam redzējuši Tēvu. Svētais Gars iedvesmoja Dieva Vārdu (2. Pētera 1:21). Tādēļ,
kad lasām Bībeli un ticam tās mācībām un apsolījumiem, mēs tiekam pārveidoti Kristus līdzībā (2.
Korintiešiem 3:18).
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2. Kad mēs lūdzam, mēs atveram savas sirdis Dievam kā Draugam, tad Svētais Gars nāk tuvāk un mūsu sirdis
dara maigākas, mūsu gars tiek sagatavots nākotnes pārbaudījumiem. Kad mēs lūdzam, sātana vara pār
mums tiek lauzta, un mēs varam pārvarēt kardinājumus Dieva spēkā.
3. Kad mēs paklausam Bībelei un līdzdalām to citiem, mēs tuvojamies Dieva sirdij un mūsu iekšējais cilvēks ir
mierā (Mateja 11:28-30).
Bībeles panti lūgšanām
●
●
●
●
●
●

2.Pētera 1:21— Svētais Gars iedvesmoja Bībeli. Kad lasām un pieņemam to, mēs paliekam Viņa klātbūtnē,
kā arī Jēzus un Tēva klātbūtnē (Jāņa 14:23).
Lūkas 11:11-13— Mēs pieaugam Svētā Gara spēkā gan iekšēji, gan ārēji, lūdzot pēc Dieva klātbūtnes.
Apustuļu darbi 2:1-4— Svētais Gars vēlas, lai mēs līdzdalām to, ko Dievs mums ir mācījis un kā Viņš mūs ir
svētījis. Viņš vēlas, lai visi cilvēki tiktu glābti.
1. Timotejam 2:1-4— Kad mēs lūdzam, Svētais Gars svētī mūsu apkārtējo pasauli un ved cilvēkus pie
glābšanas.
Apustuļu darbi 5:31, 32— Kad mēs paklausām tam, ko Dievs mums teicis darīt, pieaug Svētā Gara klātbūtne
un svētības mūsu dzīvē.
Romiešiem 8:26— (2. Laiku 7:14). Svētais Gars vēlas mums palīdzēt kļūt par lūgšanu cilvēkiem. Tad svētības
būs kā likumsakarība.

Ieteicamās lūgšanas
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Dārgais Debesu Tēvs, radi manī slāpes pēc Tava Vārda, lai es ar prieku pavadītu laiku ar Tevi. Dāvā man
skaidru izpratni par Tavu raksturu un Tavu gribu manai dzīvei, kad lasu Bībeli.
Jēzu, lūdzu sūti Svēto Garu manā dzīvē un padari mani par lūgšanu cilvēku. Padari mani par varenu
aizlūdzēju, lai daudzi tiktu glābti un atbrīvoti no sātana tumsības važām.
Lai mans prāts un sirds vienmēr ir saskaņā ar Tavu gribu. Palīdzi man dzīvot pilnīgā paklausībā Taviem
baušļiem un mājot Tavā Vārdā.
“Pieņem mani, ak, Kungs, pilnīgi par savu īpašumu! Visus savus plānus es nolieku pie Tavām kājām. Izlieto
mani šodien Sav;a darbā. Paliec ar mani, un lai viss mans darbs tiek padarīts Tevī.” (Elena Vaita, Ceļš pie
Kristus, 70.lpp oriģ.).
Kungs, mēs paceļam draudžu vadītājus visā pasaulē lūgšanā tuvāk Tev. Lūdzu, dāvā viņiem gudrību, kad
viņi pieņem svarīgus lēmumus un vada Tavus ļaudis.
Mēs lūdzam par mūsu bērniem. Lūdzu, dāvā tiem spēku drosmīgi pastāvēt par Tevi, kad viņi sastopas ar
spiedienu vai šķēršļiem. Palīdzi tiem pieņemt gudras izvēles un pastāvēt par patiesību (Jesajas 44:3-4)
Mēs lūdzam par ģimenēm, kuru pasaule ir haosa, bēdu un apjukuma pilna.
Kungs, kaut varena, dziļa dievbijības atmoda nāk Tavā draudzē pēdējo dienu laikā. Kaut mēs pastāvētu par
patiesību, pat ja Debesis zustu.
Mēs lūdzam par septiņiem cilvēkiem mūsu lūgšanu sarakstā. Lūdzu, parādi katram no viņiem, cik ļoti Jēzus
tos mīl.
Vietējās draudzes vajadzības:
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Meklējot Dieva Garu
SABATA SVINĪBAS , 18.JANVĀRIS
Ieteiktās vadlīnijas noslēdzošajam Sabatam
Šim pēdējam sabatam vajadzētu būt laikam, kurā izteikt savu prieku par visu to, ko Dievs ir darījis tevis un tavas
draudzes labā 10 Lūgšanu dienu laikā. Izplānojiet šo dienu tā, lai varētu svinēt svētkus, pasakoties par Dieva
labestību un Viņa vareno spēku. Pārdomājiet, kā jūs piedzīvojāt Svētā Gara izliešanos pēdējo desmit dienu laikā. Šis
sabats ir iespēja priecāties par to, ko Viņš ir paveicis, dara un darīs.
Katras draudzes vajadzības ir unikālas, tāpēc, lūdzu, sadarbojieties ar vietējiem vadītājiem, lai izstrādātu konkrētu
savas draudzes plānu. Šeit ir daži iespējamie priekšlikumi, kurus iekļaut noslēdzošajā sabata dievkalpojumā.

Ieteicamā dievkalpojuma kārtība
10:30
10:45
11:00
11:05
11:10
11:15

11:20
11:25
11:30
11:40

11:55

12:10
12:15

Ievada dziesmas
Sasveicināšanās, ziņojumi un informācija par tuvākajiem pasākumiem.
Slavas dziesma (dziesmu dziesāt stāvus).
Dziesmas vai dzejas lasījums.
Draudzes lūgšana, kuru vada mācītājs, draudzes vecākais vai lūgšanu nodaļas vadītājs. Tā ir lūgšana, kurā
tiek slavēts Dievs. Vajadzības šajā brīdī netiek pienestas Dieva priekšā. Lūgšana pazemojoties.
Grēku nožēlas lūgšana. Lūgšana pazemojoties, kam vien tas ir iespējams. Draudzes locekļi lūdz klusībā un
tad vadītājs pasakās Dievam par uzklausītām lūgšanām un piedotiem grēkiem saskaņā ar 1.Jāņa 1:9. Pēc
lūgšanas tiek ieņemtas atkal savas vietas.
Uzaicinājums ziedot, ievācot kolekti. Pēc ziedojumu savākšanas izteikt pateicības lūgšanu Dievam par
gādību, kā arī lūgt Dieva svētību pār savāktajiem ziedojumiem un Dieva desmito daļu.
Īpašs muzikāls priekšnesums. Izvēlieties dziesmu, kura būtu saskaņā ar tēmu.
Mācītājs vai kāds cits vadītājs līdzdala vēsti par lūgšanas svarīgumu mūsu dzīvēs.
Mācītājs vai kāds cits vadītājs uzaicina iznākt tos cilvēkus uz priekšu, kuriem ir kāda īpaša lūgšanas rūpe.
Dodiet laiku to īsi līdzdalīt, ja vien cilvēki paši to vēlas. Tad kāds vada šajās lūgšanās, kurās tiek minētas
konkrētās vajadzības. Pēc tam cilvēki var atgriezties savās vietās.
Lūgšanas par īpašajām kalpošanām un vajadzībām. Piemērs: aizlūgšanas par savu pilsētu, par cilvēku
vajadzību iepazīt Jēzu, par kristīgo skolu jūsu apkārtnē un jauniešu kalpošanas darbu, par savu Adventistu
draudžu savienību un Vispasaules Adventistu draudzi, par ģimenēm. Katru lūgšanu vajadzību var izteikt
kāds cits, kurš pārstāv konkrēto grupu, piemēram, kāds skolēns lūdz par skolu.
Noslēdzošā svētību dziesmu.
Svētību vārdi.

Idejas programmai pēc izvēles:
•
•
•
•
•

Liecības par atbildētām lūgšanām.
Lūgšanas mazajās grupiņās.
Ziņojumi par turpmākajām lūgšanu aktivitātēm.
Bērnu stāstiņš par lūgšanu.
Jauniešu prezentācija
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