Vadītāja vadlīnījas: Tiecoties pēc atmodas
Laipni lūdzam 2021.gada 10 Lūgšanu dienās! Mēs ticam, ka lūgšana ir atmodas dzimšanas vieta. Iepriekšējos gados,
kad kopīgi esam meklējuši Viņu lūgšanā un gavēšanā, Dievs ir paveicis tik daudz brīnumu. Svētais Gars ir ļāvis
piedzīvot atgriešanos, atjaunotu dedzību evanģēlija izplatīšanā, atjaunotas draudzes un dziedinātas attiecības.
Vai Dieva balss tevi ir aicinājusi uz atmodu? Bībelē ir tik daudz apsolījumu tev:
“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/
“Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit,” /Jeremijas 29:13/
“Tad notiks, ka izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu.” /Joēla 3:5/
“Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums” /Jēkaba 4:8/
“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu
ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” /Atkl.3:20/
Lai kur tu savā dzīvē šobrīd atrastos, Dievs ir tuvāk nekā tu domā. Viņš vēlas izliet savas svētības pār tavu ģimeni,
tavu draudzi un tavu pasauli. Pievienojies mums, lūdzot pēc garīgas atmodas caur Svēto Garu!

Vispārīgas 10 Lūgšanu dienu nostādnes
Ikdienas lūgšanu vadlīnijas
Ikdienas tematiskās lapas ir sagatavotas visām desmit dienām. Tajās ir Bībeles fragments, garīgs lasījums, Bībeles
teksts, pēc kura lūgt, lūgšanu ieteikumi un ieteikumi kopīgajām dziesmām (angļu dziesmas – tulk.piezīme). Mēs
iesakām katram dalībniekam sagādāt savas tematiskās lapas, lai būtu iespēja sekot līdzi lūgšanu laikā.
Draudzes visā pasaulē savienosies, lai lūgtu par katras dienas tēmu. Pievienojieties tām, minot lūgšanās Bībeles
pantus un lūgšanu vajadzības, bet nejūtieties piespiesti steigties cauri visam lūgšanu vajadzību sarakstam. Jūs
varbūt izvēlēsieties sadalīties mazākās grupās, lai katra grupa varētu lūgt par daļu no saraksta.
Mēs arī iekļāvām dokumentu ar nosaukumu „Vispasaules draudzes lūgšanu vajadzības“. Ir ļoti svarīgi kopīgi lūgt
par mūsu vispasaules draudzes ģimeni, bet jūs varētu vēlēties pavadīt arī laiku, lūdzot par vietējām vajadzībām,
īpaši, 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
Lūgšanu laiku veidojiet vienkāršu, lai grupa tiešām varētu koncentrēties uz lūgšanām. Tas, cik laika jūs atvēlēsiet
katrai lūgšanu sadaļai, iespējams reizi no reizes nedaudz atšķirsies. Sekojošās vadlīnijas ir tikai ieteikumi:
Sasveicināšanās un ievads: 2 – 5 minūtes
Garīgais lasījums (ikdienas lūgšanu materiālā): 5 minūtes
Lūgšanas, vadoties pēc rakstu vietām “Lūdzot Dieva Vārdu” (ikdienas lūgšanu materiālā): 10 – 15 minūtes
Lūgšanas pa punktiem “Vairāki lūgšanu ieteikumi” (ikdienas lūgšanu materiālā): 20 – 30 minūtes
Dziesmas un pateicība: 5 – 10 minūtes

Lūdziet par citiem
Mudiniet katru dalībnieku regulāri lūgt par pieciem līdz septiņiem cilvēkiem, kurus Dievs dāvājis viņu dzīvēs. Tie var
būt ģimenes locekļi, draugi, kolēģi, kaimiņi vai vienkārši pazīstami cilvēki. Iedrošiniet viņus lūgt, lai Svētais Gars vada,
izvēlēties šos vārdus un cenšoties aizsniegt tos šo 10 Lūgšanu dienu laikā. Jūs varētu sagatavot kartiņas vai
vienkāršas papīra lapas, uz kurām cilvēki varētu uzrakstīt vārdus, par kuriem viņi lūgs.

Sabata dievkalpojumi 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 10 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. Lai iegūtu vairāk ideju, lūdzu ieskatieties izdales materiālā
Sabata svinības.
Turpmākie pasākumi pēc 10 Lūgšanu dienām
Lūdziet Dievam gudrību saprast, kā jūsu draudzei / grupai turpināt iesākto 10 Lūgšanu dienu laikā. Iespējams, jūs
turpināsiet 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. Dokuments ar
nosaukumu Kalpošanas izaicinājumi ir bagāts ar idejām, kādā veidā kalpot.
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
Kopīga 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
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 kļūt uzņēmīgākiem pret Svētā Gara balsi.
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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./.
Dokumentēšana
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 jūs to vēlaties, jūs varat atvēlēt laiku, lai cilvēki pieraksta lūgumus Dievam savos personīgajos lūgšanu žurnālos.
Jūs arī varat iekārtot grupas žurnālu, lūgumu un atbilžu pierakstīšanai - piezīmju grāmatiņā, uz liela plakāta vai
elektroniskajos pierakstos. Tas ir aizraujoši un ticībai stiprinoši, palūkoties atpakaļ, lai saprastu, kā Dievs ir atbildējis
uz lūgšanām!
Godbijība
Iedrošiniet un veiciniet godbijīgu attieksmi. Mēs tuvojamies Visuma Ķēniņa tronim. 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 cilvēki šo stundu justos ērti, tāpēc mudiniet ikvienu lūgt pazemojoties vai
sēdot, vai stāvot - kā Dievs vada, tā, lai cilvēki justos 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 dāvā
Dievam iespēju uzrunāt mūsu sirdis. Atļaujiet Svētajam Garam darboties un nodrošiniet katram laiku lūgšanai.
Dziedāšana
Neplānotas grupu dziesmas starp lūgšanām sanāksmei pievieno skaistumu. Dziedāšana ir labs veids, kā pāriet no
vienas lūgšanu 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 ikdiena
Tā ir tik ļoti svarīga! Pārliecinieties, ka jūs kā vadītājs ik dienas pavadiet laiku pie Jēzus kājām, runājot ar Viņu un lasot
Viņa Vārdu. Ja jūs par savas dzīves prioritāti noliksiet Dieva iepazīšanu, tas jums nodrošinās brīnišķīgu pieredzi. “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./ Kad vadītājs lūdz, Dievs strādā pie sirdīm!
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laiku lūgšanām un Bībeles izpētei, lūdzot Dievam palīdzēt jums un jūsu draudzei vel pilnīgāk palikt Kristū. Izvēloties
vienkāršu diētu, mēs atļaujam saviem prātiem kļūt uzņēmīgākiem pret Svētā Gara balsi.
5

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./.
Dokumentēšana
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 jūs to vēlaties, jūs varat atvēlēt laiku, lai cilvēki pieraksta lūgumus Dievam savos personīgajos lūgšanu žurnālos.
Jūs arī varat iekārtot grupas žurnālu, lūgumu un atbilžu pierakstīšanai - piezīmju grāmatiņā, uz liela plakāta vai
elektroniskajos pierakstos. Tas ir aizraujoši un ticībai stiprinoši, palūkoties atpakaļ, lai saprastu, kā Dievs ir atbildējis
uz lūgšanām!
Godbijība
Iedrošiniet un veiciniet godbijīgu attieksmi. Mēs tuvojamies Visuma Ķēniņa tronim. 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 cilvēki šo stundu justos ērti, tāpēc mudiniet ikvienu lūgt pazemojoties vai
sēdot, vai stāvot - kā Dievs vada, tā, lai cilvēki justos 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 dāvā
Dievam iespēju uzrunāt mūsu sirdis. Atļaujiet Svētajam Garam darboties un nodrošiniet katram laiku lūgšanai.
Dziedāšana
Neplānotas grupu dziesmas starp lūgšanām sanāksmei pievieno skaistumu. Dziedāšana ir labs veids, kā pāriet no
vienas lūgšanu 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 ikdiena
Tā ir tik ļoti svarīga! Pārliecinieties, ka jūs kā vadītājs ik dienas pavadiet laiku pie Jēzus kājām, runājot ar Viņu un lasot
Viņa Vārdu. Ja jūs par savas dzīves prioritāti noliksiet Dieva iepazīšanu, tas jums nodrošinās brīnišķīgu pieredzi. “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./ Kad vadītājs lūdz, Dievs strādā pie sirdīm!
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Lūgšanu nakts
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
izvēlēties lūgt tik ilgi, cik nepieciešams, līdz saprotiet, 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.

Iespējamā Lūgšanu nakts organizēšanas kārtība
Iesāciet ar slavēšanu. Slavējiet Dievu caur lūgšanām un dziesmām.
Iedaliet laiku nožēlai. Pārliecinieties, ka nav nekas tāds, kas traucētu Dievam jūs uzklausīt. Iedaliet laiku personīgai
nožēlai un arī laiku kopīgai nožēlai. Iedrošiniet cilvēkus personīgus grēkus nožēlot personīgi un publiski attiecīgi
publiskus grēkus. Daniela 9:1-19 mēs lasām par Danielu, kurš aizlūdza un publiski nožēloja Dieva tautas grēkus.
Lūdziet par to cilvēku vajadzībām, kuri piedalās lūgšanu sanāksmē.
Tik daudz cilvēku ir sāpināti vai tie izjūt vajadzību pēc aizlūgšanām, vai pazīst vēl kādu, kuram ļoti ir vajadzīga
aizlūgšana. Izveidojiet apli, nolieciet vidū krēslu un aiciniet tos, kuriem ir īpašas lūgšanu vajadzības - nākt pa vienam
un dalīties savās vajadzībās. Tad sapulciniet citus ap šo cilvēku un uzaiciniet divus vai trīs aizlūgt par konkrētā cilvēka
vajadzību, piesaucot Dieva apsolījumus.
Sadaliet grupu divās daļās.
Lai sievietes lūdz vienā telpā (ar vadītāju sievieti) un vīrieši citā telpā (ar vadītāju vīrieti). Daudzas personiskas
vajadzības nevar un nevajadzētu līdzdalīt visiem. Vieglāk ir līdzdalīt viena dzimuma pārstāvjiem.
Pēc tam, kad atkal sanākat kopā, lūdziet par savas pilsētas un draudzes vajadzībām. Veltiet laiku, lai lūgtu arī par
vispasaules draudzes lūgšanu vajadzībām (līdzdalītas atsevišķā 10 Lūgšanu dienu materiālā). Nedomājiet, ka
jums ir jāizskrien visam sarakstam cauri. Jūs varat sadalīties mazākās grupās un katrai grupai uzticēt aizlūgt par daļu
no saraksta.
Lūdziet par piecu līdz septiņu cilvēku sarakstu, par kuru lūdzāt šajās 10 Lūgšanu dienās.
Izvēlieties Bībeles fragmentu, uz kuru balstīt savas lūgšanas.
Un atkal, noslēdziet lūgšanu laiku ar slavas un pateicības izteikšanu.
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10 Lūgšanu dienu kalpošanas izaicinājums
Jēzus aicina mūs ne tikai lūgt, bet arī kalpot, apmierinot to cilvēku praktiskās vajadzības, kuri ir mums apkārt.
“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 un mums pieder šī privilēģija līdzdalīt to draugiem, kaimiņiem un arī
svešiniekiem, kuri ir vajadzībās.
Jautājiet Dievam kā jūs un jūsu draudze var kalpot citiem pēc 10 Lūgšanu dienām. 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./
Šeit ir daži ieteikumi, kā palīdzēt citiem. Izvēlieties to, kas atbilst jūsu pilsētas/sabiedrības vajadzībām un jūtieties
brīvi pievienot savus ideju priekšlikumus:

•

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 piegādājiet tos ģimenēm, kurām tie ir nepieciešami.

•

Piedāvājiet pasniegt Bībeles stundas.

•

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.
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•

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 (iespējams pasūtīt mājaslapā www.glowonline.org/glow).

•

Uzaiciniet kādu pieņemt Jēzu.

•

Novadiet ēdiena gatavošanas kursus.

•

Līdzdaliet grāmatas par Bībeles tēmām.

•

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 namam vai patversmei.

•

Kopā ar savas draudzes bērniem apmeklējiet pansionātu. Piedāvājiet 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 DVD ar garīgu vēstījumu. Skatoties to, 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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Apsolījumi, kurus piesaukt lūgšanā
Bībele citēta no 1965.gada izdevuma revidētā tulkojuma

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/
"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/
10

"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/

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/
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"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/
"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/
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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/

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/
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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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Sabata svinības
Izplānojiet šo dienu tā, lai varētu svinēt svētkus, pasakoties par Dieva labestību un Viņa vareno spēku. Pārdomājiet,
kā jūs piedzīvojāt atmodu un Svētā Gara izliešanos pēdējo desmit dienu laikā. Priecājieties par to, ko Viņš ir darījis,
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.
Tēma:
Meklējot Svētā Gara vadītu atmodu
Tēmas pants:
“(..) ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots.” /Caharija 4:6/
Dziesmu priekšlikumi (angļu valodā):
Live Out Thy Life Within Me
Fill My Cup, Lord
Sweet, Sweet Spirit
Revive Us Again
I Surrender All
Svētrunas idejas:
Palūdziet, lai mācītājs, draudzes vecākais vai lūgšanu nodaļas vadītājs Svētā Gara spēka līdzdala īsu svētrunu par
atmodu. Apsveriet iespēju izmantot kādu no šīm Bībeles rakstvietām:
• Lūkas 11: 9–13 /Lūgšana pēc Svētā Gara un Tā saņemšana/
• Apustuļu darbi 2.nodaļa /Svētā Gara izliešanās pār pirmkristiešiem/
• Romiešiem 8.nodaļa /dzīvošana saskaņā ar Garu/
[VAI]
Ļaujiet 10 Lūgšanu dienu dalībniekiem līdzdalīt 1 vai 2 minūšu kopsavilkumu par katru no 10 dienu ikdienas
lūgšanu materiāliem. Dalieties tēmas nosaukumā, galvenajā pantā un galvenajā domā. (Plānojiet līdzdalīšanu jau
iepriekš, lai kopsavilkumi tiešām būtu 1-2 minūtes. Lielākā daļa cilvēku vienā minūtē izrunā aptuveni 125–150
vārdus.)
[VAI]
Aiciniet jauniešus iepazīstināt ar Svēto Rakstu fragmentiem, lasījumiem vai īsām uzrunām par tēmu “Svētā Gara
atmoda.” Jaunieši varētu palīdzēt arī ar mūziku vai liecību līdzdalīšanu.

Citas idejas programmai:
•
•
•
•
•

Liecības par atbildētām lūgšanām.
Lūgšanas mazajās grupiņās.
Ziņojumi par turpmākajām lūgšanu aktivitātēm.
Bērnu stāstiņš par lūgšanu.
Īpaši muzikāli priekšnesumi
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Vispasaules draudzes lūgšanu vajadzības
• Mēs lūdzam par Adventistu draudzes locekļiem, kuri ticības dēļ saskaras ar vajāšanām vai brīvības zaudēšanu.
• 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 spēcīgu adventistu pieaugumu, kuri kalpotu Dievam, mīlot citus un līdzdalot labo vēsti 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 aizsniegto 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, 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 visā 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 Adventistu skolām, studentiem un skolotājiem visā plašā pasaulē. Lai šīs skolas vienmēr mācītu
Bībeles patiesību un jaunus cilvēkus vadītu misijā un kalpošanā.
• Kungs, dāvā mums gudrību, kā aizsniegt laicīgās kultūras, kurām nav interese par reliģiju. Lai Tavs Svētais Gars
salauž mūrus, kuri ieskauj laicīgās sirdis.
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• 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, kā tas ir apsolīts 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. Lai Kristus
mīlestība un taisnība būtu šīs vēsts pamatā.
• Mēs Tevi lūdzam izsūtīt darbā pilsētas misionārus, kuri varētu veidot draudzes 806 cilvēku grupām 20 InterEiropas 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.
• Mēs 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.
• Kaut mūsu ģimenes savās mājās un sabiedrībā varētu atklāt Tavu mīlestību. Mēs lūdzam, lai Tu ienes harmoniju
mājās, dziedini salauztās attiecības, pasargā viegli ievainojamos no ļaunprātīgas izmantošanas un atklāj Savu
svētījošo spēku šķietami bezcerīgās situācijās.
• Lai mūsu draudzes locekļi, sludinātāji un vadītāji visā pasaulē tiek pabaroti caur Dieva Vārdu katru dienu. Kaut arī
personīgā lūgšana būtu mūsu ikdienas sastāvdaļa. Lūdzu atgādini mums, ka bez Tevis mēs ne nieka nespējam.
• 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 pastāvēt par patiesību.
• Māci mums sekot Kristus pašaizliedzības piemēram, sastopoties ar tuvumā esošo 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.
• Mēs lūdzam par jauniešu vadītājiem visā pasaulē, kuri uzticīgi nodod mūsu mantojumu nākamajām paaudzēm:
identitāti Kristū, Septītās dienas adventistu misiju un vadību vietējās draudzēs.
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• 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 ieņemtu ‚pasaules Jērikas‘ ar Triju eņģeļu vēsti un vadītu katras
pilsētas ‘Rāhabas‘ pie glābšanas Kristū.
• Kungs, lūdzu atnes dziedināšanu un mierinājumu tiem miljoniem, kuri cieš no slimībām. Lūdzu parādi, kā mums
kļūt par Tavām rokām un kājām, lai svētītu tos, kuri cieš un nestu cerību tiem, kuri nobijušies.

18

Meklējot atmodu
1.DIEN A — JĒZUS VISDĀRGĀKĀ DĀVANA
“Cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?!” /Lūkas 11:13/

Man nav nekā
“Kungs, māci mums lūgt!” lūdza mācekļi. Viņi redzēja, kā Jēzus ik dienas savienojās ar savu Debesu Tēvu un viņi
ilgojās pēc šī spēka arī savās dzīvēs.
Jēzus uz šo lūgumu atbildēja ar atmiņā paliekošu mācību stundu par lūgšanu trīs daļās: ar tēvreizi, līdzību par
draugu, kurš atnāk pusnaktī un kulminācijā - ar nepieciešamību pastāvīgi lūgt pēc Svētā Gara /Lūkas 11:1-13/.
Līdzībā /5.-8.pants/ kādam vīram nav nekā, ko pasniegt viesim, kurš ieradies vēlu vakarā. Šis vīrs steidzas pie sava
kaimiņa un lūdz maizi ciemiņam, paskaidrojot, “Man nekā nav”. Viņš turpina lūgt, līdz visbeidzot saņem maizi, ko
pasniegt viesim. Šajā stāstā mēs redzam, ka mums jānāk pie Jēzus, lai mums būtu, ko dot citiem. Kad mēs gribam
dalīties ar Dzīvības Maizi, mēs bieži atskārstam, ka mums nav nekā ko dot!
Tad Jēzus savieno šīs līdzības problēmu /man nekā nav/ ar mūsu nepieciešamību lūgt pēc Svētā Gara: “Tā arī Es jums
saku: lūdziet, tad jums taps dots.” /Lūkas 11:9/

Jēzus mūs aicina: turpini jautāt
Šeit, Lūkas 11.nodaļā, Jēzus desmit reizes uzsver, ka mums jālūdz pēc Svētā Gara savās dzīvēs. Es nezinu nevienu
citu rakstu vietu, kur Viņš ar tik lielu mīlestību skubina ko likt pie sirds. ‘’Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps
dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un,
kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi? Jeb
skarpiju, kad tas lūdz olu? 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?" /Lūkas 11:9-13/
Šajos dažos pantos Jēzus lieto darbības vārdu lūgt piecas reizes un uzsver šo domu ar meklēšanu divreiz un
klauvēšanu divreiz. Šie visi ir darbību apzīmējoši vārdi. Viņš skaidri parāda, ka mums ir jārīkojas, lai mēs tiktu Svētā
Gara piepildīti. Pēdējo reizi vārds lūgt ir lietots ilgstošajā formā, tas nozīmē, ka mums ne tikai vienreiz ir jālūdz, bet
pastāvīgi jāturpina lūgt. Ir skaidrs, ka Jēzus ar šo sirsnīgo aicinājumu vēlas atmodināt mūsos vēlmi pēc Svētā Gara.
Viņš zina, ka mums pietrūks kas ļoti svarīgs, ja mēs pastāvīgi nelūgsim pēc Svētā Gara bagātajām dāvanām.

Kristus līdzībās mēs lasām: “Dievs nesaka: “Vienreiz lūdz, un tu saņemsi.” Viņš skubina lūgt, nenogurstoši pastāvēt
lūgšanās. Neatlaidīgas lūgšanas padara lūdzēja attieksmi nopietnāku un pastiprina vēlēšanos saņemt to, par ko viņš
lūdz.” /145.lpp./
Un uz brīdi padomā, kādēļ Jēzus pats pavadīja tik daudz laika ikdienas lūgšanās? Elena Vaita paskaidro: “Ik dienas
Kristus saņēma spirdzinošas Svētā Gara kristības.” /Signs of the Times, 21. novembris, 1895/
Jēzus patiešām šeit bija mūsu piemērs. Tu varētu jautāt: ja Jēzum ikdienas bija vajadzīgs Svētā Gara spirdzinājums,
cik gan daudz vairāk tas ir vajadzīgs man?
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Kāda draudzes locekļa liecība un izaicinājums
“Pēdējo divu gadu laikā es ik dienas esmu lūdzis pēc Svētā Gara izliešanās savā dzīvē… Manas attiecības ar Jēzu ir
neticami labas. Gara auglis, kas aprakstīts Galatiešiem 5.nodaļā ir kļuvis vairāk redzams manā dzīvē, kopš es lūdzu
Jēzum dzīvot manī un piepildīt Viņa gribu manī, un ik dienas mani atjaunot caur Svēto Garu. Man ir lielāks prieks lasīt
Bībeli un liecināt citiem par Kristu, un manī ir arī spēcīga vēlme lūgt par citiem; turklāt, arī mans dzīvesveids ir
ievērojami manījies… Es izaicinu Tevi ik dienas sešas nedēļas lūgt pēc Svētā Gara un redzēt, kas notiks.” /C.H./

Lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
Kādēļ mums nav vairāk atbildētu lūgšanu?
“Jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās
kārībās.” /Jēkaba 4:2, 3/

Mīļais Debesu Tēvs, lūdzu, piedod mums, ka esam pametuši novārtā neatlaidīgu lūgšanu pēc Svētā Gara. Paldies,
ka tad, ja atdzīstamies savos grēkos, Tu esi uzticams un piedod tos.
Mūsu lūgums parāda to, cik daudz mēs vērtējam Dieva piedāvājumu.
“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?” /Lūkas 11:13/

Mīļais Tēvs, paldies par to, ka esi apsolījis mums dot Svēto Garu. Mēs lūdzam pēc Svētā Gara izliešanās tagad un
mēs pateicamies par atbildi. Māci mums paļauties uz šo apsolījumu.
Dievs vēlas mums dot dzīvi pārpilnībā!
”Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes." To Viņš sacīja par Garu, ko vēlāk dabūja
tie, kas Viņam ticēja; jo vēl nebija Gara, tāpēc ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā.” /Jāņa 7:38, 39/

Mīļais Kungs, paldies, ka Tu nodrošini dzīvā ūdens straumes tiem, kas Tev tic. Palīdzi mums, lūdzu, ik dienas pastāvīgi
nodoties Kristum, lai Tu vari šo apsolījumu piepildīt mūsu dzīvēs.

Papildus ieteikumi lūgšanām
Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par to, cik Viņš ir labs.
Grēku izsūdzēšana: Dažas minūtes atvēliet, lai klusībā atdzītu grēkus un pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet, lai Dievs svētītu vietējās, tuvākās apkārtnes un pasaules draudžu darbību.
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, arī kaimiņu šī brīža vajadzībām.
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.

Dziesmu ieteikumi /angļu valodā/
SDA Hymnal: Spirit of the Living God (#672); Sweet, Sweet Spirit (#262); Fill My Cup, Lord (#493); Sweet Hour of Prayer
(#478); Come, Holy Spirit (#269).
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Meklējot atmodu
2.DIEN A — SATVERT DĀVANU
“Ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums,
un izprastu Kristus mīlestību.” /Efeziešiem 3:18,19/

Saņem, nododies, audz
Kā mēs varam piedzīvot Kristus mīlestības pilnību? Izlasi, ko apustulis Pāvils saka vēstulē Efeziešiem 3:14-21.
1. Vispirms mums ir jāsaņem Svētā Gara dāvana. “Lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un
darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku”. /16. pants/
2. Tālāk mums ir jānodod sava dzīve Kristum un jādzīvo tuvās, pastāvīgās attiecībās ar Viņu “Un lai Kristus,
jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs.” /17.pants/
3. Tad mūsu ticība aug un nobriest caur Kristu un Svēto Garu mūsos. Lai mēs “iesakņotos un stipri stāvētu
mīlestībā”. /17.pants/
Kāds ir rezultāts? Mēs piedzīvojam Kristus mīlestības pilnību. Viņš dara, ka “ līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert,
kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību”. /18.pants/

Dieva mīlestība iztur katru pārbaudījumu
Apdomāsim līdzību par pazudušo dēlu Lūkas 15:11-32. Kādu dienu jaunākais dēls devās pie sava tēva (kurš simbolizē
Dievu) un paziņoja, ka viņš grib atstāt mājas un dzīvot pats savu dzīvi. Acīmredzami viņa tēva mājas likumi (Dieva
likumi) viņam nederēja. Dēls pieprasīja savu mantojumu, kas viņam pat nepienācās tajā laikā, bet tēvs deva dēlam
viņa daļu. Tēvs deva viņam pilnīgu brīvību, jo mīlēja viņu un cienīja viņa izvēli (gluži kā Dievs ciena mūsējo).
Tad dēls devās ceļā uz kādu tālu vietu un iztērēja savu naudu mežonīgās ballītēs, ar izlaidīgām sievietēm. Naudas
krājumam sarūkot, arī “draugu” loks kļuva mazāks un, visbeidzot, viņš bija palicis bez nekā. Vēl ļaunāk – vietā, kurā
viņš dzīvoja, izcēlās bads. Izmisumā cenšoties izdzīvot, viņš meklēja darbu, bet vienīgā pieejamā darba vieta bija
cūku ganīšana. Mocīja bads, bet viņam nebija atļauts ēst pat cūku barību.
Kā jau tas notiek grūtībās, viņš sāka pārdomāt savu dzīvi. Viņš saprata, ka viņa tēva strādniekiem bija ko ēst, kamēr
viņš cieta badu, tā nu viņš nolēma atgriezties pie tēva un teikt, “Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es
vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu; pieņem mani par vienu no saviem algādžiem!” /18., 19. pants/
Dēls devās mājup ar dalītām jūtām, bet tēvs jau gaidīja viņu. Līdzjūtības pilns, tēvs skrēja pretī, krita viņam ap kaklu
un skūpstīja viņu, lai gan dēls droši vien bija netīrs un nesmaržoja labi. Pirms vēl dēls izteica līdz galam savu
atdzīšanos, tēvs jau sauca kalpus un lika atnest labākās drēbes un sagatavot svētkus. Ir skaidrs, ka viņš savu dēlu
mīlēja tāpat kā iepriekš. Šajā stāstā mēs sastopam pilnu glābšanas stāstu - grēcinieka nožēlu un atdzīšanos, Tēvu,
kurš gaida ar ilgām un priekpilno sagaidīšanu, kad mēs atgriežamies. Dievs mūs mīl bez nosacījumiem! Bet mums
ir jāiet pie Viņa tāpat, kā dēls devās atpakaļ pie tēva. Dieva mīlestība iztur katru pārbaudījumu! Viņš noteikti tevi
sagaidīs.
Vienīgi tad, kad dēls atgriezās, tēvs varēja pilnā mērā parādīt savu mīlestību. Vienīgi tad dēls bija gatavs saņemt visu
to, ko tēvs viņam vēlējās dot. Beidzot nekas nestāvēja ceļā tuvajām attiecībām un dēls varēja piedzīvot to, cik labs ir
tēvs, kurš nekad nebija pārtraucis viņu gaidīt.
Atgriežoties pie jautājuma - kā mēs varam piedzīvot Dieva mīlestības pilnību? Pilnīgi un ikdienas nododoties Kristum
Svētā Gara spēkā. Un tad, kad Dieva mīlestība piepilda mūsu dzīves, mēs kļūstam par Viņa mīlestības kanāliem citu
labā; jo vairāk mēs dodam, jo vairāk saņemam. Elena Vaita saka: “Tev ik dienas vajadzīgas, mīlestības kristības, kas
apustuļu dienās darīja ticīgos pilnīgi vienprātīgus.” /Liecības draudzei, 8.sēj., 191.lpp./
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Un kādēļ ir tik nozīmīgi izprast šo dievišķo mīlestību? “Pāvils zināja, ka iemīlēt Kristu un ar ticības acīm uzlūkot Viņa
krustu cilvēki varēs tikai tad, ja tie vispirms būs iepazinušies ar Pestītāja raksturu. Studijām, kas kā zinātne un
pateicības dziesma turpināsies visā mūžībā, jāiesākas jau šeit uz Zemes.” /Apustuļu darbi, 273.lpp./ Kāds gan prieks
ir iepazīt nesalīdzināmo, daudzšķautņaino Pestītāja mīlestību! Vai tu izvēlēsies šodien vērst savas acis uz Jēzu?

Lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
Kurš ir augstākais bauslis?
“Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.
Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.” /Mateja 22:37, 39/

Tēvs, paldies, ka Tu mani mīli. Palīdzi man, lūdzu, Tevi mīlēt ar visu savu sirdi, visu savu būtni, ar visām savām jūtām,
ar visu savu spēku. Paldies, ka Tu jau atbildi šo lūgumu pēc Sava prāta. Ar Tavu palīdzību es vēlos mīlēt savu tuvāko.
Dari mani par Savas mīlestības kanālu.

Kā mēs varam aptvert Dieva mīlestības dziļumu?
“Lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību
turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert,
kāds ir platums, garums, augstums un dziļums un izprastu Kristus mīlestību.” /Efeziešiem 3:16-19/

Tēvs, lūdzu, stiprini manu iekšējo cilvēku caur Savu Svēto Garu. Lai Kristus caur ticību dzīvo manī un vada mani, lai
es varu dziļi iesakņoties Viņa mīlestībā. Tā kā šis lūgums ir saskaņā ar Tavu gribu, es pateicos, ka Tu esi to uzklausījis
un atbildējis.

Papildus ieteikumi lūgšanām

Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par to, cik Viņš ir labs.
Grēku izsūdzēšana: Dažas minūtes atvēliet, lai klusībā atzītu grēkus un pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet, lai Dievs svētītu vietējās, tuvākās apkārtnes un pasaules draudžu darbību.
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, ari kaimiņu šī brīža vajadzībām.
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.

Dziesmu ieteikumi /angļu valodā/
SDA Hymnal: Faith Is the Victory (#608); My Faith Looks Up to Thee (#517); Be Thou My Vision (#547); To God Be the
Glory (#341). Other Songs: Behold What Manner of Love; Lord, I Lift Your Name on High; I Love You, Lord.
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Meklējot atmodu
3. DIEN A — NODOŠAN ĀS IR ATS LĒGA
“Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.”
/Romiešiem 12:1/

Mans ceļš
Biju 36 gadus vecs uzņēmējs, kad mans draugs mācītājs pēkšņi nomira 46 gadu vecumā. Tas manā prātā viesa
jautājumu: kas notiktu, ja Dievs mani aicinātu būt par mācītāju? Es to nepavisam negribēju. Veselu nedēļu rūgti
cīnījos un kaulējos ar Dievu - no rīta pusdienā un vakarā. Es Viņam stāstīju par to, cik daudz citos veidos es varu
Viņam kalpot. Acīm redzami Viņš manus argumentus nedzirdēja un, man zemojoties pie savas gultas un vairāk
nestrīdoties, klusa doma ienāca prātā: Dievs tevi mīl! Un es nodomāju, Jā, es tam ticu.
Pēc dažām minūtēm, uzticēšanās Dieva mīlestībai vadīja mani pilnīgi sevi nodot Viņam. Tad ienāca miers. Un pēc
pusotra gada Kungs mani tiešām aicināja kļūt par mācītāju. Pat pēc daudziem gadiem es joprojām esmu Viņam
pateicīgs. Tā bija Viņa bezgalīgā mīlestība un gudrība, caur ko Viņš man parādīja pilnīgi citādu ceļu nekā es biju
iedomājies. Tagad es redzu, ka šī nodošanās nesa bagātas svētības manai dzīvei. Dievs vadīja pa vislabāko ceļu.

Kādēļ nodoties?
Gluži kā Gerijs F. Viljamss raksta, “Pilnīga nodošanās ir atslēga uz pestīšanu, atdzimšanu, uzvaru pār grēku un
kārdinājumiem, kā arī uz Svētā Gara piepildījumu.” (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It) Nav iespējams
šo cerību nesošo vēsti uzsvērt par daudz.
Tāpat kā man vajadzēja pilnīgi nodoties Dievam pirms Viņš varēja mani lietot, tāpat arī apustulim Pāvilam vajadzēja
atteikties no savas vecās dzīves un plāniem, kad Dievs viņu aicināja uz Damaska ceļa. Savā vēstulē Romiešiem Pāvils
mudināja ticīgos "nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri” un ”savus locekļus par taisnības
ieročiem Dievam”. /Romiešiem 12:1; 6:13/
Daudzi nav sevi nodevuši Dievam (bieži nezināšanas dēļ), bet tā vietā savu dzīvi ir ņēmusi paši savās rokās. Viņiem
trūkst Svētā Gara spēka, ko Dievs dod kā dāvanu, kura sevī ietver visas citas Dieva dāvanas. “Bet, tāpat kā jebkurš
cits apsolījums, tas ir dots ar nosacījumu. Daudzi tic šim apsolījumam un ar vārdiem apliecina, ka viņi to pieņēmuši;
tie runā par Kristu un par Svēto Garu, bet nesaņem nekādu labumu. Viņi nepakļauj savu dvēseli dievišķo spēku
vadībai un kontrolei.” /Laikmetu ilgas, 672. lpp./
Kā cilvēki mēs nelabprāt atsakāmies no savas brīvības, bet Dieva ilgas priekš mums ir gluži pretējas: “Dievs ilgojas
mūs dziedināt un atbrīvot. Bet tā kā tas prasa pilnīgu pārvēršanos, visas mūsu dabas atjaunošanu, tad mums pilnīgi
jānododas Viņam.” /Ceļš pie Kristus, 43. lpp./
Dzīve grēkā nemaz nav tik brīvības pilna, kā mums to patīk iedomāties. “Ikviena dvēsele, kas atsakās nodoties
Dievam, ir citas varas kontrolē. Tā nepieder pati sev. Cilvēks gan var runāt par brīvību, tomēr viņš atrodas
visnožēlojamākajā verdzībā. Viņam nav ļauts ieraudzīt patiesības skaistumu, tāpēc ka prāts ir pakļauts sātanam.
Glaimodams sev ar domu, ka rīkojas pēc sava prāta, cilvēks īstenībā paklausa tumsības valdnieka gribai. Kristus nāca
salauzt un noņemt grēka verdzības važas no dvēseles.” Laikmetu ilgas, 466. lpp./
Ko mēs zaudējam, nododoties Kristum? Viņš ir spējīgs mūs atbrīvot no verdzības sev - no skaudības, rūgtuma,
ķildošanās, mantkārības, atkarībām, dusmām, lepnuma, iedomības, drosmes trūkuma, mazvērtības kompleksiem
un daudz kā cita. Atceries, ka katrs cilvēks pats sev ir vislielākā problēma. Tu esi sevis paša lielākā problēma.
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“Pārmaiņa, kas iestājas dvēselē, pakļaujoties Kristum, nes vislielāko brīvības izjūtu.” /Laikmetu ilgas, 466. lpp./
Bet podnieks var strādāt tikai ar to mālu, kas ir viņa rokās. Tādēļ mēs sevi dodam Dievam. “Visu mūsu spēku
pakļaušana Dievam lielā mērā atrisina dzīves problēmas, jo līdz ar to kļūst vieglāka cīņa ar dažādajām mūsu dabīgās
sirds tieksmēm.” /Vēstis jaunatnei, 30. lpp./
Vienīgi nodošanās ved pie paliekoša prieka. “Tie, kas uzticas Kristus vārdiem un savas dvēseles nodod Viņa gādībā
un dzīvi Viņa pārvaldībā, atradīs mieru un dusu. Ja viņus ar savu klātbūtni iepriecina Jēzus, nekas pasaulē tos vairs
nespēs skumdināt. Pilnīgs miers atrodams pilnīgā saskaņā.” /Laikmetu ilgas, 331.lpp./ Viņš tevi aicina šodien
piedzīvot pilnīgu mieru!

Lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
Dari mūs par Savas mīlestības instrumentiem
“Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no
mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam.” /Romiešiem 6:13/

Kungs, mums ir jānodod katra savas dzīves daļa Tev. Izmanto mūs par Savas godības instrumentiem.

Dari mūsu dzīvi par patiesu pielūgsmi
“Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā
lai ir jūsu garīgā kalpošana.” /Romiešiem 12:1/

Paldies Tev, Tēvs, ka Tu aicini mūs kļūt par jauniem radījumiem. Rādi mums, kā ikdienas Tev nodoties bez atlikuma.
Savā spēkā palīdzi mums Tev sekot visas lietās.

Pasargi mūs no ļauna
“Mēs zinām, ka ikviens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi, un ļaunais neaizskar
viņu.” /1.Jāņa 5:18/

Kungs, paldies par to, ka Tu apsoli mūs pasargāt no ļauna, kad mēs Tev nododamies. Vadi mūs Savā ceļā, kas ved
uz prieka pilnību.

Papildus ieteikumi lūgšanām
Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par to, cik Viņš ir labs.
Grēku izsūdzēšana: Dažas minūtes atvēliet, lai klusībā atdzītu grēkus un pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet, lai Dievs svētītu vietējās, tuvākās apkārtnes un pasaules draudžu darbību.
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, arī kaimiņu šī brīža vajadzībām.
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.

Dziesmu ieteikumi /angļu valodā/
SDA Hymnal: I Surrender All (#309); Have Thine Own Way, Lord (#567); Take My Life and Let It Be (#330); Under His
Wings (#529); It Is Well (#530); Just as I Am (#313).
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Meklējot atmodu
4.DIEN A — ATMODAS PRAKTISKAIS PIELIETOJUMS
“Jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās
kārībās.” /Jēkaba 4:2,3/

Iztēlojies iespējas
Iedomājies, ka kāds dievnamā runā svētrunu par atmodu. Beigās tiek izteikts aicinājums, mācītājs aicina klausītājus
pieņemt Jēzu un vienmēr Viņam sekot. Varbūt neviens neatsaucas. Varbūt daži. Varbūt daudzi. Tā kā Dievs radīja
cilvēku ar brīvu izvēli, mēs nevaram domāt, ka tas kā citi atbild uz aicinājumu, ir mūsu nopelns. Un tad, kad daudzi
pieņem Dieva vēsti un pielieto to dzīvē - vai nu pateicoties publiskai sludināšanai, personīgām Bībeles studijām,
draudzībai vai dievišķi vadītiem pārsteigumiem - tad mūsu panākumi ir skaidri redzami. Šāda veida efektivitāte ir
Svētā Gara dāvana. Mēs ar apbrīnu skatāmies, kā Dievs dara brīnumus.
Bet pārāk bieži mūsu kristieša dzīve nav tik efektīva. Tas nenozīmē, ka mūsu draudzes pasākumi un plāni, kā
aizsniegt cilvēkus ir veltīgi. Kungs noteikti ir svētījis - cik vien tas iespējams - mūsu cilvēcīgos pūliņus. Bet cik gan
daudz varenāka varētu būt mūsu pieredze, ja mēs saņemtu Svētā Gara izliešanos? Vienīgi Dievs redz visas
iespējamības. Mācītājs Henrijs T. Blekabijs raksta, “Viņš sešos mēnešos paveiks vairāk caur cilvēkiem, kas Viņam ir
nodevušies, nekā mēs varētu sešdesmit gados paši savā gudrībā un spēkā”. /Blackaby, Experiencing God, p. 108,
revised edition/
Ir svarīgi lūgt pēc atmodas, bet mēs nevaram te apstāties. Es aicinu tevi spert vajadzīgos soļus, lai patiešām
piedzīvotu personīgu atmodu. Ar Dieva svētību, tava dzīve var kļūt vēl spēcīgāka un piepildītāka kā jebkad agrāk. Arī
tava māja un draudze var piedzīvot jaunu dzīvību.

Kas pietrūkst?
Vispirms daži jautājumi. Kas ir visu problēmu centrs? Vai tas ir garīgs? Vai varētu būt, ka Svētā Gara trūkums ir
remdenas kristietības sakne? Ja atbilde ir “jā”, tad kādēļ mūsu dzīvēs trūkst Svētā Gara?
Bībele saka: “Jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to
šķiestu savās kārībās.” /Jēkaba 4:2, 3/. Kā jau mēs mācījāmies pirmās dienas lasījumā, Dievs mūs aicina pastāvīgi lūgt
pēc Svētā Gara savās dzīvēs. “Kāpēc mēs nesalkstam un neslāpstam pēc Gara dāvanas, ja tikai tā mēs varam saņemt
spēku? Kāpēc mēs par to nerunājam, pēc tās nelūdzam, par to nesludinām?” /Liecības draudzei 8.sēj., 22.lpp./
Jēkabs saka arī to, ka mēs nesaņemam tādēļ, ka nepareizu motīvu vadīti lūdzam. Iespējams, viņš ar to domāja, ka
Dievs nevar mūs svētīt, ja mūsu prāts ir piesaistīts “miesas lietām”. Pāvils paskaidro: “Miesas tieksme ved nāvē, bet
Gara tieksme - uz dzīvību un mieru.” /Romiešiem 8:5,6/
Kas ir šī “miesas tieksme”, par ko Pāvils runā? Dieva Vārds apraksta trīs veidu cilvēkus un viņu attiecības ar Dievu.
Katrā no šīm grupām ir dažādi varianti atkarībā no audzināšanas, mantotā rakstura, paškontroles, vecuma, kultūras,
izglītības un tā tālāk. Bet par spīti šīm atšķirībām, mēs varam redzēt tikai trīs lielas pamatgrupas: “dabiskais” jeb
“pasaulīgais” cilvēks, “garīgais” jeb ar Garu piepildītais cilvēks un “”miesīgais” cilvēks.
Šīs trīs grupas ir aprakstītas 1.Korintiešiem 2:14-16 un 3:1-4. Dabisko cilvēku mēs šobrīd pieminēsim tikai garāmejot.
Viņš dzīvo pasaulē un viņam vēl nav attiecību ar Dievu. Draudzes locekļi pieder divām pārējām grupām, un īss
pārskats palīdzēs ieraudzīt, kur galvenokārt slēpjas problēma. Jautājums ir - kurai grupai es piederu? Vienkārša
pārbaude palīdzēs noteikt savu diagnozi - paturot prātā, ka mēs vēlamies skatīties katrs uz savu dzīvi, ne uz citu
dzīvēm! Kāds cilvēks es esmu?
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Dabiskais: Nav attiecību ar Dievu. Viņš “nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība.” /1.Korintiešiem
2:14/
Garīgais: Ir pilnīgas un patiesas attiecības ar Dievu. Kad mēs esam garīgi, “mums ir Kristus prāts /Gars/.”
/1.Korintiešiem 2:16/
Miesīgais: Ir neīstas vai dalītas attiecības ar Kristu. “Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar
miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū.” /1.Korintiešiem 3:1/
Turpinājums 5.dienā: Kāda ir atšķirība starp garīgu un miesīgu kristieti?

Lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
Svētais Gars vada mūsu domas.
“Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet Gara cilvēki pēc Gara lietām.” /Romiešiem 8:5/

Tēvs, mēs zinām, ka esam vai nu miesas vai Svētā Gara iespaidā. Lūdzu, dari mūs par garīgiem kristiešiem un palīdzi
prātu virzīt uz Gara lietām.
Mēs vairs neesam pakļauti savām kārībām.
“Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit.” /Galatiešiem 5:16/

Kungs, paldies, ka Svētais Gars salauž grēka varu mūsu dzīvēs. Lūdzu, audzini Gara augļus mūsu sirdīs. Mēs
pateicamies par šo brīnišķīgo apsolījumu.
Gars mūs atbrīvo no nosodījuma.
“Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir
atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības.” /Romiešiem 8:1, 2/

Tēvs, cik gan liela svētība ir zināt, ka grēka verdzība tiek salauzta, kad mēs dzīvojam Svētajā Garā. Paldies, ka Kristus
uzņēmās mūsu vainu un atbrīvoja mūs no grēka un nāves.

Papildus ieteikumi lūgšanām
Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par to, cik Viņš ir labs.
Grēku izsūdzēšana: Dažas minūtes atvēli, lai klusībā atdzītu grēkus un pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet, lai Dievs svētītu vietējās, tuvākās apkārtnes un pasaules draudžu darbību.
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, arī kaimiņu šī brīža vajadzībām.
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.

Dziesmu ieteikumi /angļu valodā/
SDA Hymnal: Lord, I Want to Be a Christian (#319); Power in the Blood (#294); Showers of Blessing (#195); Leaning
on the Everlasting Arms (#469). Other Songs: I Have Decided to Follow Jesus; Shine, Jesus, Shine.
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Meklējot atmodu
5. DIEN A — GARĪGS VAI MIES ĪGS: KĀDA IR ATŠĶIRĪBA?
“Bet mums ir Kristus prāts.” /1.Korintiešiem 2:16/

Mūsu saikne ar debesīm
Pirms mēs definējam garīgu un miesīgu kristieti, mums jāatceras, ka mēs nerunājam par “grēciniekiem” un
“bezgrēcīgajiem”. Visi cilvēki, kā garīgie tā miesīgie, ir grēcinieki un visiem ir vajadzīgs Glābējs. Mūsu taisnība nāk
vienīgi no Viņa. Bet kritēriji, lai mēs būtu daļa no vienas vai otras grupas ir mūsu personīgās attiecības ar Svēto Garu.
Dievs ir to iekārtojis tā, ka mēs nevaram pārtraukt attiecības ar Svēto Garu, nesabojājot mūsu saikni ar debesīm
/Mateja 12:32/. Elena Vaita paskaidro: “Kas noraida Svētā Gara darbību, nostāda sevi tur, kur nožēla un ticība ir
neiespējama. Pie cilvēka sirds Dievs darbojas, izlietojot Svēto Garu”. /Laikmetu ilgas 332.lpp./
Un ir vērts to atkārtot: vienīgais cilvēks, kura garīgumu vai miesīgumu man vajadzētu izvērtēt - esmu es pats. Dievs
var darboties citu cilvēku sirdīs un Viņam nav nepieciešams, lai es pieliktu etiķetes citiem draudzes locekļiem. Labās
ziņas ir šādas: ja esmu neapmierināts ar to, ko Viņš atklāj manā sirdī, Dievs var mani mainīt, sākot jau ar šo dienu!

Garīgais draudzes loceklis
Garīgs cilvēks ir patiesi atgriezies kristietis. Lai gan dzimis kā grēcinieks, viņš tiek saukts par “garīgu”, jo viņam ir
dzīvas un augošas attiecības ar Svēto Garu. Apustulis Pāvils raksta: “Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu
pašu neviens neizdibina. Jo kas ir atzinis Tā Kunga prātu, lai Viņam varētu dot padomu? Bet mums ir Kristus prāts
/Gars/”. /1.Korintiešiem 2:15, 16/
Jēzus ir garīgā cilvēka dzīves centrā, valda viņa sirdī un nosaka viņa prioritātes. Garīgais cilvēks ir sevi pilnīgi nodevis
Jēzum un pastāvīgi lūdz pēc Svētā Gara /Lūkas 11:13/. Laodiķejas draudzes kontekstā viņš ir “karsts” /Atklāsmes
3:15/. Līdzībā par desmit jaunavām viņu varētu saukt par “gudro” /Mateja 25:2-4/. Garīgais cilvēks piedzīvo dzīvības
“pārpilnību” /Jāņa 10:10/ un ir piepildīts ar “visu Dieva pilnību” /Efeziešiem 3:19/. Viņš priecājas, ka ir “pestīts ticībā”
/Efeziešiem 2:8/. Lai gan garīgais cilvēks sastopas ar šķēršļiem un kārdinājumiem, viņš savas acis tur pievērstas
Jēzum.

Miesīgais draudzes loceklis
Miesīgajam cilvēkam varētu būt vai nu nedzīvas vai dalītas attiecības ar Dievu. Viņš varētu būt klusi vienaldzīgs pret
Svēto Garu vai atklāti pret to sacelties. Lūk, kas apustulim Pāvilam par to ir sakāms: “Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt
kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. Es jums devu pienu un ne smagu barību. To jūs
nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat. Jo jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat
miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Jo, kad viens saka: es turos pie Pāvila, bet otrs: es pie Apolla, - vai tad
neesat miesīgi?” /1.Korintiešiem 3:1-4/
Šeit mēs redzam, ka izšķirošajam ir jābūt attiecibām ar Svēto Garu. Miesīgais raksturo cilvēku, kas dzīvo miesā, tas
ir, ar parastu cilvēcīgu spēku, ne ar Svēto Garu. Un lielākā traģēdija ir tā, ka viņš nav izvēlējies saņemt mūžīgo dzīvību.
/Romiešiem 8:9/
Pavils miesīgos cilvēkus uzrunāja “brāļi”, kas parāda, ka tie bija draudzes locekļi. Viņš nevarēja tos saukt par
“garīgiem”, jo viņi nebija pietiekami piepildīti ar Svēto Garu. Viņi nebija ticībā auguši, kā to vajadzēja. Ir iespējams būt
draudzes loceklim daudzus gadus un joprojām būt miesīgam kristietim. Ir iespējams iegūt daudz zināšanu par
Bībeli, bet garīgi nenobriest. Daudzi miesīgi kristieši jūt neapmierinātību, vilšanos vai mērķa trūkumu savā garīgajā
dzīvē. Daži ir apātiski un saka: “Mēs esam tikai grēcinieki un tur neko nevaram darīt”.
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Citi miesīgie kristieši ir entuziasma pilni un aktīvi, iespējams lepni par saviem svarīgajiem amatiem draudzē. Skumji
Jēzus teica, “Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši,
vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem
apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.” /Mateja 7:22, 23/ Kur bija problēma?
Viņiem nebija personīgu attiecību ar Jēzu un nebija dzīvas savienības ar Svēto Garu. Ja redzi, ka tu šobrīd esi miesīgs
kristietis, nezaudē drosmi! Tev ir iespējams iegūt jaunu dzīvību sākot no šī brīža. Daudzi miesīgi kristieši šajā stāvoklī
atrodas pašiem to nezinot, un tu vari jau lūgt pēc dziļākas ticības pieredzes. Jēzus ilgojas, lai tavs “prieks būtu pilnīgs”
Jāņa 15:11/ un Viņš tevi aicina iegūt mieru stiprā cerībā uz mūžīgo dzīvi.

Lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
Mēs joprojām esam miesīgi, bet mums ir cerība.
“Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. Es jums devu
pienu un ne smagu barību. To jūs nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat. Jo jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsu starpā
naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki?” /1.Korintiešiem 3:1-3/

Mīļais Kungs, paldies, ka šajā tekstā Tu saki “vēl”, jo tas atgādina, ka mums nav jāpaliek šajā situācijā. Mēs vēlamies,
lai Tu mūs mainītu šodien. Paldies, ka skaudība, ķildas un šķelšanās tiek dziedinātas, dzīvojot Svētajā Garā.

Vai mēs lūdzam ar miesīgiem motīviem?
“Jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās
kārībās.” /Jēkaba 4:2, 3/

Tēvs, mēs dzīvojam garīgā nabadzībā, jo mēs nelūdzam, vai mēs lūdzam savtīgu, cilvēcīgu motīvu vadīti. Lūdzu,
pārveido mūsu lūgšanas un vadi mūs ar Svēto Garu.

Papildus ieteikumi lūgšanām
Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par to, cik Viņš ir labs.
Grēku izsūdzēšana: Dažas minūtes atvēli, lai klusībā atdzītu grēkus un pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet, lai Dievs svētītu vietējās, tuvākās apkārtnes un pasaules draudžu darbību.
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, arī kaimiņu šī brīža vajadzībām.
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.

Dziesmu ieteikumi /angļu valodā/
SDA Hymnal: Amazing Grace (#108); Blessed Assurance (#462); Whiter Than Snow (#318); Redeemed (#337); The
Savior is Waiting (#289). Other Songs: Change My Heart, O God; Unto Thee, O Lord; I’ve Been Redeemed.
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Meklējot atmodu
6.DIEN A — DIEVA RIS INĀJUMS MŪS U CĪŅĀM
“Ja kāds grib Man sekot, tad tāds lai aizliedz sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krustu un staigā Man pakaļ. Jo, kas savu
dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet, kas savu dzīvību Manis dēļ zaudēs, tas to izglābs.” /Lūkas 9:23, 24/

Divi noslēpumi paliekošai atmodai
Jēzus piedāvā risinājumu miesīgam kristietim, kurš vēlas kļūt par garīgu kristieti. Viņš saka: “Palieciet Manī un Es jūsos”. /Jāņa 15:4/ Bet kā to izdarīt?
Elena Vaita saka, ka palikšana Kristū nozīmē—
1. “pastāvīgi saņemt Viņa Garu” un
2. “dzīvot dzīvi, kas bez atlikuma nodota kalpošanā Viņam.” /Laikmetu ilgas, 676. lpp./
Šis divu soļu dievišķais risinājums vada ne vien pie atmodas, bet arī pie laimīgas kristieša dzīves. Kādēļ? Jēzus teica:
“To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.” /Jāņa 15:11/ Sperot šos divus
soļus, mēs varam pieredzēt “Kristu mūsos” vai Viņa klātbūtni mūsu ikdienas dzīvē un tas nozīmē, ka mēs dalāmies
Viņa godības cerībā. /Kolosiešiem 1:27/
Izšķirošais punkts: Mēs ik dienas lūdzam un saņemam Svētā Gara izliešanos, un mēs ikdienas nododam Dievam
visu, kas mums ir un kas mēs esam. Viņš dod prieku!
Pirmajā dienā mēs runājām par to, cik svarīgi ir lūgt pēc Svētā Gara un trešajā dienā mēs apskatījām mūsu
nepieciešamību pēc nodošanās. Šodien mēs vēlreiz aplūkosim šos divus soļus - ar īpašu uzsvaru uz mūsu vajadzību
lūgt un nodoties ik dienas.

Kādēļ mums ik dienas lūgt pēc Svētā Gara?
Pirms daudziem gadiem es lasīju stāstu par kādu gangsteri, kurš atgriezās pie Kristus. Viņš no visas sirds izsūdzēja
savu melošanu, laupīšanu un citus noziegumus, kā rezultātā viņš piedzīvoja ievērojamu dievišķu iejaukšanos. Dievs
pilnīgi pārmainīja viņa dzīvi.
Tas uz mani atstāja iespaidu. Es sev teicu: “Man lielākoties viss iet labi, bet nav šādas pieredzes.” Tā nu es lūdzu:
“Kungs, es arī gribu izsūdzēt visus savus zināmos grēkus un tos grēkus, ko Tu man vēl parādīsi. Turklāt es celšos
katru dienu stundu agrāk, lai lūgtu un lasītu Bībeli. Es gribu redzēt, vai arī manā dzīvē Tu darbosies.”
Slava Dievam, Viņš tiešām darbojās! Ne tādēļ, ka es nopelnīju to ar agro celšanos, bet tādēļ, ka es sevi noliku tur, kur
Svētais Gars varēja mani aizsniegt. Ja jauna Svētā Gara kristība bija Jēzum ik dienas nepieciešama, cik gan daudz
vairāk mums šis spēks ir vajadzīgs? Pāvils raksta par iekšējo cilvēku, kas “dienu no dienas atjaunojas” un viņš lūdz,
lai Dievs “darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku”. /2.Korintiešiem 4:16 un Efeziešiem 3:16/ Un Elena Vaita sniedz šo cerību:
“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”. /Apustuļu darbi, 50.lpp./ Mūsu “iekšējam
cilvēkam” ik dienas ir nepieciešamas rūpes.

Kādēļ mums ik dienas ir jānododas Jēzum?
Cenošoties palīdzēt mācekļiem saprast, ka māceklība prasa arī upurus, Jēzus viņiem teica: "Ja kāds grib Man sekot,
tad tāds lai aizliedz sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krustu un staigā Man pakaļ”. /Lūkas 9:23/ Aizliegt sevi nozīmē ik
dienas dot Jēzum savas dzīves kontroli. Apustulis Pāvils to paskaidro šādi: “Es mirstu ik dienas”. /1.Korintiešiem 15:31/
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Mēs kā cilvēki nelabprāt padodamies, aizmirstot, ka “kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs”. /2. Korintiešiem 12:10/
Mēs saņemam fizisko dzīvību, kad piedzimstam, bet mēs joprojām ēdam katru dienu, lai saglabātu veselību. Mēs
saņemam garīgo dzīvību, kad mēs no jauna piedzimstam, bet mums joprojām ir nepieciešam garīgais ēdiens katru
dienu, citādi mēs mirsim. Tāpat kā mēs nevaram paēst vairākas ēdienreizes uz priekšu, tāpat mēs nevaram nodot
sevi Kristum rītdienai.
Elena Vaita raksta, “Lai arī cik pilnīga būtu bijusi mūsu nodošanās tad, kad mēs atgriezāmies, tā mums neko nedos,
ja mēs to ik dienas neatjaunosim.” /Our Father Cares, 144. lpp./

Kā lai sāk?
Vislabākais un arī vienīgais ceļš kā ik dienas saņemt Svēto Garu un nodoties Jēzum ir ik dienas personīgais laiks ar
Dievu. Ja vien mēs katru dienu neizvēlamies Dievu, mūsu solījumi un nodomi ir kā “smilšu virves.” /Ceļš pie Kristus
47.lpp./ Vai tu šodien pavadīsi dienas labāko daļu ar Viņu? “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa
taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” /Mateja 6:33/

Lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
Palieciet vislabākajās attiecībās, kādas ir.
“Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja
nepaliekat Manī . . . Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.” /Jāņa
15:4, 7/

Kungs, paldies, ka, ik dienas nododoties, mūsu uzticēšanās Tev pieaug. Vadi mūs, lai mēs labāk pazītu Svēto Garu.
Lai Tavas vēlmes kļūst par mūsējām.

Dzīvo vislabākajās attiecībās katru dienu.
"Ja kāds grib Man sekot, tad tāds lai aizliedz sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krustu un staigā Man pakaļ.” /Lūkas
9:23/
“Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” /Mateja
6:33/

Mīļais Kungs, māci mums visā pirmo vietu dot Tev. Rādi, kā mums katru dienu sākt ar Tevi.

Papildus ieteikumi lūgšanām
Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par to, cik Viņš ir labs.
Grēku izsūdzēšana: Dažas minūtes atvēliet, lai klusībā atdzītu grēkus un pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet, lai Dievs svētītu vietējās, tuvākās apkārtnes un pasaules draudžu darbību.
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, arī kaimiņu šī brīža vajadzībām.
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.

Dziesmu ieteikumi /angļu valodā/
SDA Hymnal: I Need Thee Every Hour (#483); Day by Day (#532); Abide With Me (#50); Turn Your Eyes Upon Jesus
(#290); Moment by Moment (#507). Other Songs: Open Our Eyes, Lord; Seek Ye First.
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Meklējot atmodu
7.DIEN A — LŪ DZOT PĒC DIEVA APS O LĪJUMIEM
“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.” /Mateja 7:7/

Neiespējamas uzvaras kļūst iespējamas

Jēzus mūs izglāba, lai “ticībā mēs saņemam Gara apsolījumu.” /Galatiešiem 3:14/ Bet kā lai mēs gūstam ticību Viņa
apsolījumiem? Kā lai mēs lūdzam, lai varētu būt droši, ka tiksim piepildīti ar Svēto Garu? Kā atmodas skarta sirds var
vadīt pie īsta kristīga brieduma?
Daudzus gadus es zināju par “lūgšanu pēc apsolījumiem”, bet ilgu laiku to nedarīju. Tad, kad es atklāju svētības, kas
nāk no lūgšanas pēc apsolījumiem, es vēlējos par to stāstīt citiem. Pirms vairākiem gadiem es uzrakstīju grāmatu
“Soļi uz personīgu atmodu”, kurā ir arī nodaļa par lūgšanu pēc Rakstiem kā atslēgu uz praktisku kristieša pieredzi.
Daži lasītāji man atsūtīja šādas liecības:
“Es nekad nedomāju, ka es varētu atklāt tādas jaunas zināšanas par lūgšanu - lūgšanu pēc Dieva apsolījumiem, kā
Jūs to izskaidrojāt. Tajā pašā laikā Dievs man ir devis uzvaras tādās dzīves jomās, kuras uzskatīju par neiespējamām.”
“Kopš es iemācījos lūgt pēc apsolījumiem, mana dzīve ir pārmainījusies… Mana sieva ir pamanījusi pilnīgu pārmaiņu
manī. Arī es pats esmu par sevi pārsteigts.”

Izmēģini to pats

Ko nozīmē lūgt pēc apsolījumiem? Mēs izvēlamies apsolījumu vai pavēli un lūdzam šos vārdus atpakaļ Dievam. Mēs
paļaujamies, ka Viņš darīs tā, kā ir apsolījis. Mēs ļaujam, lai Viņš vada mūsu lūgšanas un runā uz mums caur Savu
Vārdu. Un ja mēs sajūtam šaubas - kā tas dažreiz katram mēdz būt - mēs norādām uz apsolījumiem un pieņemam
tos kā personīgu garantiju. Kad mēs piepildām savas sirdis un lūgšanas ar Rakstiem, mūsu ticība tiek stiprināta un
mēs iepazīstam Dieva prātu tā, kā nekad agrāk. Elena Vaita raksta: “No Dieva Vārda paņemt prom apsolījumus būtu
tāpat kā paņemt sauli prom no debesīm… Dievs ir Savā Vārdā ielicis apsolījumus, lai mūs vadītu pie ticības Viņam.
Šajos apsolījumos Viņš atvelk mūžības priekškaru.” /My Life Today, 33.lpp./
Bībele sniedz skaidrus norādījumus mūsu lūgšanām. Vispirms, mums ir norādīts savus lūgumus izteikt Jēzus Vārdā:
“Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.” /Jāņa 14:14/ Dievs arī dod apsolījumu, ka Viņš atbild lūgšanas, kas ir saskaņā
ar Viņa gribu: “Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.” /1.Jāņa 5:14, 15/
Dievs Savu gribu atklāj baušļos un Bībeles apsolījumos un mēs varam paļauties, ka Viņš darīs to, ko ir apsolījis.
15.pants turpina: “ Ja zinām, ka Viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši.”
Ko tas nozīmē? Kad mēs lūdzam pēc kaut kā, ko mēs zinām, ka tas ir saskaņā ar Dieva gribu, Viņš atbild jau tajā pašā
brīdī. Mēs varam rezultātu vēl neredzēt. Un parasti mēs emocionāli neko nepamanām. Bet mūsu lūgšanas tiek
atbildētas ticībā nevis caur mūsu jūtām. Sajūtas sekos vēlāk, bet tagad mēs uzticamies apsolījumiem.
Piemēram, esmu ko mācījies no lūgšanām ar cilvēkiem, kas ir atkarīgi no alkohola un nikotīna. Tajā brīdī, kad viņi
lūdz pēc atbrīvošanas, viņi var neko nepamanīt. Viņiem atbrīvošana ir jāsaņem ticībā. Bet iespējams, ka dažas
stundas vēlāk viņi pamana, ka viņiem vairs nav vecās tieksmes pēc dzeršanas un tabakas. Šajā brīdī viņi ir saņēmuši
praktisko atbrīvošanu, pēc kuras lūdza.
Arī Elena Vaita raksta par lūgšanu pēc apsolījumiem. “Kungam patīk, ja pie Viņa griežas ar visaugstākajām prasībām,
lai pagodinātu Dieva vārdu. Tie tiešām drīkst gaidīt lielas lietas, ja vien ir ticība Viņa apsolījumiem.” /Laikmetu ilgas,
668.lpp./ “Lūdziet pēc Svētā Gara! Dievs stāv aiz katra apsolījuma, ko Viņš ir devis. Ar Bībeli rokās sakiet: “Esmu rīkojies
tā, kā Tu liki. Tagad pieminu Tavu apsolījumu: “Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klauvējiet, tad
jums taps atvērts.” /Mateja 7:7/ /Kristus līdzībās, 147.lpp./
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Jēzus apsola: “Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.” /Marka 11:24/
Vai tu lūdz pēc Viņa apsolījumiem katru dienu? Tad, kad mēs lūdzam Viņa Vārdā un saskaņā ar Viņa gribu, visas
debesis tiek sakustinātas!

Lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
Dievs gaida, lai varētu mums dot Svēto Garu.
“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?” /Lūkas 11:13/
“To Viņš sacīja par Garu, ko vēlāk dabūja tie, kas Viņam ticēja; jo vēl nebija Gara, tāpēc ka Jēzus vēl nebija iegājis
skaidrībā.” /Jāņa 7:39/
“Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis tiem, kas Viņam paklausa.” /Apustuļu darbi 5:32/

Tēvs, mēs lasām, ka Tu dosi Svēto Garu tiem, kas pēc tā lūdz, kas Tev tic un kas Tev paklausa. Tā ir mūsu vēlēšanās.
Lūdzu, paveic to mūsu dzīvēs, jo mēs paši to nevaram. Paldies, ka Tu mūsu sirdīs izlej Savu mīlestību.
Viņš mūs aicina būt piepildītiem ar Svēto Garu.
“Topiet Gara pilni” vai “Ļaujiet, lai jūs pastāvīgi, atkal un atkal no jauna tiktu piepildīti ar Svēto Garu.” /Efeziešiem 5:18,
pārfrāzēts/

Mīļais Tēvs, māci mūs pastāvīgi, atkal un atkal no jauna lūgt pēc Svētā Gara izliešanās. Mēs negribam, lai mums
pietrūktu Gara kā ģeķīgajām jaunavām. Piepildi mūs ar to gudrību, kas ir atrodama Tavā Vārdā.

Papildus ieteikumi lūgšanām

Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par to, cik Viņš ir labs.
Grēku izsūdzēšana: Dažas minūtes atvēliet, lai klusībā atdzītu grēkus un pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet, lai Dievs svētītu vietējās, tuvākās apkārtnes un pasaules draudžu darbību.
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, arī kaimiņu šī brīža vajadzībām.
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.

Dziesmu ieteikumi /angļu valodā/
SDA Hymnal: Standing on the Promises (#518); Wonderful Words of Life (#286); Give Me the Bible (#272); Great Is
Thy Faithfulness (#100). Other Songs: Ancient Words; Psalm 19 Song.
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Meklējot atmodu
8.DIEN A — PAKLAUSĪBA JĒZŪ
“Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” /2.Korintiešiem 5:17/

Ticības soļi

Atceries, kad Jēzus darīja pirmo brīnumu kāzās Kānā? Marija, Jēzus māte, sacīja kalpiem: "Ko Viņš jums teiks,
to darait!" /Jāņa 2:5/ To sakot, Marija radīja kalpos uzticēšanos Jēzum. Kad Viņš tiem lūdza piepildīt ūdens
traukus, viņi darīja tieši to, ko Viņš teica. Tad Jēzus sacīja: “Tagad smeliet un nesiet galda uzraugam.” /8.
pants/ Atkal Viņi sekoja norādījumam, lai gan tas likās neparasti— un drīz viņi saprata, ka ir redzējuši
notiekam brīnumu. Apskatīsim vēlreiz šos soļus atsevišķi:
1. Ar pamācību Marija stiprināja kalpu uzticēšanos Jēzum.
2. Kalpi parādīja uzticēšanos un gatavību darīt to, ko Jēzus teica. Citiem vārdiem sakot, viņi veica
sagatavošanās soļus, kas ļāva notikt brīnumam.
3. Tad Jēzus viens pats paveica brīnumu.
Kalpi neizdarīja neko tādu, kas varētu ūdeni pārvērst par vīnu— bet vai brīnums tiktu veikts bez šiem
sagatavošanās soļiem? Tā darbojas paklausība ticībā: mēs izvēlamies uzticēties Jēzum, nodot savu gribu
Viņa rīcībā un spert paklausības soļus ticībā. Bet Jēzus— vienīgi Jēzus paveic brīnumus.

Kā tas strādā

Apustulis Pāvils paskaidro, ka mūsos ir atklāts noslēpums ar noteiktu mērķi - lai paklausību ticībā /skat.
Romiešiem 16:25-27/. Kas ir noslēpums? Saskaņā ar Kolosiešiem 1:27, tas ir “Kristus jūsos”. Un kāds ir
rezultāts, kad paklausība ticībā ir Kristū sasniegta? “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir
pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” /2.Korintiešiem 5:17/ Mēs piedzīvojam jaunu dzīvi, Kristum dzīvojot un
darbojoties mūsos. Mēs esam jauni radījumi!
Kad Kristus ir mūsos, mūsu attieksme pret Viņa likumiem mainās. “Viņa baušļi nav grūti.” /1.Jāņa 5:3/ “Jo
Mans jūgs ir patīkams,” Jēzus teica /Mateja 11:30/. “Jo es priecājos par Taviem baušļiem, tie man ir mīļi,” jo
tie ir “labāki nekā veseli tūkstoši sudraba un zelta gabalu” un “saldāki nekā medus manām lūpām” /Psalms
119:47, 72, 103/ “Kas Tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers.” /Psalms 119:165/ Paklausība ticībā dod Dievam
prieku, jo Savā mīlestībā Viņš mums ir devis vislabākos likumus.
Lai gan paklausībai ir nozīme, ar to mēs nevaram nopelnīt glābšanu un paklausība nekad nenāk no tā, cik
mēs paši esam labi. Elena Vaita saka: “Kas Debesis cenšas aizsniegt pats ar saviem spēkiem, izpildot baušļus,
tas uzsāk neiespējamo. Cilvēks nevar tikt glābts bez paklausības, bet viņa darbiem nav jānāk no viņa paša;
Kristum ir viņā jādarbojas, dodot gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.” /Faith and Works, 94.lpp./ Šeit ir trīs
izcelšanas vērti punkti:
1. Ar saviem darbiem nav iespējams aizsniegt debesis. Centieni kaut ko nopelnīt Dieva priekšā ir
veltīgi.
2. Tomēr paklausība ir neaizstājama daļa, dzīvei ar Dievu, jo Jēzus sekotāji ir aicināti dzīvot saskaņā ar
Viņa gribu.
3. Paklausībai nav jābūt mūsu pašu darbam, bet brīnumam, ko mūsos paveic Kristus.
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Kāda ir mūsu loma?

Tātad vēlreiz - mēs nevaram neko izdarīt, lai sevi glābtu, bet Dievs ciena cilvēka brīvo gribu un ļauj izvēlēties.
Saskaņā ar Elenas Vaitas rakstīto: “Kungs to ir iecerējis tā, ka dievišķajam spēkam ir jāsadarbojas ar cilvēka
pūlēm.” /Ye Shall Receive Power, 10.lpp./ Ko tas nozīmē?
1. Mēs uzticamies. Mēs izvēlamies uzticēties Jēzum, kurš “dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta”.
/Filipiešiem 2:13/ Viņš mūsos rada labprātīgu attieksmi un parāda, kas mums ir jādara.
2. Mēs izlemjam. Mums ir jāizvēlas darīt Dieva prātu. Viņš pilnīgi ciena mūsu individualitāti un gribu,
Viņš iejauksies vienīgi tad, ja mēs pieņemsim šo lēmumu. Viņš uz to gaida.
3. Mēs veicam sagatavošanās soļus. Mēs savu lēmumu izsakām ar paklausības soļiem, kas var būt
gan lielāki, gan mazāki.
4. Vienīgi Dievs paveic izšķirošo darbu mūsu glābšanā.
Un atceries, pat mūsu daļa - uzticēšanās, lēmums un sagatavošanās soļu speršana - tiek paveikta vienīgi
Dieva spēkā, kad Jēzus dzīvo mūsos caur Svēto Garu. Tas paklausību dara par prieku.

Lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
Paklausība ļauj mums pilnā mērā piedzīvot Dieva mīlestību.
“Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un
tam parādīšos.” /Jāņa14:21/

Tēvs, paldies, ka Tu mums rādi, kā iegūt vislabāko dzīvi. Piedod, ka mēs atraidām Tavu likumu un Tavu
mīlestību. Vadi mūs uz pilnīgu uzticēšanos Tev un pilnīgu savas sirds nodošanu Tev.

Dievam patīk, ka mēs lūdzam pēc paklausīgām sirdīm.
“Tad dodi nu Savam kalpam paklausīgu sirdi. . . Un šis vārds Tam Kungam labi patika . . . Redzi, to Es daru
pēc tava vārda.” /1.Ķēniņu 3:9, 10, 12, Glika tulkojums/

Kungs, lūdzu, dod mums paklausīgas sirdis. Dod mums pilnīgu paļāvību Tavai vadībai un principiem, pat
tad, kad mēs nesaprotam. Māci mums Svētā Gara spēkā paklausību redzēt nevis kā nastu, bet kā prieku.

Papildus ieteikumi lūgšanām
Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par to, cik Viņš ir labs.
Grēku izsūdzēšana: Atvēliet dažas minūtes, lai klusībā atdzītu grēkus un pateicieties Dievam par Viņa
piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet, lai Dievs svētītu vietējās, tuvākās apkārtnes un pasaules draudžu darbību.
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, arī kaimiņu šī brīža vajadzībām.
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.

Dziesmu ieteikumi /angļu valodā/
SDA Hymnal: Trust and Obey (#590); Live Out Thy Life Within Me (#316); I’ll Go Where You Want Me to Go
(#573); He Leadeth Me (#537); O Master, Let Me Walk With Thee (#574).
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Meklējot atmodu
9.DIEN A — VAI ES STRĀDĀJU PRIE KŠ DIEVA — VAI VIŅŠ STRĀDĀ
CAUR MANI
“Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus.” /Galatiešiem 2:20/

Radīti Dieva darbiem

Zolts, kāds teoloģijas students no Austrijas, bija pilnīgi zaudējis drosmi. Viņš bija uzaicināts evaņģelizēt Kenijā, bet
tikai 30 cilvēki ik vakaru atnāca pirmās nedēļas laikā. Viņš bija cerējis uz daudz lielāku apmeklējumu. Dusmīgs viņš
ieslēdzās savā istabā un četras stundas pavadīja lūgšanā. Visu savu izmisumu izklāstot Dievam, viņš nodeva sevi un
visu savu būtību un tad gaidīja. Viņš bija pārliecināts, ka Dievs bija dzirdējis, lai gan bailes un šaubas joprojām
nomocīja. Pienāca vakara sanāksme: ieradās 600 cilvēki! Vēlāk atnāca 700, tad 1000. Dieva žēlastībā beigās tika
kristīti 39 cilvēki.
Kad vien mēs cenšamies darīt lielas lietas priekš Dieva, mēs sastopamies ar svarīgu jautājumu: vai es strādāju priekš
Dieva ar savām cilvēciskajām spējām? Vai Dievs darbojas caur mani ar Savām dievišķajām spējām?
Bībele runā par šo noslēpumu, cik vareni Dievs strādā caur vājiem cilvēkiem. "Jo mēs esam viņa darbs, Kristū Jēzū
radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.” /Efeziešiem 2:10/ Šis pants runā par
"darbiem". Vispirms, mēs esam Dieva "Kristū Jēzū radīti". Šī ir jaunā dzīvība, ko Viņš mums Kristū ir devis. Tad Dievs
mūsos dara otru darbu: "labos darbus", ko Viņš ir sagatavojis priekš mums, lai mēs tos darītu. Kā mums vajadzētu
dzīvot, lai Dievs varētu šos darbus caur mums paveikt?
1. Dzīvo Svētajā Garā: “Pirms viņi saņem Garu, viņi nevar aptvert, ko Dievs var darīt caur viņiem." /Ye Shall
Receive Power, 286.lpp./
2. Dzīvo pilnīgi nododoties Kristum: “Kas pilnībā nodosies Dievam, to vadīs dievišķa roka. . . . Tam, kas sakrāj
dievišķās gudrības atziņas, tiks uzticēts svēts uzdevums.” /Apustuļu darbi, 283., 284.lpp./
Izpildot uzdevumus, ko Dievs priekš mums ir sagatavojis, mūsu ticība aug, mūsu prāta un garīgās spējas tiek
attīstītas. Pat mūsu kļūdas satur vērtīgas mācības, jo tās mums māca, ka nekādi cilvēciski centieni bez Dieva centrā
nevar nest panākumus. “Bez Svētā Gara pastāvīgās klātbūtnes un palīdzības, vārda sludināšana nebūs veiksmīga.”
/Laikmetu ilgas, 671.lpp./

Ne ar spēku, ne ar varu

Tāpat kā sludinātājiem ir jābūt Dieva Gara stiprinātiem, tāpat ir arī ar citiem garīga darba strādniekiem: “Ja Dieva
glābšanas vēsts ir skārusi cilvēku, kurš raksta rakstu kādam izdevumam, to pašu garu sajutīs lasītājs. . . . Bet raksts,
kas ir tapis, rakstītājam nedzīvojot Dievam par godu, ja viņš nav Viņam pilnīgi nodevies, eņģeļi skumji izjūt šo
trūkumu. Viņi aizgriežas un neiespaido lasītāja prātu, jo Dievs un Viņa Gara tajā nav. Vārdi ir labi, bet trūkst siltās
Svētā Gara ietekmes." /EGW Letters and Manuscripts, 1. sējums, 532.lpp./
Šis princips ir patiess dažādās jomās, vai tā ir kalpošana, mācīšana, misijas projekta vadīšana, bērnu audzināšana
vai jebkas cits.
“Tas nav no cilvēkiem nākošs spēks, kas, darbu parada sekmīgu, bet debesu inteliģento būtņu sadarbība ar
cilvēcisko, kas darbam liek izdoties pilnīgam.” /Cristian Service, 260.lpp./
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Pat Jēzus no Nācaretes savā cilvēcībā ikdienas bija atkarīgs no savienības ar debesīm. Viņš jautāja saviem mācekļiem:
“Vai tu netici, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī? Vārdus, ko Es jums saku, Es nerunāju no Sevis; bet Tēvs, kas pastāvīgi
ir Manī, dara Savus darbus.” /Jāņa 14:10/ Paskatīsimies uz apustuli Pāvilu. Kā viens cilvēks spēja paveikt tik neticami
lielu misijas darbu? Viņš teica: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus.”
/Galatiešiem 2:20/ Pāvils atteicās pats no savas dzīves pārvaldīšanas un atļāva Kristum vadīt viņa dzīvi. Viņš
paskaidroja: “Jo es iedrošinos stāstīt tikai par to, ko Kristus darījis caur mani, gan vārdos, gan darbos, vezdams pie
ticības citas tautas, Gara spēkā, varenām zīmēm un brīnumiem.” /Romiešiem 15:18,19/ Atslēga ir būt Kristū.
Dievs vēlas darīt varenas lietas arī šodien. Viņa plāns ir daudz lielāks par mūsu spējām. Vienīgi caur pastāvīgu
lūgšanu savienību ar Viņu mēs varam paveikt to uzdevumu, ko Viņš ir sagatavojis. Viņš mūs aicina: “Piesauc Mani,
tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas.” /Jeremijas 33:3/

Lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
Cilvēcīgas spējas var sasniegt tikai cilvēcīgus rezultātus
“Mozu mācīja visās ēģiptiešu gudrībās, viņš bija varens vārdos un darbos.. . . . Viņš domāja, ka viņa brāļi sapratīs, ka
Dievs ar viņa roku tos izglābj; bet viņi to nesaprata. . . . [Dievs] viņus izveda, darīdams brīnumus un zīmes.” /Apustuļu
darbi 7:22, 25, 36)/

Mīļais Tēvs, vadi mūs Tev nodoties tā kā Mozus to darīja pēc avju ganīšanas gadiem. Mēs zinām, ka Tu vari veikt
zīmes un brīnumus caur mums, kad mēs dzīvojam Svētā Gara spēkā. Dod mums vēlēšanos iet tur, kur Tu vadi.
Paldies par Tavu dievišķo spēku.
Mēs esam Kristū radīti labiem darbiem
“Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.”
/Efeziešiem 2:10/

Kungs, dari mūs par instrumentiem Savās rokās un par svētību mūsu tuvākajiem. Mēs zinām, ka evaņģēlija
piepildījums ir atkarīgs no šī jautājuma: vai es strādāju priekš Dieva ar savām cilvēciskajām spējām vai Dievs darbojas
caur mani ar Savām dievišķajām spējām. Māci mums, ka mēs paši nespējam Tev kalpot. Paldies, ka Tu esi apsolījis
darboties caur mums. Lūdzu, svētī mūsu roku darbu!

Papildus ieteikumi lūgšanām
Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par to, cik Viņš ir labs.
Grēku izsūdzēšana: Atvēliet dažas minūtes, lai klusībā atdzītu grēkus un pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet, lai Dievs svētītu vietējās, tuvākās apkārtnes un pasaules draudžu darbību.
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, arī kaimiņu šī brīža vajadzībām.
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.

Dziesmu ieteikumi /angļu valodā/
SDA Hymnal: Take My Life and Let It Be (#330); Not I, But Christ (#570); Anywhere With Jesus (#508); Have Thine Own
Way, Lord (#567). Other Songs: Make Me a Servant; In His Time.
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Meklējot atmodu
10.DIENA — MEKLĒJOT ATMODU KO PĀ
“Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots.” /Cakarijas 4:6/

Kas tālāk? Trīs soļi ceļā uz garīgu atjaunošanu

Vai Tu gribētu piedzīvot garīgu atmodu kopā ar savu draudzes ģimeni? Šeit ir viena plāna ieteikums, kas ir vadījis pie
garīgās atmodas un cerības draudzēs Vācijā, Šveicē, Anglijā, Tadžikistānā un ASV. Atmoda var notikt jebkur, pat
sekulārās valstīs, kad cilvēki pastāvīgi nododas Jēzum un lūdz pēc Svētā Gara svētības.
Lūdz, lai saprastu, kā tava draudze, ģimene vai lūgšanu grupa var piedzīvot garīgu "restartu" jeb atjaunošanu šajā
gadā. Izveidojiet plānu, jautājiet padomu citiem un nospraudiet sākuma datumu. Idejas var pielāgot savai kultūrai,
sabiedrībai un grupas vajadzībām.
Mēs vēlamies pastāstīt par kādas draudzes pieredzi, kura atrodas Dekatūrā, Alabamas štatā, ASV.

1. Atjaunošanās (restarts)

Atvēliet vairākas nedēļas vai mēnešus, lai mērķtiecīgi lūgtu pēc Svētā Gara, pētot arī Rakstus un iespējams
vēl kādu īsu svētbrīžu grāmatu.
Lai sagatavotos evaņģelizācijas sanāksmēm, Dekatūras draudzes locekļi sāka kopīgi dievnamā lūgt 30 minūtes ik
sabata rītu. Draudzes ziņojumu lapiņās viņi ievietoja citātus par lūgšanu, atmodu un Svētā Gara darbu. Divus sabata
vakarus viņi noturēja video semināru par Svēto Garu. Pēc semināra viņi izdalīja nelielas grāmatiņas par garīgo
atmodu un lūdza draudzes locekļiem tās izlasīt sešu nedēļu laikā. (Viņi izvēlējās grāmatu “Soļi uz personīgo atmodu”.
Citi varianti ir “Ceļš pie Kristus” vai Bībeles studiju materiāls par atmodu.) Vēlāk, 10 Lūgšanu dienu laikā viņi lūdza
pēc atmodas un Svētā Gara, kā arī svinēja lūgšanu un slavēšanas sabatu.

2. Attiecību kopšana

Uzsāc aizlūgšanas par pieciem neaizsniegtiem cilvēkiem, tad sazinies ar viņiem un uzturi draudzību sirsnīgā
un taktiskā veidā. Šajā laikā vari izpētīt vēl kādu grāmatu par lūgšanu vai atmodu. Apsver iespēju ar kādu
divatā pētīt šos materiālus, tas var noderēt kā atbalsts un nest dziļāku izpratni.
Šajā otrajā fāzē, Dekatūras draudzes locekļi pa pāriem sāka lasīt grāmatu 40 dienas: lūgšanas un izpētes materiāli,
lai sagatavotos otrajai nākšanai. Tā rezultātā viņu prieks, citiem stāstot par Jēzu, arvien pieauga. Kā tas bija ieteikts
grāmatā, viņi sāka arī lūgt par pieciem neaizsniegtiem cilvēkiem, ko viņi pazina. Tad viņi ar šiem pazīstamajiem
cilvēkiem vai bijušajiem draudzes locekļiem sazinājās un šos kontaktus uzturēja. Pēc laika vairāki cilvēki tika kristīti
un svētības saņēma gan jaunie draudzes locekļi, gan tie, kas par viņiem bija lūguši.
Padomājiet par to: ja 10 draudzes locekļi katrs lūdz un sazinās ar pieciem cilvēkiem, tas ir jau 50 cilvēki un skaits
pieaugs. 40 lūgšanu dienu beigās šos cilvēkus, par kuriem lūdzāt, varat ielūgt uz īpašu ciemiņu sabata
dievkalpojumu. Tad ielūdziet katru cilvēku pievienoties kādai mazajai grupai (Bībeles izpētes, veselīgas ēst
gatavošanas, kustību vai citu aktivitāšu grupas, kuras ir piemērotas katra interesēm.) Varat ielūgt arī uz
evaņģelizācijas sanāksmēm. Atcerieties paši atnākt uz sanāksmēm kopā ar saviem draugiem un palīdziet viņiem
justies labi.
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3. Dalīšanās

Katrs draudzes loceklis var ielūgt cilvēkus, par kuriem ir lūgts, uz evaņģelizācijas sanāksmēm, Bībeles
studijām mazajā grupā, vai uz personīgām Bībeles studijām. (Ja kāds nav gatavs Bībeles studijām, ielūdziet
viņu uz citu interešu mazo grupu, kā piemēram fizisku aktivitāšu, veselīgas ēst gatavošanas, hobiju vai
sociālu aktivitāšu grupu.)
Kad Dekatūras draudze noturēja evaņģelizācijas sanāksmes, draudzes locekļi piedzīvoja atmodu un dziļākas
attiecības ar Jēzu. Svētais Gars darbojās ielūgto viesu sirdīs un desmit no viņiem savas dzīves nodeva Jēzum kristībā
(vēl pieci pievienojās vēlāk).
Šie rezultāti liecina par lūgšanas spēku! (Stāsts par Dekatūras draudzi ir pielāgots no Elidas Maneses raksta izdevumā
Southern Tidings.)

Ko tava draudze var darīt?

Lūdziet kopā un izveidojiet savas draudzes plānu šodien.
Visas Debesis ir sakustējušās, un Dieva eņģeļi gaida, lai sadarbotos ar visiem tiem, kas izdomās plānus, kā palīdzēt
dvēselēm, par kurām nomira Kristus, sadzirdēt priecīgās pestīšanas ziņas. Eņģeļi, kas kalpo pestīšanas
mantiniekiem, saka ikvienam patiesi svētam: “Tevi gaida darbs.” Celies, runā uz ļaudīm “visus šīs dzīvības vārdus”.
/Apustuļu darbi 5:20)/” /Liecības draudzei 433., 434. lpp./
Dievs tevi sūta pasaulē ar šo apsolījumu: “Tas ko tu plāno neizdosies, pateicoties armijas spēkam, ne arī cilvēku
spēkam, bet Mans Gars to paveiks! Es, Visuvarenais Dievs, to apsolu.” /Cakarijas 4:6, tulkots no vācu val.- Hoffnung
fuer Alle Bībeles tulk./

Lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
Svētais Gars to paveiks.
“Tas ko tu plāno neizdosies, pateicoties armijas spēkam, ne arī cilvēku spēkam, bet Mans Gars to paveiks! Es,
Visuvarenais Dievs, to apsolu.” /Cakarijas 4:6, tulkots no vācu val.- Hoffnung fuer Alle Bībeles tulk./

Mīļais Tēvs, Tu mums saki, ka panākumi nenāk no cilvēcīgām pūlēm. Lūdzu, piedod, ka mums trūkst Svētā Gara
spēka. Atmodini mūs, lai mēs neesam remdeni kā Laodiķeja. Pamodini mūs - mūsu pašu un mūsu kaimiņu
glābšanas dēļ. Paldies par mūžīgo prieku, ko Tu esi apsolījis.

Papildus ieteikumi lūgšanām

Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par to, cik Viņš ir labs.
Grēku izsūdzēšana: Atvēliet dažas minūtes, lai klusībā atdzītu grēkus un pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet, lai Dievs svētītu vietējās, tuvākās apkārtnes un pasaules draudžu darbību.
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, arī kaimiņu šī brīža vajadzībām.
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.

Dziesmu ieteikumi /angļu valodā/
SDA Hymnal: Bringing in the Sheaves (#369); Stand Up, Stand Up for Jesus (#618); I Love to Tell the Story (#457);
When We All Get to Heaven (#633). Other Songs: Pass It On; People Need the Lord; We Are His Hands.
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