Vadītāja vadlīnijas: Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
Laipni lūdzam 2022.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, tavu sabiedrību un tavu pasauli. Pievienojies mums, atsaucoties uz Triju eņģeļu aicinājumu lūgt.

Vispārīgi ieteikumi 10 Lūgšanu dienām
Ikdienas lūgšanu vadlīnijas
Ikdienas tematiskās lapas ir sagatavotas visām desmit dienām. Katra tematiskā lapa ietver Bībeles fragmentu,
garīgo lasījumu, Bībeles tekstus, pēc kuriem lūgt, lūgšanu ieteikumus un ieteikumus 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.
Ieteicamie laiki katrai lūgšanu sadaļai
Lūgšanu laiku veidojiet vienkāršu, lai grupa varētu koncentrēties uz aktuālajām lūgšanām. Tas, cik laika jūs
atvēlēsiet katrai lūgšanu sadaļai, iespējams reizi no reizes 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 lūgt, lai Svētais Gars vada,
izvēloties šos vārdus un cenšoties aizsniegt šos cilvēkus 10 Lūgšanu dienu laikā. Jūs varētu sagatavot kartiņas vai
vienkāršas papīra lapas, uz kurām varētu uzrakstīt cilvēku vārdus, par kuriem viņi lūgs.
Sabata dievkalpojumi 10 Lūgšanu dienu laikā
Abos sabata dievkalpojumos īpašu uzmanību pievērsiet lūgšanām un dalieties ar liecībām par atbildētām
lūgšanām. Esiet radoši - ir daudz veidu, kā līdzdalīt draudzes ģimenei to, kas notiek ikdienas lūgšanu sanāksmēs.
Noslēguma sabata svinības
Noslēdzošo sabatu vajadzētu plānot kā liela prieka un pateicības laiku, atskatoties uz to, ko Dievs ir ļāvis piedzīvot
šo 10 dienu laikā. Iekļaujiet pietiekami daudz laika 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 gūtu 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
kādu projektu sabiedrības aizsniegšanai. Esiet atvērti un sekojiet Dieva vadībai. Jūs noteikti tiksiet pārsteigti, ejot
kopā ar Viņu. Dokuments ar nosaukumu Kalpošanas izaicinājumi ir pārpilns ar kalpošanas idejām.
Liecības
Lūdzu līdzdaliet liecību stāstus par Dieva darbu 10 Lūgšanu dienu laikā! Jūsu stāsti kalpos par iedrošinājumu
daudziem citiem. Liecību stāstus iesūtiet 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 pieaug 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 tos varētu piesaukt.
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.
2

Svētais Gars
Noteikti 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.
Vai jūs variet iekārtot grupas žurnālu, lūgumu un atbilžu pierakstīšanai - piezīmju grāmatiņā, uz liela plakāta vai
elektroniskajos pierakstos. Tas ir aizraujoši un ticībai stiprinoši, apskatīties un ieraudzīt, 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, 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 dziesmas grupā 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 ikdienas laiks
Tas ir ļoti svarīgs! 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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Ievads
Laipni lūdzam 2022.gada 10 Lūgšanu dienās! Mēs ticam, ka lūgšana ir atmodas dzimšanas vieta. Iepriekšējos gados
Dievs ir paveicis tik daudz brīnumu, kad kopīgi meklējām Viņu lūgšanā un gavēšanā. Svētais Gars ir ļāvis piedzīvot
atgriešanos, atjaunotu dedzību evanģēlija izplatīšanā, atjaunotas draudzes un dziedinātas attiecības. Šeit ir tikai
dažas liecības no iepriekšējiem gadiem:
10 Lūgšanu dienas. . . tiešām mainīja manu dzīvi. Tas man bija milzīgs pavērsiens. /Ruta K./
Šīs nodarbības mūs tik ļoti aizkustināja. Cilvēki sauca uz Dievu no visas sirds. Mēs pirmo reizi
uzzinājām, ko nozīmē lūgt saskaņā ar Dieva apsolījumiem un pieprasīt Jēzus visdārgāko dāvanu Svēto Garu. /Mourin K./
Pirms 10 Lūgšanu dienām daudzi cilvēki manā draudzē bija slimi. Bet lūgšanu nedēļas vidū viņi
tika dziedināti! Turklāt, septiņas dvēseles atdeva savas dzīves Jēzum Kristum un tika kristītas!
/Mugabe G./
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, sabiedrību un tavu pasauli!

Mūsu lūgšanu tēma: Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
Šī gadā 10 Lūgšanu dienās mēs aicinām jūs meklēt atmodu caur Svētā Gara spēku. Kad jūs lūgsiet, dodoties cauri
šīm Triju eņģeļu vēstīm, lai tās izgaismojas ar jaunu aktualitāti un vada jūs un jūsu lūgšanu grupu dziļākā pieredzē
ar Jēzu.
Dievs šodien vēlas darīt varenas lietas mūsu dzīvēs un draudzēs. Viņa plāni pārsniedz mūsu pašu iespējas, un tikai
caur pastāvīgām lūgšanām, mēs varam izpildīt Viņa sagatavoto uzdevumu. Viņš mums apsola: “piesauc Mani, tad
Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas.” /Jeremijas 33:3/
Pievienojieties mums, lūdzot pēc atmodas, pēc atjaunotas nodošanās beigu laika aicinājumam un pēc apsolītās
Svētā Gara izliešanās!
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Ieteiktās vadlīnijas lūgšanu laikiem
• Lūdziet īsi — vienu vai divus teikumus par katru tēmu. Tad dodiet citam iespēju lūgt. Jūs variet lūgt tik reižu, cik
vēlaties, gluži kā sarunā.
• Nebaidieties no klusuma, jo tas ikvienam piešķir laiku ieklausīties Svētā Gara balsī.
• Dziesmu dziedāšana Gara vadībā arī ir milzīga svētība. Klavieres šim nolūkam nav vajadzīgas; acapella (tulka
piez. - dziedājums bez instrumenta pavadījuma) dziedājums arī ir jauks.
• Tā vietā, lai tērētu vērtīgo lūgšanu laiku, pārrunājot savas lūgšanu vajadzības, vienkārši lūdziet par tām. Tad arī
citi var lūgt par jūsu vajadzībām, piemeklējot konkrētu apsolījumu.
Piesaucot apsolījumus
Tā ir mūsu priekštiesība – piesaukt Dieva apsolījumus savās lūgšanās. Visi Viņa likumi un padomi arī ir apsolījumi.
Viņš nekad no mums neprasīs ko tādu, ko mēs nevarētu paveikt Viņa spēkā.
Ir tik viegli koncentrēties uz mūsu vajadzībām, grūtībām un izaicinājumiem, un žēloties un gausties par mūsu
situāciju lūgšanā. Tāds nav lūgšanas mērķis. Lūgšanas nozīme ir ticības stiprinājums. Tāpēc mēs jūs iedrošinām
piesaukt apsolījumus savās lūgšanās. Novērsiet savas acis no sevis un savām vājībām, un uzlūkojiet Jēzu. Uzlūkojot
Viņu, mēs tiekam pārvērsti Viņa līdzībā.
Elena Vaita sniedz mums šādu iedrošinājumu: “Ikkatrs Dieva Vārda apsolījums domāts mums. Savās lūgšanās
piesauciet Jehovas drošo Vārdu un ticībā pieprasiet sev Viņa apsolījumus. Viņa Vārds ir kā garantija tam, ja lūgsiet
ticībā, jūs saņemsiet visas garīgās svētības. Turpiniet lūgt un jūs saņemsiet daudz vairāk par visu to, ko jūs lūdzat vai
domājat.” /Debesu vietās, 71.lpp./
Kā mēs varam piesaukt Viņa apsolījumus? Piemēram, lūdzot pēc miera, mēs varam citēt Jāņa 14:27 un teikt: “Kungs,
Tu Savā Vārdā mums esi teicis: “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu.
Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Dāvā mums mieru, kuru Tu apsolīji atstāt mums.” Pateicieties Kungam par
to, ka Viņš jums dod Savu mieru, pat ja to nesajūtat tepat un tūlīt.
Gavēšana
Mēs jūs iedrošinām īstenot Daniela gavēni šajās 10 Lūgšanu dienās. Iesākt gadu ar lūgšanām un gavēni ir lielisks
veids kā atdot savu dzīvi Dievam priekšā stāvošajā gadā. Elena Vaita mums saka: “Tagad un vēlāk, līdz pat laika
beigām, Dieva ļaudīm vajadzētu būt daudz nopietnākiem un dedzīgākiem, neuzticoties savai gudrībai, bet sava
Vadītāja gudrībai. Tiem vajadzētu nošķirt dienas gavēšanai un lūgšanām. Pilnīga atturēšanās no pārtikas nebūtu
nepieciešama, bet galvenokārt vajadzētu ēst vienkāršu barību” /Counsels on Diet and Foods 188.,189.lpp./.
Mēs esam dzirdējuši par Danielu, kurš 10 dienas ēda augļus un dārzeņus. Arī mēs jums iesakām izvēlēties vienkāršu
diētu šo 10 Lūgšanu dienu laikā. Ja vēlamies skaidrāku prātu, lai sadzirdētu Dieva balsi un varētu nākt Viņam tuvāk,
mums vajadzētu pārliecināties, ka mūsu diēta to nekavē.
Gavēšana nav tikai atturēšanās no ēdiena. Mēs jums iesakām atturēties arī no televīzijas, filmām, kompjūterspēlēm,
pat Facebook un YouTube. Dažkārt lietas, kuras pašas par sevi nav sliktas, var atņemt mums daudz laika. Nolieciet
malā visu iespējamo, lai tikai varētu vairāk laika pavadīt ar savu Kungu.
Gavēšana nav ātrākais veids Dieva brīnumu saņemšanai. Gavēšana – tas ir stāsts par pazemību, lai Dievs varētu
strādāt mūsos un caur mums. Tuvosimies Viņam caur lūgšanām un gavēšanu, un Viņš tuvosies mums.
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Svētais Gars
Noteikti lūdziet Svētajam Garam atklāt, kā un par ko lūgt konkrētā cilvēka dzīvē un konkrētajā situācijā. Bībele mums
saka, ka mēs nezinām par ko lūgt un, ka Svētais Gars ir Tas, Kurš par mums aizlūdz.
“Mums ir jālūdz ne tikai Kristus vārdā, bet arī Svētā Gara iedvesmotiem. Ar to ir izskaidrojami šie vārdi: “Pats Gars
aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām” /Rom. 8:26/. Uz šādu lūgšanu Dievam ir prieks atbildēt. Kad nopietni un ar
spēku izsakām lūgšanu Kristus vārdā, tad Dievs ar tādu pašu spēku apņemas atbildēt uz to “daudz vairāk par visu,
ko lūdzam vai saprotam.” /Ef.3:20/ /Kristus līdzības, 147.lpp./.
Ticība
Pravieša Gara rakstos mēs lasām, ka “Lūgšanas un ticība paveiks to, ko nespēj nekāds spēks virs zemes.” /Kristus
dziedinošā kalpošana, 509.lpp./. Mums ir arī sacīts, ka “mēs varam lūgt pēc ikvienas dāvanas, ko Viņš apsolījis; tad
mums jātic, ka mēs saņemsim un jāpateicas Dievam, ka mēs esam saņēmuši.” /Audzināšana, 258.lpp./ Tāpēc
izveidojiet ieradumu ticībā iepriekš pateikties Dievam par to, ko Viņš darīs un kā Viņš atbildēs uz jūsu lūgšanām.
Lūdziet par citiem
Šo 10 Lūgšanu laikā mēs jūs iedrošinām lūgt neatlaidīgi un pastāvīgi par cilvēkiem, kurus Dievs ir licis jūsu dzīvēs.
Izvēlieties 5 – 7 cilvēkus - tie var būt radi, draugi, kolēģi, kaimiņi vai vienkārši paziņas. Nošķiriet laiku, lai lūgtu Dievam
atklāt, tieši par kuriem cilvēkiem Viņš vēlētos, lai jūs lūgtu. Lūdziet Viņam arī sniegt jums patiesu nodošanos šo
cilvēku labā. Uzrakstiet viņu vārdus uz papīra lapas un glabājiet sev redzamā vietā, piemēram, savā Bībelē. Jūs būsiet
pārsteigti, kā Dievs darbojas, atbildot uz jūsu lūgšanām!
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./
Mājas lapas resursos jūs varēsiet atrast dokumentu ar kalpošanas ideju ieteikumiem. Jēzus aicina jūs būt par Viņa
rokām un kājām šai pasaulē, kura ir vajadzībā!

Galvenais ikdienas lūgšanu materiāla sagatavotājs: Marks A.Finlijs
Materiālu sagatavojusi Septītās dienas adventistu Ģenerālkonference.
Tulka piez. - Ja vien nav citādi norādīts, Bībeles citātos izmantots 1965.gada izdevuma revidētais teksts.
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Par autoru
Galvenais 2022.gada lūgšanu materiāla sagatavotājs ir Dr.Marks A.Finlijs. Viņš ir bijušais “It Is Written”
runātājs/direktors un Ģenerālkonferences viceprezidents. Viņš joprojām ir aktīvs evanģēlists un prezentējis vairāk
par 150 evanģelizācijas sērijaām vairāk nekā 80 valstīs, kā arī vadījis 17 NET sērijas pārraides visa pasaulē. Viņš
regulāri uzstājas kongresos, skolās un evanģelizācijas institūtos. Viņš ir uzrakstījis vairāk kā 70 grāmatas un daudzas
citas publikācijas, tostarp Bībeles studijas, rakstus un evanģelizācijas materiālus. Viņam un viņa sievai Ernestīnei
“Tīnijai” ir trīs pieauguši bērni: Debora, Rebeka un Marks. Šodien mācītājs Finlijs un Tīnija Haymarket, Virdžīnijas
štatā turpina kalpošanu Evanģelizācijas sagatavošanas centrā “Dzīvās Cerības skola.”

Citi resursi
Lai iegūtu vairāk resursus/materiālus par tēmu – Triju eņģeļu vests, lūdzu apmeklējiet interneta vietni
www.threeangels.info.
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Lūgšanu nakts
Apsveriet iespēju 10 Lūgšanu dienās rīkot lūgšanu dievkalpojumu visas nakts garumā. Piemēram, jūs varētu sākt
pl.18:00. un beigt pl.6:00. Izvēlieties savai grupai piemērotu grafiku.

Kāpēc lūgšanu nakts?
Palikšana nomodā un lūgšanas nakts garumā nav svētuma kritērijs. Taču nakts nereti ir vienīgais laiks, kad 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 vairākus cilvēkus kā vadītājus 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 rakstu vietu 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./. 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.
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•

Ziedojiet datoru vai citu elektrotehniku.

•

Ziedojiet automašīnu.

•

Organizējiet “Veselības izstādes”.

•

Nosūtiet pastkartītes cilvēkiem ar kustību un pārvietošanās ierobežojumiem.

•

Organizējiet evanģelizācijas kampaņas.

•

Piezvaniet kaimiņiem un apvaicājies, kā viņiem klājas.

•

Uzdāviniet kadam grāmatu, kuram tā varētu patikt.

•

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/
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"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/
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"Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi."
/Ech.36:26/
"Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai." /Fil.1:6/
"Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns." /2.Kor.5:17/
"Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es
dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani." /Gal.2:20/
"Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz
mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs." /1.Tes.5:23,24/

Apsolījumi par piedošanu
"Un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies
no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi."
/2.Laiku 7:14/
"Jo Tu, Kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt: esi bagāts žēlastībā visiem, kas Tevi piesauc." /Ps.86:5/
"Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod
jūsu pārkāpumus." /Mk.11:25/
"Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis." /Ef.4:32/
"Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas
netaisnības." /1.Jņ.1:9/
"Tad nāciet, turēsim tiesu, saka Tas Kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs;
kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna." /Jes.1:18/
"Es - Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus." /Jes.43:25/
"Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku!” /Jer.31:34/
"Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības." /Ef.1:7/

Apsolījumi, uzvarot grēku
"Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli - mūsu ticība." /1.Jņ.5:4/
"Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis." /Rom.8:37/
"Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu." /1.Kor.15:57/
"Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar
Savas taisnības labo roku!" /Jes.41:10/
"Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas." /Ef.6:16/
"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/
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"Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba:
to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs." /Rom.12:2/
"Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības." /1.Jņ.2:15/

Apsolījumi par dziedināšanu
"Un sacīja: "Ja jūs klausīdami klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un ievērosit Viņa
baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār
ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts." /2.Moz.15:26/
"Cik ilgi tu dzīvo, tik ilgi lai tev ir miers!" /5.Moz.33:25/
"Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas
tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi
iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis." /Ps.103:2-5/
"Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas
dziedina un atspirdzinās tavus kaulus." /Sal.p.3:7,8/
"Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts
ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas
un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un
nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums
par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti." /Jes.53:3-5/
"Dziedini mani, ak, Kungs, tad es būšu izdziedināts; palīdzi man, tad ir palīdzēts! Jo Tu esi mana slava." /Jer.17:14/
"Jo Es sasiešu tavas vātis un dziedēšu tavas brūces, saka Tas Kungs, tādēļ ka tie tevi, kas tu tiešām esi Ciāna, sauc par
atstumto, par kuru neviens neapjautājas." /Jer.30:17/
"Bet iegaumē: Es sasiešu un dziedināšu viņas brūces, Es tos darīšu veselus un došu tiem mieru un laimi bagātīgā
pilnībā." /Jer.33:6/
"Bet jums, kas jūs Manu Vārdu bīstaties, uzlēks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu
gaismas, un jūs iziesit un lēkāsit kā barojamie teļi." /Mal.3:20/
"Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu
Tā Kunga Vārdā. Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks
piedots." /Jēk.5:14,15/
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 pēdējo 10 Lūgšanu dienu Sabatu 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:
Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
Tēmas pants:
“Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes,
un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām;” /Atkl.14:6/
Dziesmu priekšlikumi angļu valodā:
Sweet Hour of Prayer
Showers of Blessing
Softly and Tenderly
Turn Your Eyes Upon Jesus
To God Be the Glory
Svētrunas idejas
Palūdziet, lai mācītājs, draudzes vecākais vai lūgšanu nodaļas vadītājs līdzdala īsu svētrunu par Triju eņģeļu
aicinājumu uz lūgšanu. Bībeles rakstu vietu fragments: Atklāsmes 14:6 - 12
[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]
Iesaistiet 3 jauniešus, lai katrs līdzdalītu 5-minūšu svētrunu par to, kā katrs no trim eņģeļiem aicina mūs uz
lūgšanu un atmodu pirms Jēzus nāk. Jaunieši varētu palīdzēt arī ar mūziku vai liecību līdzdalīšanu.

Citas idejas programmai:
Dalībnieku 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
1. Kungs, lūdzu ļauj zemes vēstures pēdējās dienās nākt pār Savu draudzi varenai sākotnējās
dievbijības atmodai. Kaut mēs varētu pastāvēt par patiesību pat ja debesis zustu.
2. Mēs lūdzam par reliģisko brīvību un sirdsapziņas brīvību visā pasaulē. Kungs, lūdzu, atver durvis sava
Vārda pasludināšanai.
3. Kungs, lai Tava Vispasaules draudze pieņem aicinājumu plaši pasludināt Triju eņģeļu vēsti katrai
tautai un valodai. Atklāj mums, kā šīs visas mācības centrēt uz Kristus mīlestību un taisnību.
4. Kungs, lai adventisti visā pasaulē atsaucas, sakot: „Es iešu” un pieņem aicinājumu kalpot Tev un
pasludināt labo pestīšanas vēsti.
5. Mēs lūdzam gudrību, lai meklētu, saprastu un sekotu Dieva svētajai Bībelei. Māci mums pareizi
līdzdalīt patiesības vārdus un uzticīgi dalīties tajos ar citiem.
6. Kungs, lūdzu atjauno spēju novērtēt Debesu norādījumus, kas atrodami Elenas Vaitas inspirētajos rakstos.
7. Mēs lūdzam pēc Svētā Gara vēlā lietus, lai tas pilnvarotu mūs liecināšanai un pašķirtu mums iespēju pabeigt
darbu, ko Dievs mums ir uzticējis padarīt pirms Savas otrās atnākšanas.
8. Kungs, mēs lūdzam pēc Tavas dziedināšanas un žēlastības, lai tās nāk par tām apdzīvotām vietām, kuras ir
stipri skartas no Covid-19.
9. Mēs lūdzam, lai medicīnas speciālisti, zinātnieki, valdības pārstāvji un sabiedrības veselības aizsardzības
ierēdņi saņemtu gudrību no Tevis, pieņemot daudzot lēmumus.
10. Mēs lūdzam par adventistiem visā pasaulē, lai tie piedāvātu praktisku palīdzību un iedrošinājumu tiem, kuri
cieš. Dāvā mums drosmi, radošumu un nesavtīgu garu, kad mēs esam visvairāk vajadzīgi saviem kaimiņiem.
11. Mēs lūdzam par tiem, kuri tiek finansiāli skarti darba zaudēšanas vai dīkstāves rezultātā.
12. Kungs, lūdzu atklāj draudzes locekļiem, kā palīdzēt tiem, kuri cieš no garīgās veselības problēmām
vai izolācijas.
13. Mēs lūdzam par mācītājiem un draudzēm, lai būtu iespēja atrast veidus, kā uzturēt komunikāciju
draudzes locekļus vidū šajos ārkārtas apstākļos. Kungs, lūdzu sapulcini savu draudzi kopīgai
dievkalpošanai un pielūgsmei.
14. 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.
15. Mēs lūdzam par 69 procentiem zemes iedzīvotāju, kuri nav saņēmuši skaidru vēsti par Jēzu.
16. Mēs lūdzam par 62 miljoniem cilvēku no 28 vismazāk aizsniegtajām Padomju Savienībs pilsētām (Eirāzijas
divīzijā).
17. Mēs lūdzam Dievu atrast drosmīgus misionārus, kuri būtu gatavi strādāt 746 cilvēku grupu vidū 20 Tuvo
Austrumu valstīs.
18. Mēs lūdzam par spēcīgu adventistu pieaugumu, kuri kalpos Dievam, mīlot citus un līdzdalot labo vēsti
cilvēkiem no citām kultūrām un reliģijām.
19. Mēs Tevi lūdzam, izsūti mūsdienu Valdiešu studentus, kuri būtu gatavi kalpot Tev grūtos apstākļos.
20. Mēs lūdzam par Adventistu draudzes locekļiem, kuri ticības dēļ saskaras ar vajāšanām vai brīvības
zaudēšanu.
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21. Mēs lūdzam par 202 miljoniem cilvēku 41 vismazāk aizsniegto Dienvidāzijas Klusā okeāna reģiona
pilsētās, lai tie iepazītu Jēzu.
22. 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.
23. Mēs lūdzam par Adventistu attīstības un palīdzības aģentūru (ADRA), sastopoties ar praktiskajām
vajadzībām visā pasaulē.
24. Mēs lūdzam par 16 miljoniem cilvēku 6 vismazāk aizsniegtajās pilsētās Dienvid Klusā okeāna dvīzijā.
25. Mēs lūdzam, lai Svētais Gars palīdz mums saprast, kā aizsniegt 406 miljonus cilvēku 105 mazāk
aizsniegtajās Ziemeļāzijas Klusā okeāna divīzijas pilsētās.
26. Lūdzu svētī Adventistu Kapelānu kalpošanas nodaļas pūles, aprīkojot kapelānus un brīvprātīgos kalpošanai
cietumos.
27. Kungs, mēs pieminam lūgšanās mūsu Sabatskolas skolotājus. Lūdzu palīdzi tiem saprast, cik svarīgs ir viņu
darbs mūsu bērnu labā.
28. Kungs, mēs meklējam Tavu vadību daudzajiem Ietekmes centriem, veselības un ģimenes programmām,
un Ceļa Meklētāju klubiem visā pasaulē.
29. Mēs lūdzam, lai Tu palīdzētu mums mīlēt un rūpēties par jaunajiem draudzes locekļiem.
30. 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.
31. Kungs, mēs lūdzam Tavu aizsardzību misionāriem, kuri strādā bīstamās vietās.
32. Lūdzu izsūti literatūras evanģēlistus, brīvprātīgos studentus, autorus, mediju speciālistus un
finansiālos atbalstītājus, lai izplatītu cerības un dzīvības vārdus.
33. Mēs lūdzam par Adventistu skolām, studentiem un skolotājiem visā plašā pasaulē. Lai šīs skolas
vienmēr mācītu Bībeles patiesību un jaunus cilvēkus vadītu misijā, kalpošanā un glābjošās attiecībās
ar Kristu.
34. Kungs, dāvā mums gudrību, kā aizsniegt laicīgās kultūras, kurām nav interese par reliģiju. Lai Tavs
Svētais Gars salauž mūrus, kuri ieskauj laicīgās sirdis.
35. Svētī, aizsniedzot cilvēkus, kuri pakļauti garu pielūgsmei, elku pielūgsmei un spiritismam. Palīdzi
izprast viņu pasaules uztveri un iepazīstināt ar personīgo Glābēju.
36. Kungs, lūdzu iedvesmo Septītās dienas adventistus visā pasaulē lūgt kā vēl nekad. Māci mūs
piesaukt Tavus apsolījumus un sagaidīt, ka Tu pārcelsi kalnus, kad mēs lūgsim.
37. Mēs lūdzam par 541 cilvēku grupām 18 Dienvidāfrikas-Indijas okeāna divīzijas valstīs. Lūdzu vadi viņus pie
bībeliskām patiesībām.
38. 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.
39. Mēs Tevi lūdzam izsūtīt darbā pilsētas misionārus, kuri varētu veidot draudzes 806 cilvēku grupām 20 InterEiropas divīzijas valstīs.
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40. Lūdzu sapulcini darbinieku armiju, kura varētu dibināt draudzes 948 cilvēku grupām 38 Inter-Amerikas
divīzijas valstīs.
41. Lūdzu māci, kā pasludināt mūsu draudzes pamata patiesības principus skaidri, radoši un paaugstinot
uzticību Bībelei. Kaut Jēzus mīlestība būtu kā sakne katram patiesības principam.
42. Mēs lūdzm Tev, sagatavo jaunus cilvēkus, kuri varētu dibināt draudzes 789 cilvēku grupām 9
Ziemeļamerikas divīzijas valstīs.
43. Mēs Tev lūdzam, sagatavot brīvprātīgos kalpošanai 70 cilvēku grupām Izraēlā.
44. Mēs Tevi lūdzam izsūtīt medicīnas misionārus, kuri varētu izveidot draudzes starp 830 cilvēku
grupām 11 Austrumu-Centrālās Āfrikas divīzijas valstīs.
45. Mēs Tevi lūdzam, aicini lūgšanu kareivjus, kuri iestātos par 2568 cilvēku grupām 4 Dienvidāzijas
divīzijas valstīs.
46. 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.
47. Mēs lūdzam Tevi, aicini medicīnas māsas un ārstus strādāt pie jaunu draudžu veidošanas 1978
cilvēku grupu vidū 22 Rietumu-Centrālās Āfrikas divīzijas valstīs.
48. Mēs lūdzam par 49 miljoniem cilvēku 19 mazāk aizsniegtajās Trans-Eiropas divīzijas pilsētās.
49. 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.
50. 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.
51. Mēs lūdzam par jauniešu vadītājiem visā pasaulē, kuri uzticīgi nodod mūsu mantojumu nākamajām
paaudzēm: identitāti Kristū, Septītās dienas adventistu misiju un vadību vietējās draudzēs.
52. Mēs lūdzam par jauniešiem, kuri dzīvo Kristum bīstamos apstākļos, iesaistoties Viena Gada Misijā (OYiM) un
Kāleba Misijā.
53. Lai mūsu draudzes locekļi, mācītāji un vadītāji visā pasaulē katru dienu pārtiek no Dieva Vārda. Palīdzi mums
katru dienu meklēt Tevi personīgā lūgšanā. Atgādini mums, ka bez Tevis mēs neko nespējam.
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Ikdienas lasījumu sagatavojis Marks A. Finlijs

Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
1.DIEN A — LŪ GŠAN AS S TEIDZAMĪBA
“Cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?” Lūkas 11:13

Biedējošs uzdevums
Pasaules populācija aug neiedomājami strauji. Jaunākie aprēķini atklāj, ka uz šīs riņķojošās zemeslodes,
kas traucas ar ātrumu 108 000 kilometri stundā, ir saspiesti 7.8 miljardi iedzīvotāji. Tā kā ik dienas
piedzimst 385 000 bērnu jeb katru gadu 140 miljoni, mēs varam brīnīties, kā gan mēs jebkad varētu
aizsniegt šo pasauli ar evaņģēlija labajām ziņām par Kristus drīzo nākšanu. Katru gadu piedzimst septiņas
reizes vairāk cilvēku, nekā šobrīd ir draudzes locekļu Septītās dienas Adventistu draudzē.
Vai paskatīsimies uz šo izaicinājumu no citas puses. Pasaules pilsētas aug strauji. Šobrīd ir vismaz 548
pilsētas, kurās ir vismaz 1 miljons iedzīvotāju. Daudzas no šīm pilsētām atrodas valstīs, kurās nav daudz
Septītās dienas adventistu. Biedējošais uzdevums aizsniegt šo pasauli ar triju eņģeļu vēstīm mūsu
priekšā ir milzīgs. Miljoni mirst bez Kristus, neuzzinot labās ziņas par glābšanu un Viņa otrās atnākšanas
cerību. Uzdevums mūsu priekšā dažkārt šķiet neizpildāms - un tam vajadzētu likt mums krist uz ceļiem
dedzīgā lūgšanā.

Svētā Gara spēkā
Nekāds cilvēciskā spēka daudzums nav pietiekams, lai aizsniegtu pasauli Kristum. Cilvēku plāni ir
bezspēcīgi, ja tie nesaņem Svētā Gara spēku. Vienīgi Svētā Gara spēkā miljoni šīs pasaules lielo pilsētu
iedzīvotāji var tikt aizsniegti. Vienīgi Svētā Gara spēkā valstis, kas pretojas evaņģēlijam, var tikt
aizsniegtas. Vienīgi Svētā Gara spēkā mūsu vietējā sabiedrība var tikt aizsniegta. Un neticami labās ziņas
ir tās, ka Dievs jau darbojas šajās vietās, kuras ir grūti aizsniedzamas. Viņš mūs aicina meklēt Viņu, lai
saņemtu spēku šī uzdevuma paveikšanai.

Cik daudz vairāk
Jēzus teica: “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/ Ievērojiet teikumu “cik daudz vairāk” šajā
pantā. Jēzus vēlas darīt daudz vairāk priekš mums personīgi un daudz vairāk Savā draudzē, nekā mēs
spējam iedomāties. Viņš mūs mudina lūgt pēc Svētā Gara, prasīt Svēto Garu, meklēt Svētā Gara svētību
ar visu sirdi - nevis tādēļ, ka Viņš to negribētu dot, bet tādēļ, ka mēs neesam gatavi to saņemt. Uzsākot šī
gada 10 Lūgšanu dienas, lūgsim kopā pēc šī apsolījuma.

“Svētā Gara apsolījums nav norobežots kādam laikam vai rasei. Kristus paziņoja, ka Gara dievišķajam
iespaidam jābūt ar Viņa sekotājiem līdz galam. No Vasarsvētku dienas līdz mūsu laikam Iepriecinātājs
tiek sūtīts visiem, kas sevi pilnībā nodevuši Kungam un Viņa kalpošanai.” /Apustuļu darbi, 49. lpp./
Lūgsim kopā!
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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes)
Liecība no 2021. gada lūgšanu dienām
“Esmu pateicīga par 10 Lūgšanu dienām. Es jūtu, ka manī no jauna ir aizdedzināta uguns. Es pavadu vairāk laika
lasot Bībeli un vairāk laika kopā ar Kungu (..). Es pateicos un slavēju Dievu par to, ka manas acis, sirds un prāts ir
atvērts, lai pilnīgi pieņemtu Jēzu un Svēto Garu savā dzīvē.” /Konstance/

Spēcīgs apsolījums
“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. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." /Mateja 18:19, 20/ “Lūdziet,
un Es atbildēšu jūsu lūgumus.” Šis apsolījums ir dots ar nosacījumu, ka draudze pienes vienotas lūgšanas, un kā
atbilde uz šīm lūgšanām var tikt sagaidīts lielāks spēks nekā tas, kas nāk kā atbilde uz personīgu lūgšanu.
Sniegtais spēks būs tik liels, cik liela ir vienotība locekļu starpā un viņu mīlestība pret Dievu un vienam pret
otru.” /Elena Vaita, “Manuscript Releases” 9. sējums, 303. lpp./
Katrai lūgšanu grupai ir savs veids, kā kopīgi lūgt. Mēs iedrošinām jūs pavadīt turpmākās 30-45 minūtes
vienotajā lūgšanā, tā kā Svētais Gars jūs vada. Zemāk ir daži piemēri, kā lūgt pēc Dieva Vārda. Jūs varat lūgt
arī pēc citām rakstu vietām. Apskatiet Vadlīnijas vadītājiem citām lūgšanu idejām.

Lūdzot pēc Dieva Vārda – Lūkas 11:13
“Cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?”
“Cik daudz vairāk”
Dievs, Tu esi labs. Tu vēlies dot man pašu labāko daudz vairāk, kā vismīlošākie vecāki to spētu. Tu pazīsti manu
iekšējo būtību un sirdi, vienīgi Tu zini kā atjaunot, dziedināt un pārveidot mani.
“Svētais Gars”
Jēzu, paldies par Svētā Gara apsolījumu. Viņš ienes Dieva svētības mūsu dzīvēs. Viņš pagodina Tevi mūsu sirdīs. Viņš
sniedz mums glābšanas ieguvumus, ko Tu izcīnīji Golgātā. Paldies par šo dāvanu!
“Kas Viņu lūdz”
Tēvs, es šodien lūdzu pēc apsolījuma Lūkas 11:13. Es priecīgi katru dienu lūgšu, lai Tu piepildi manu dzīvi ar Svētā
Gara dāvanu, Viņa klātbūtni un spēku. Lūdzu, paņem projām visu, kas stāv ceļā tam, lai es pilnīgi varētu nodoties
Tev. Sniedz man un manai draudzei Svētā Gara kristību, lai mēs varam pagodināt Jēzu šajā pasaulē, kurai Tu esi
vajadzīgs.

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 tad pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā Vispasaules
draudzes vajadzības)
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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Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
2.DIEN A — MŪŽĪGAIS EVAŅĢĒLIJS U N LŪGŠAN A
“Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo
virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām.” Atklāsmes gr.14:6

Vissvarīgākā vēsts
Dievs ir devis šai planētai ārkārtīgi svarīgu vēstījumu, kas īpaši radīta mūsu laikam un ietverta triju eņģeļu
vēstīs Atklāsmes grāmatas 14:6. Apustulis Jānis, izsūtīts uz Patmas salas, iepazīstina mūs ar šīm vēstīm.
Mums ir rūpīgi jāpārdomā trīs lietas, pirms mēs apskatām pašu vēsti. Vispirms, tai ir dievišķa izcelsme.
Tā nāk tieši no Dieva troņa. Tā ir attēlota kā eņģelis, kas lido debesu vidū un sniedz šo vēsti cilvēcei. Otrā
lieta, kam jāpievērš uzmanība ir tā, ka šis eņģelis “lido”. Šī vēsts ir steidzama. Tā ir jāpasludina bez
aizkavēšanās. Un treškārt, šī ir mūžīga vēsts, kas attiecas uz visām paaudzēm. Tā nav paredzēta vienai
etniskajai vai valodas grupai. Tā ir jāpasludina “visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām”.
Šīs vēsts centrā ir “mūžīgais evaņģēlijs” jeb labās ziņas par Kristus pašaizliedzīgo dzīvi, Viņa mīlošo
kalpošanu, Viņa salīdzinošo nāvi, Viņa vareno augšāmcelšanos, Viņa augstā priestera kalpošanu,
iestājoties par mums, un par Viņa godības pilno otro nākšanu. Vīzija par mūžīgo evaņģēliju Atklāsmes
grāmatas 14. nodaļā apstiprina Jēzus vārdus Mateja evaņģēlija 24. nodaļā: “Un šis Valstības evaņģēlijs
tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.” /Mateja ev. 24:14/ Kristus vārdi ir
apsolījums, ka “evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē” pirms Viņa atgriešanās. Dieva ļaužu vidū notiks
varena atmoda. Viņi pieņems šo izaicinājumu, sapratīs šīs stundas steidzamību un, Svētā Gara piepildīti,
atklās Jēzus mīlestību, žēlastību un patiesību grēka piesārņotai un no grēka mirstošai pasaulei.
Elena Vaita to izsaka šādi: “Pirms Zemi piemeklēs pēdējās Dieva sodības, Kunga ļaužu vidū būs tāda

sākotnējās dievbijības atmoda, kāda nav redzēta kopš apustuļu laikiem. Pār Viņa bērniem izliesies Dieva
Gars un spēks. Tanī laikā daudzi šķirsies no tām baznīcām, kurās mīlestība uz šo pasauli nomākusi
mīlestību uz Dievu un Viņa Vārdu. Daudzi, kā sludinātāji, tā draudzes locekļi, priecīgi pieņems lielās
patiesības, kurām Dievs licis atskanēt šajā laikā, lai sagatavotu ļaudis uz Kunga otro atnākšanu.” /Lielā
cīņa, 464. lpp./

Pirms Atklāsmes grāmatas 14.nodaļas vēsts tiek pasludināta visai pasaulei, Dieva ļaužu vidū notiks garīga
atmoda, kas darīs tos spējīgus sadarboties ar Dievu Viņa darba pabeigšanā. Lūgsim kopā pēc šīs garīgās
atmodas savās dzīvēs, lai tiekam sagatavoti pēdējiem pasaules vēsturi kulminējošiem notikumiem.
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Lūgšanu laiks (30-45 minūtes)
Liecība no 2021. gada lūgšanu dienām
“10 Lūgšanu dienas mani vadīja uz dziedināšanas brīnumu. Pirms lūgšanu dienu sākuma man bija
jādodas uz slimnīcu pēkšņas saslimšanas dēļ. Es jutos bezcerīgs, tā it kā manas lūgšanas nebūtu
pietiekamas, jo slimība ar katru dienu tikai pasliktinājās. Atrodoties slimības gultā es tiku uzaicināts
piedalīties 10 Lūgšanu dienās. Šī bija pirmā reize, kad es piedalījos. Ikvakara tikšanās reizēs zoom video
zvanu laikā daudzi lūdza par manu dziedināšanu. Es slavēju Dievu par katru brīnišķīgo dvēseli, kas dedzīgi
lūdza ik vakaru par katru mūsu lūgšanu vajadzību. [..] Dievs man parādīja īpašu žēlastību, jo es tiku
izrakstīts no slimnīcas vēl pirms 10 Lūgšanu dienas noslēdzās. Tas bija Viņa dziedinošais spēks, kas man
lika atlabt. Es biju slims, un Viņš man pieskārās. Tā patiešām bija atbildēta lūgšana!” /Hārlijs/

Lūdzot pēc Dieva Vārda – Atklāsmes gr. 14:6
“Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo
virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām.”
“Mūžīgs evaņģēlijs”
Dievs, dod man arvien pieaugošu spēju novērtēt evaņģēlija vēsti. Dod man prieku par pestīšanu un
pārveido manu dzīvi tā, lai citi, mani redzot, var redzēt evaņģēlija spēku darbībā un tiek vilkti tuvāk Jēzum.

“Sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes”
Tēvs, es vēlos piedzīvot evaņģēliju kopā ar Tevi, lai es varu līdzdalīt labās ziņas citiem ar vārdiem un
darbiem. Lieto mani, lai es varētu liecināt savai ģimenei, draugiem, darba biedriem, kaimiņiem un
cilvēkiem savā ietekmes lokā.

“Visām tautām”
Šī pasaule tuvojas noslēgumam un miljardiem cilvēku atrodas tumsā. Jēzu, lūdzu, dod man iespēju
šonedēļ līdzdalīt kādam labās ziņas par Tavu glābšanas piedāvājumu. Dod man takta izjūtu un gudrību
liecināt citu tautību, kultūru un etnisko grupu cilvēkiem. Paldies, ka Tu aicini ikkatru cilvēku ticēt Tev.

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 tad pateicieties Dievam par Viņa
piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā
Vispasaules draudzes vajadzības)
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: Seeking the Lost (#373); More About Jesus (#245); At the Cross (#163); Tell Me the Story of
Jesus (#152); Blessed Assurance (#462); Burdens Are Lifted at Calvary (#476); Holy, Holy, Holy (#73)
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Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
3.DIEN A — DIEVA MIS IJA UN LŪGŠANA, 1. DA ĻA
“Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā
Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.” Apustuļu darbi 1:8

Apsolījums neiespējamajai misijai
Triju eņģeļu vēstis ir steidzams aicinājums uz misiju. Šķietami neiespējamais uzdevums aizsniegt pasauli
ar evaņģēliju ir iespējams vienīgi Svētā Gara spēkā. Gala laika misijas izaicinājumi ir līdzīgi izaicinājumiem,
kādus sastapa Jaunās Derības draudze Apustuļu darbu grāmatā. Svētā Gara apsolījums ir dots mums
tāpat kā to Jēzus deva apustuļiem Apustuļu darbos 1:8: “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.” Sētā Gara spēkā Jaunās Derības draudze ietekmēja pasauli. Desmiti tūkstošiem cilvēku pieņēma
Kristu kā Mesiju un tika kristīti.

Apustuļu darbu grāmata atklāj ciešo saikni starp lūdzošu draudzi un Gara pildītu draudzi, tādu draudzi,
kas citiem liecina. Apustuļu darbos 1:14 ir teikts: “Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās.” Apustuļu
darbos 2:42 teikts: “un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.”
Apustuļu darbos 4:31 tiek piemetināts: “Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies,
nodrebēja, un tie visi kļuva Svētā Gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus.” Ievērojiet trīs lietas šajā
pantā. Ticīgie lūdza, viņi bija Svētā Gara piepildīti un rezultātā viņi runāja Dieva Vārdu drosmīgi vai - labāks
tulkojums - ar pārliecību. Lūgšana, Svētais Gars un misija ir vienots veselums.

Mums tas jāiegūst
Runājot par mācekļu piedzīvoto, Elena Vaita novēroja: “Mums pēc Svētā Gara nākšanas vajadzētu lūgt

tikpat sirsnīgi un dedzīgi, kā to darīja mācekļi Vasarsvētku dienā. Ja viņiem tas bija nepieciešams, tad
šodien mums šis Gars ir vēl nepieciešamāks.” /Liecības draudzei, 5.sējums, 158.lpp./ Kāds dievišķs
redzējums! Ja mācekļiem bija nepieciešama Svētā Gara izliešanās, lai aizsniegtu pasauli ar evaņģēliju,
mums ir vēl daudz lielāka vajadzība pēc Svētā Gara spēka. Pasaule šodien ir lielāka, sarežģītāka un
bezdievīgāka.
Šis ir īstais laiks, lai meklētu Dievu lūgšanā un lūgtu pēc neierobežotā Gara spēka, lai paveiktu to, kas
citādi būtu neiespējams. Elena Vaita raksta: “Svētā Gara nākšanu uzskata par nākotnes piedzīvojumu,

tomēr draudzei ir dota priekštiesība to piedzīvot jau tagad. Meklējiet to, lūdziet pēc tās, ticiet tai! Mums
tā ir nepieciešama un Debesis to vēlas sniegt!” /Evaņģelizācija, 701.lpp./

Meklēsim Svētā Gara spēku, lai pasludinātu triju eņģeļu vēstis šajā paaudzē. Meklēsim Dievu kopā
lūgšanās, lai iegūtu šo vareno Viņa Gara izliešanos.
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Lūgšanu laiks (30-45 minūtes)
Liecība no 2021.gada lūgšanu dienām
“Es pavadīju lielu daļu savu pieaugušā dzīvi meklējot prieku pasaules lietās. Es turpināju sev teikt, ka es beidzot būšu
laimīga, ja es dabūšu īsto vīrieti, īsto darbu un nometīšu svaru. Es to neapzinājos, bet jo vairāk es sevi ziedoju uz šīs
pasaules altāriem, jo tukšāka es jutos. Vienmēr savā e-pastā esmu saņēmusi 10 Lūgšanu dienu materiālu, bet atklāti
sakot, es nekad nebiju izlasījusi visas desmit dienas. Es biju aizņemta veidojot savas caurās ūdens krātuves, kamēr
Dzīvā ūdens strauts bija man blakus! Šajā reizē es nolēmu izmēģināt Jēzu un turēt Viņu pie vārda. Cik brīnišķīgas ir
bijušas šīs desmit dienas! Gluži kā Marija pie Jāzepa no Arimatijas kapa, es redzēju Jēzu un es jums saku, ka Viņš ir
dzīvs! Kristus man ir devis jaunu skatu uz lūgšanu, paklausību un ticību. Es savu sirdi no jauna nodevu Kungam,
izsūdzot savus grēkus, un esmu lūgusi, lai Viņš paliek ar mani. Man tagad ir tik daudz iemeslu kamdēļ dzīvot! /Tuto/

Lūdzot pēc Dieva Vārda – Apustuļu darbi 1:8
“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”
“Jūs dabūsit spēku”
Dievs, es zinu, ka man nav spēju un spēka izpildīt triju eņģeļu misiju, ko Tu mums esi devis. Tā ir pārāk
liela un cilvēcīgi neiespējama. Paldies, ka Tu esi devis Svētā Gara spēka apsolījumu. Es atdzīstu savu lielo
vajadzību pēc Svētā Gara kristības ik dienas un uzticos Tavam apsolījumam dāvāt spēku tiem, kuri Tev
uzticas.

“Būsit mani liecinieki”
Jēzu, paldies, ka Tu dari mani par Savas mīlestības, patiesības un pārveidojošā spēka liecinieku. Lūdzu,
dod man drosmi stāstīt apkārtējiem par to, ko Tu esi darījis manā labā šīs zemes vēstures pēdējās dienās.
Dod man arvien vairāk iespējas liecinās par Tevi un stāstīt citiem par to, cik varens Tu esi.

“Līdz pašam pasaules galam”
Tēvs, es apzinos, ka mans misijas lauks sākas mājās, tas turpinās manā apkārtnē, vietējā sabiedrībā,
manā ciemā un pilsētā, un visā pasaulē. Parādi man, kā es varu pievienoties Tavai misijai tur, kur es
atrodos šodien, un kā es varu atbalstīt evaņģēlija darbu visā pasaulē.

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 tad pateicieties Dievam par Viņa piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā Vispasaules
draudzes vajadzības)
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: As We Come to You in Prayer (#671); Showers of Blessing (#195); Be Thou My Vision (#547); He Leadeth
Me (#537); When I Survey the Wondrous Cross (#154); Take My Life and Let It Be (#330); Work for the Night Is Coming
(#375)
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Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
4.DIEN A — DIEVA MIS IJA UN LŪGŠANA, 2.DAĻ A
“Mēs pastāvīgi savās lūgšanās pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam, par jums, jo mēs esam
dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētajiem tās cerības dēļ, kas jums nolikta
debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas aizgājis līdz jums;
jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug - arī pie jums - kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā
izpratāt Dieva žēlastību.” Kolosiešiem 1:3-6

Strauja izaugsme
Jaunās derības draudze auga ļoti ātri. Kā atbilde uz sirsnīgu, dedzīgu lūgšanu, Svētais Gars tika izliets varenā
spēkā. Trīs tūkstoši tika kristīti vienā vietā dienas laikā. Apustuļu darbu 4.nodaļā ir rakstīts: “Bet daudz ļaužu,
kas šos vārdus bija dzirdējuši, ticēja, un viņu skaits bija ap pieci tūkstoši vīru.” /Apustuļu darbi 4:4/ Ja mēs
iekļaujam arī sievietes un bērnus, tad ticīgo skaits vien dažus mēnešus pēc Vasarsvētkiem noteikti bija 15 000
– 20 000. Visā Apustuļu darbu grāmatā draudze turpināja strauji augt. Apustuļu darbu grāmatas 6.nodaļā
teikts, ka daudzi priesteri un garīgie vadītāji kļuva ticīgi /7.pants/. Tur tiek stāstīts par Filipa sludināšanu
Samarijā, Pāvila misijas ceļojumiem pa Vidusjūras pasauli, Pētera Rakstu pētīšanu ar Kornēliju un par
ticīgajiem, kuri bija Svētā Gara piepildīti un sludināja Kristus vēsti visur. Evaņģēlija ietekme bija tik liela, ka
apustulis Pāvils varēja paziņot, ka evaņģēlijs ir pasludināts visai radībai zem debess. /Kolosiešiem 1:23/
Jaunās Derības draudzes pieredze ir pamācoša draudzei šodien, gaidot mūsu Kunga nākšanu. Kas bija viņu
panākumu atslēga? Kādēļ draudze Jaunajā Derībā auga tik ātri? Izpētīsim dažus iemeslus. Jaunās Derības
draudze piesātināja ar lūgšanu it visu, ko viņi darīja. Viņu dzīve bija pilnīgi nodota Dievam un viņi dzīvoja pilnīgi
paļaujoties uz Viņu. Viņi zināja, ka viņi nespēs paveikt Jēzus misiju bez Jēzus spēka. Elena Vaita to izsaka
kodolīgi:

“Mums pastāvīgi jāraugās uz Jēzu, saprotot, ka tas ir Viņa spēks, kas dara darbu. Nopietni pūloties glābt
pazudušos, mums jāatrod laiks pārdomām, lūgšanām un Dieva Vārda pētīšanai. Vienīgi ar daudzām lūgšanām
darīts un Kristus nopelna svētīts darbs dos vēlamos rezultātus.” /Laikmetu ilgas, 362. lpp./

Dieva misija—Dieva ceļš
Ievērojiet pamācību uzmanīgi. Tas ir Kristus spēks, kas caur mums paveic Viņa darbu. Tā nav mūsu gudrība,
mūsu intelekts, mūsu dedzība vai mūsu zināšanas. Gudrība dvēseļu mantošanai nāk no Jēzus. Spēks mainīt
dzīves pieder Kristum un vienīgi Kristum. Beigās visu izvērtējot, vienīgi tas darbs, kas ir paveikts ar daudz
lūgšanām un ir Kristus nopelna svētīts, dos vēlamos rezultātus. Dieva misija ir jāpaveic Dieva izraudzītajā veidā.
Vai tev ir kāds tuvs cilvēks, kuru tu gribētu redzēt Dieva valstībā? Vai ir kāds draugs vai darba biedrs, kuram ir
vajadzīgs Jēzus? Vai tev ir kāds pazīstams, kas agrāk gāja kopā ar Dieva ļaudīm, bet tagad ir aizslīdējis projām?
Uzraksti šos vārdus uz papīra lapas un ielec to savā Bībelē 1.Jāņa 5:14-17. Katru dienu lūdz pēc šī apsolījuma
par sev tuvajiem cilvēkiem. Tagad pavadīsim kādu laiku lūdzot, lai Dievs mums liek prātā tos cilvēkus, kuriem
mums jākļūst par lieciniekiem un tad zemosimies kopā, lai par viņiem aizlūgtu.
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Lūgšanu laiks (30-45 minūtes)
Lūdzot pēc Dieva Vārda – Kolosiešiem 1:3-6
“Mēs pastāvīgi savās lūgšanās pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam, par jums, jo mēs
esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētajiem tās cerības dēļ, kas
jums nolikta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas
aizgājis līdz jums; jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug - arī pie jums - kopš tās dienas, kad jūs
dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlastību.”

“Pastāvīgi savās lūgšanās”
Kungs, mēs atdzīstam, ka mēs nepavadām pietiekami daudz laika lūgšanā. Tik bieži mēs paļaujamies
paši uz savu gudrību un saviem plāniem visā, ko mēs darām. Un tad, kad runa ir par Tavu misiju, mēs
pietiekami nemeklējam Tavu vadību. Lūdzu, piedod mums. Palīdzi mums būt lūdzošai draudzei, būt
draudzei, kura paļaujas uz Tevi panākumu gūšanai, nevis uz cilvēcīgām idejām un plāniem. Pārveido
mūsu lūgšanu dzīvi un dāvā mums atmodu.

“Jūsu ticību Kristum Jēzum”
Kungs, mēs atdzīstam, ka vienīgi tas darbs, kas ir paveikts ar daudz lūgšanām un ir Kristus nopelna
svētīts, beigās izrādīsies ražīgs un nesīs labumu. Lūdzu, palīdzi mums sirsnīgas un intensīvas lūgšanas
padarīt par augstu prioritāti visos misijas projektos un draudzes aktivitātēs, bet tāpat arī mūsu
personīgajās dzīvēs un ģimenēs. Vairo mūsu ticību Tavai spējai piepildīt apsolījumus, ko Tu mums esi
devis.

“Jūsu mīlestību uz visiem svētajiem”
Mīlestības Dievs, Tu radīji mūs ar spēju mūžīgi pieaugt Tavā mīlestībā. Paldies, ka Tu izlej Savu mīlestību
mūsu sirdīs, lai mēs kļūtu spējīgi mīlēt tos, kas ir ap mums.

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 tad pateicieties Dievam par Viņa
piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā
Vispasaules draudzes vajadzības)
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: Open My Eyes (#326); Love at Home (#652); Give of Your Best to the Master (#572); I’ll Go

Where You Want Me to Go (#573); So Send I You (#578); Bringing in the Sheaves (#369); Rescue the
Perishing (#367)
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Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
5.DIEN A — PAKLAUSĪBAS DZĪVESVE IDS UN LŪGŠANA
“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.Jāņa 5:14,15

Mēs esam nespēcīgi, bet Viņš ir visspēcīgs
Triju eņģeļu vēstis aicina mūs uz paklausības dzīvi. Pirmā eņģeļa vēsts pasludina: “Bīstieties Dieva un
dodiet Viņam godu, jo ir atnākusi Viņa tiesas stunda.” /Atklāsmes gr.14:7/ Jaunā derība tika uzrakstīta
grieķu valodā, un vārdu bīties šajā tekstā var tikt tulkots arī kā cienīt, izrādīt godbijību vai godāt. Tā ir
uzticības pilna attieksme pret Dievu, prāta piekrišana paklausīt Viņa gribai. Gudrais vīrs saka to šādi: “Gala

iznākums no visa ir šāds: bīsties Dieva un turi Viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam! Jo Dievs tai
tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās Savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai
ļauns.” /Salamans mācītājs 12:13,14/ Kad mēs domājam par Dieva baušļu turēšanu, ir ļoti viegli domāt
par savām vājībām, savu nespēku un nespēju darīt to, ko dvēseles dziļumos vēlamies. Kopā ar apustuli
Pāvilu mums jāatdzīst: “Jo es pats nesaprotu, ko daru; jo nevis to, ko gribu, es daru, bet, ko ienīstu, to es
daru.” /Romiešiem 7:15/ Kāds bija apustuļa risinājums šai dilemmai? Nodaļas beigās viņš uzdod
jautājumu: “Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas?” Un viņš atbild ar šo iedrošinošo pārliecību:
“Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū!” /Romiešiem 7:24,25/ Ir risinājums tam, ka pastāvīgi krītam,
nožēlojam un krītam atkal. Pāvils saka, ka tas ir Jēzus Kristus, mūsu Kungs. Mēs esam vāji, bet Viņš ir visu
varošs. Mēs esam nevarīgi, bet Viņš ir visvarens. Mēs esam bezspēcīgi, bet Viņš ir visspēcīgs. Elena Vaita
to skaisti izsaka rakstā, ko viņa sastādīja 1897.gadā:

“Kristus piemērs mums parāda, ka mūsu vienīgā cerība gūt uzvaru ir pastāvīga pretošanās sātana
uzbrukumiem. Viņš, Kurš guva uzvaru pār dvēseļu ienaidnieku kārdinājumos, izprot sātana varu pār
cilvēci, un ir uzvarējis mūsu labā. Kā uzvarētājs, Viņš mums ir devis Savas uzvaras priekšrocības, lai savos
centienos uzvarēt sātana kārdinājumus mēs varētu savienot savu nespēku ar Viņa spēku, savu
necienīgumu ar Viņa nopelnu. Un, Viņa nezūdošā spēka uzturēti, spēcīgās kārdināšanās mēs varam
stāvēt pretī Viņa visspēcīgajā Vārdā un uzvarēt tā, kā Viņš uzvarēja.” /Laika zīmes, 1897.gada 27.maijs/

Lūdzot pēc Viņa uzvaras
Mēs kļūstam par uzvarētājiem kristīgajā dzīvē tad, kad koncentrējamies uz Kristus spēku, nevis savu
vājumu. Kad dodamies lūgšanā, lūgsim pēc apsolījuma 1.Jāņa 5:14,15: “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.” Ticībā lūgsim pēc šī apsolījuma, Jēzus darīs brīnišķīgas lietas un
dos mums spēku dzīvot dievbijīgu dzīvi, gatavojoties Viņa drīzajai atnākšanai.
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Lūgšanu laiks (30-45 minūtes)
Lūdzot pēc Dieva Vārda – Salamans mācītājs 12:13,14
“Gala iznākums no visa ir šāds: bīsties Dieva un turi Viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam! Jo
Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās Savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis
labs vai ļauns.”

“Bīsties Dieva”
Kungs, mēs atdzīstam, ka Tu esi Radītājs Dievs, varens, visspēcīgs, visu zinošs. Tu esi pāri mūsu
ierobežotajai spējai izprast, tomēr Tu esi mums tuvāk pat kā mūsu tuvākie mīļie cilvēki. Mēs esam bijības
pilni Tavas varenības priekšā, mēs Tevi pielūdzam un vēlamies tevi pagodināt ar savām dzīvēm.

“Turi Viņa baušļus”
Dievs, mēs nespējam turēt tavus baušļus, būt saskaņā ar Tavu gribu. Vienīgi Jēzus var mums palīdzēt.
Mēs vēlamies darīt Tavu gribu, būt uzticīgi, bet tik bieži mums neveicas. Paldies, ka Jēzum ir spēks nest
uzvaru mūsu dzīvēs. Mēs raugāmies uz Viņu un nododam sevi Viņa uzticīgajās rokās. Jēzu, mēs lūdzam,
lai Tu dzīvo Savu dzīvi mūsos.

“Pār visu apslēpto (..) vai tas būtu bijis labs vai ļauns”
Tēvs, es atdzīstu, ka Tev nekas nav apslēpts. Tu pazīsti manu sirdi, Tu zini manus kāpumus un kritumus.
Tu arī pilnīgi saproti visu, kas notiek apkārt pasaulē. Paldies, ka par spīti tam, kā es jūtos, Tavas domas
par mani ir mīlestības un žēlastības pilnas, un, paliekot Jēzū, man nav jābaidās no tiesas.

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 tad pateicieties Dievam par Viņa
piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā
Vispasaules draudzes vajadzības)
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: Power in the Blood (#294); O Let Me Walk With Thee (#554); Have Thine Own Way (#567);
I Surrender All (#309); All the Way My Savior Leads Me (#516); Nothing Between (#322); Take Time to Be
Holy (#500); More Love to Thee (#458)
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Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
6.DIEN A — PĀRLIECĪB A TIESĀ UN LŪGŠANA
“Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību
debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā
mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu
Kristu.” Efeziešiem 1:3-5

Tiesas stunda ir atnākusi
Atklāsmes grāmatas pirmā eņģeļa vēsts pavēsta: “ir atnākusi [Dieva] tiesas stunda” /Atklāsmes gr.14:7/.
Mūžības žilbinošajā gaismā dievišķās tiesas realitāte vada mūs ar lūgšanu meklēt dziļākas attiecības ar Dievu.
Tiesa Debesu svētnīcā tika atainota senā Izraēla salīdzināšanas dienā. Vecās derības svētnīcas sistēmā
salīdzināšanas dienā visa Izraēla tauta sapulcējās ap svētnīcu, izsūdzot savus grēkus un lūdzot pēc Dieva
piedošanas. 3.Mozus 23:29 tiek uzsvērts: “Un ikviena dvēsele, kas tanī dienā nenožēlo grēkus, lai tiek izdeldēta
no savas tautas vidus.” Tas nozīmēja nožēlot un atdzīt grēkus, un lūgt Dievam spēku dzīvot dievbijīgu dzīvi.
Debesu pēdējā tiesā uz spēles ir likts Dieva gods un reputācija. Universa priekšā ir pacelti jautājumi par Viņa
raksturu. Vai Dievs ir taisnīgs? Vai Viņš ir gan mīlošs, gan taisns? Dieva tiesa atklās, ka Viņš darījis visu
iespējamo, lai glābtu visu cilvēci. Nav nekas vairāk, ko Viņš būtu varējis darīt. Viņa žēlastība ir pietiekama priekš
visiem. Tā ir žēlastība, kas mūs glābj gan no soda, gan grēka varas. Tā ir žēlastība, kas piedod pagātni un dod
spēku tagadnei.
Tiesas stundas vēsts steidzamība vada mūs dziļākās attiecībās ar Kristu. Mēs ilgojamies pagodināt Viņa Vārdu
un negribam darīt neko, kas aptraipītu Viņa reputāciju. Mums nav jābaidās no tiesas, jo Kristus ir mūsu
Aizstāvis , mūsu Advokāts un Tiesnesis /Jāņa 5:22/. Kristū mēs esam Universa Valdnieka dēli un meitas, debesu
karaliskās ģimenes daļa. Pravietis Daniels Jēzu ataino Viņu nākam Tēva priekšā mūsu dēļ debesu pēdējā tiesā.
Desmitiem tūkstoši debesu būtnes spiežas kopā tiesas zālē. Lielā cīņa starp labo un ļauno drīz beigsies. Dieva
Vārds - Viņa raksturs - tiks universa priekšā paaugstināts /Daniela 7:9-14/. Kļūs redzams, ka Viņš ir gan
žēlsirdīgs, gan taisnīgs, ka Viņš ir devis debesu dārgāko dāvanu Kristū.
Mūžības nebeidzamajos gados mēs izsauksimies: “Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas

mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis,
lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš
nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs
apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.” /Efeziešiem 1:3-6/.
Lūgšanu laikā šodien pārmeklēsim savas sirdis un lūgsim, lai Dievs atklāj visu, kas nav saskaņā ar Viņa gribu.
Lūgsim, lai Viņš šķīsta mūs no dziļi apslēptajiem grēkiem, un tad pateiksimies par Viņa žēlastību, Viņa
piedošanu un Viņa spēku uzvarai. Pāri visam, pateiksimies Viņam par Jēzu.
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Lūgšanu laiks (30-45 minūtes)
Lūdzot pēc Dieva Vārda – Atklāsmes gr.14:7
“Bīstieties Dieva un dodiet Viņam godu, jo ir atnākusi Viņa tiesas stunda.”

“Bīstieties Dieva”
Dievs, mēs pielūdzam Tevi. Tu esi cienīgs saņemt visu godu un slavu. Tu esi Debesu Majestāte, Radītājs
Dievs, Tu, Mūžīgais - mēs bijājam Tevi. Nekas nevar Tevi pārspēt.

“Dodiet Viņam godu”
Dievs, ir brīnišķīgi domāt, ka Tu vēlies atklāt Sevi, Savu mīlestības pilno raksturu caur mani. Lūdzu, piepildi
mani ar Savu Svēto Garu un liec atklāties godībai, kas Tev pienākas. Dzīvo manī un caur mani, un dod
man uzvaru pār grēku. Dod man spēku dzīvot saskaņā ar Tavu gribu.

“Ir atnākusi Viņa tiesas stunda”
Jēzu, paldies par tiesu. Paldies, ka tiesa ir priekš mums un ka Tu atjaunosi taisnību universā. Paldies, ka
Tu esi mūsu Aizstāvis un mūsu Augstais priesteris un, ka Tava taisnība mums dod drošību, kas mums
vajadzīga, lai mēs varētu stāvēt ar paceltām galvām prieka pilnā pateicībā Tev. Atgādini mums šī laika
steidzamību un palīdzi, lai varam norādīt uz mūžīgo glābšanu Tevī tik daudz cilvēkiem, cik vien tas
iespējams.

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 tad pateicieties Dievam par Viņa
piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā
Vispasaules draudzes vajadzības)
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); I Will Sing of My Redeemer (#343); Redeemed (#338);

Marching to Zion (#422); It Is Well With My Soul (#530); He Hideth My Soul (#520); Faith Is the Victory
(#608); Day of Judgment, Day of Wonders (#418)
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Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
7.DIEN A —TRIJU EŅĢEĻU VĒSTIS, S ABATS UN LŪGŠAN A
“Tiem Es došu vietu Savā namā un Savos mūros un došu tiem vārdu, kas labāks kā dēli un meitas, - mūžīgu
vārdu, kas netaps izdzēsts! Bet svešiniekus, kas turas pie Tā Kunga, kalpo Viņam un mīl Viņa Vārdu, lai būtu
Viņa kalpi, kas stingri ievēro sabatu un tur Manu derību, tos Es vadīšu Savā svētajā kalnā un iepriecināšu Savā
lūgšanas namā; viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz Mana altāra būs Man patīkami, jo Mans nams
būs lūgšanas nams visām tautām.” Jesajas 56:5-7

Radīti ar nodomu
Triju eņģeļu vēstis ir skaidrs aicinājums pielūgt Radītāju. Mēs neattīstījāmies paši no sevis. Mēs neesam
ģenētisks negadījums. Dievs mūs radīja un dzīvība ir dārga dāvana no Jēzus. Apustulis Jānis saka: “Tu Kungs,

mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas
bija un ir radītas.” /Atklāsmes gr.4:11/ Cik gan bijību iedvesoša ir doma, ka mēs pastāvam tādēļ, ka Dievs tā

gribēja. Sabats mums atgādina, ka mēs esam radīti ar mērķi. Tas mūs aizved atpakaļ uz mūsu mājām Ēdenes
dārzā un atgādina mums par mīlošo Radītāju, Kurš vēlas pašu labāko mūsu dzīvēm. Ciešanu un slimību pilnā
pasaulē Radītājs Dievs apsola: “Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu”. /Ebrejiem 13:5/ Tam vien vajadzētu likt
mums krist uz ceļiem un slavēt Dievu par dzīvības dāvanu, un lūgt atklāt plānu, kas Viņam ir paredzēts mūsu
dzīvēm.

Sabats — aicinājums uz lūgšanu, slavēšanu un pasludināšanu
Sabats mums arī atgādina par glābšanas dāvanu. Kad mēs atpūšamies sabata dienā, mēs atpūšamies Kristus
paveiktā darba dēļ mūsu labā /Ebrejiem 4:9,10/. Mēs atdusamies Viņa žēlastībā. Sabats nav juridiska prasība
Izraēla tautai. Tā ir žēlastības pilna diena visai cilvēcei, kas liek mums pilnīgi paļauties vienīgi uz Kristu mūsu
glābšanas jautājumā /Jesajas 56:6,7/. Jēzus pabeidza radīšanas nedēļu ar vārdiem: “Tā tika pabeigtas debesis

un zeme un visi to pulki. Un Dievs pabeidza septītajā dienā Savu darbu, ko Viņš bija darījis, un atdusējās
septītajā dienā no visa Sava darba, ko bija darījis.” /1.Mozus 2:1,2/ Arī pie krusta Viņš savu darbu pabeidza ar
vārdiem “Viss piepildīts”. Mēs nepiedalījāmies Kristus radīšanas darbā iesākumā. Viņš iesāka darbu un Viņš to
pabeidza. Tāpat arī mēs nepiedalījāmies Kristus glābšanas darbā pie krusta. Viņš iesāka glābšanas darbu un
Viņš to pabeidza. Sabats mums atgādina priecāties Viņa mīlestībā, dusēt Viņa rūpēs un pagodināt Kristu, kurš
samaksāja tik lielu maksu par mūsu glābšanu. Sabats ir aicinājums uz lūgšanu, aicinājums slavēt Viņu,
aicinājums pasludināt Viņa labestību.
Sabats mums arī atgādina, ka mēs neesam vieni pamestā bēdu pilnā pasaulē. Dabas skaistums joprojām runā
par Radītāju Dievu cauri pasaules ciešanām. Sabats mums norāda uz radīšanu, bet tas arī liek skatīties nākotnē
uz jaunām debesīm un jaunu zemi, kad Dievs pārradīs šo pasauli Ēdenes krāšņumā.
Sabats ir pateicības diena. Mēs esam pateicīgi, ka Dievs mūs radīja un ka Viņam ir plāns mūsu dzīvēm. Mēs
esam pateicīgi, ka Viņš mūs izglāba un samaksāja tik neizmērojami lielu maksu par mums. Mēs esam pateicīgi,
ka Viņš nāks atkal pēc mums un radīs jaunas debesis un jaunu zemi. Meklēsim Viņu lūgšanā ar pateicības
pilnām sirdīm.
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Lūgšanu laiks (30-45 minūtes)
Lūdzot pēc Dieva Vārda – Jesajas 56:5-7
“Tiem Es došu vietu Savā namā un Savos mūros un došu tiem vārdu, kas labāks kā dēli un meitas, mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts! Bet svešiniekus, kas turas pie Tā Kunga, kalpo Viņam un mīl Viņa
Vārdu, lai būtu Viņa kalpi, kas stingri ievēro sabatu un tur Manu derību, tos Es vadīšu Savā svētajā kalnā
un iepriecināšu Savā lūgšanas namā; viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz Mana altāra būs Man
patīkami, jo Mans nams būs lūgšanas nams visām tautām.”

“Tiem (Es došu)”
Dievs, Tu radīji mūs visus. Ar Tavu gribu mēs ienācām pasaulē un Tu vēlies būt ar mums mūžīgā
draudzībā. Jā, Tu ilgojies izglābt visu cilvēci. Katru tautu, cilti un cilvēku grupu. Mēs slavējam Tevi! Paldies
par iknedēļas sabatu, kas mums par to atgādina.

“Kas stingri ievēro sabatu”
Kungs, pārāk bieži mēs esam pārkāpuši sabatu vai neesam turējuši to svētu. Lūdzu, piedod mums.
Lūdzu, palīdzi mums sargāt sabata stundas un īpaši atdzīt un paaugstināt Tevi sabatā. Atver mūsu ausis
un acis zināt un darīt Tavu gribu katru dienu, lai mēs sabatu varam svinēt un liecināt par Tavu uzticību
nedēļas laikā.

“Un tur Manu derību”
Jēzu, paldies, ka sabats nav tikai zīme un iespēja atcerēties Tevi kā Radītāju, bet tā ir arī glābšanas zīme.
Paldies, ka varam būt pārliecināti par Tavu taisnību, kas mūs apklāj un piepilda mūs, kad mēs stipri
turamies pie Taviem derības apsolījumiem. Lai mūsu sabata ievērošana atstaro Tavu uzticību, ko ikdienā
piedzīvojam.

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 tad pateicieties Dievam par Viņa
piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā
Vispasaules draudzes vajadzības)
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: Crowning Jewel of Creation (#385); Don’t Forget the Sabbath (#388); O Day of Rest and

Gladness (#383); Wonderful Words of Life (#286); Jesus, Lover of My Soul (#490); Higher Ground (#625);
How Sweet Are the Tidings (#442); Marching to Zion (#422)
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Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
8.DIEN A — BĀBELES KR IŠAN A UN LŪGŠANA
“Pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija liela vara, un zeme kļuva gaiša no viņa
spožuma. Viņš sauca spēcīgā balsī: "Kritusi, kritusi lielā Bābele! Tā kļuvusi par ļauno garu mājokli, par visu
nešķīsto garu mitekli un par visu nešķīsto un ienīsto putnu mitekli.’” Atklāsmes gr.18:1, 2

Otrā eņģeļa vēsts
Triju eņģeļu vēstis Atklāsmes grāmatas 14. nodaļā ir paredzētas, lai sagatavotu cilvēkus Jēzus atnākšanai. Tās
atklāj Dieva plānus un atmasko sātana plānus. Otrā eņģeļa vēsts sniedz šo nopietno brīdinājumu: “Kritusi,
kritusi lielā Bābele, kas apdzirdījusi visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu.” /Atklāsmes 14:8/ Tāpat kā
senā Bābele karoja pret Dievu, saceļoties pret Viņa pavēlēm, arī garīgā Bābele nostājas sacelšanās pozīcijā pret
Dievu. Viņa izplata savu nepatieso mācību “vīna trauku” lai piekrāptu miljonus. Elena Vaita Bābeli apraksta šādi:

“Lielākais grēks, kurā apsūdzēta Bābele, ir tas, "ka tā visas tautas dzirdinājusi ar savas netiklības dusmu vīnu".
Šis reibinošais kauss, ko tā sniedz pasaulei, attēlo viltus mācības, kas sekoja tās netikumīgajai savienībai ar
zemes varenajiem. Draudzība ar pasauli samaitāja tās ticību, no savas puses demoralizējoši atsaucoties arī uz
pasauli, mācot doktrīnas, kas ir pretrunā ar Svēto Rakstu visskaidrākajām liecībām.” /Lielā cīņa, 388.lpp./
Netiklība ir aizliegta savienība. Garīgā Bābele atstāj savu patieso mīļoto Jēzu un savienojas ar valsti vai
politiskiem spēkiem.

Šī baznīcas un valsts savienība, kā tā ir aprakstīta Atklāsmes grāmatas 17.nodaļā, noved pie zvēra zīmes
uzspiešanas. Bābele pārstāv reliģisku sistēmu, kas sagroza Rakstus un ir balstīta cilvēku mācībās. Otrā eņģeļa
vēsts kopā ar pravietojumiem Atklāsmes grāmatas 17. un 18. nodaļā atklāj to, kas nāks pār šo zemi kā milzīgs
pārsteigums. Atkritušie reliģiskie spēki savienosies ar politiskajiem un ekonomiskajiem spēkiem, lai nestu
vienotību pasaulplašas krīzes un nelaimes brīdī.
Otrā eņģeļa vēsts izziņo steidzamu aicinājumu lūgšanām vismaz trijās jomās. Pirmkārt, tā aicina būt uzticīgiem
Kristum un Viņa Vārdam. Kompromisu pieļaušana mūsu personīgajās dzīvēs mūs vadīs pasaules vēstures
pēdējos mirkļos apvienoties ar Bābeli un karot pret Dieva ļaudīm.
Otrkārt, šī vēsts mūs aicina uz tādu ticību, kas var izturēt pārbaudījumus. Dieva praviete sirsnīgi mūs uzrunā:
“Nāk vētra, kas būs barga savā niknumā. Vai mēs esam gatavi to sastapt? Mums nav jāsaka, ka pēdējo dienu
nelaimes drīz nāks pār mums. Tās jau ir nākušas. Tagad mums ir vajadzīgs, lai Kunga zobens grieztu līdz
dvēseles dziļumiem, līdz kaulam miesīgajām kārībām, apetītei un kasilībām. Prātiem, kuri ir padevušies
vieglām domām ir jāmainās (..). Domām ir jāvēršas pie Dieva.” /With God at Dawn, 113.lpp./
Treškārt, šī vēsts aicina ielūgt mūsu draugus dziļās attiecībās ar Jēzu un palīdzēt tiem izprast Atklāsmes
grāmatas patiesības pēdējai šīs zemes stundai. Zemojoties lūgšanā, lūgsim pēc šīm konkrētajām lietām:
1. Skaidrākas Dieva Vārda izpratnes, lielākas mīlestības pret Jēzu un bezkompromisu nostājas;
2. Ticības, kas pastāvēs pārbaudījumu laikā;
3. Drosmes liecināt apkārtējiem.
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Lūgšanu laiks (30-45 minūtes)
Lūdzot pēc Dieva Vārda – Atklāsmes gr.14:8
“Kritusi, kritusi lielā Bābele, kas apdzirdījusi visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu.”

“Kritusi lielā Bābele”
Mūžīgais Tēvs, bez Tava Svētā Vārda nav nekas cits šajā pasaulē, kas var dot stingru un uzticamu pamatu
dzīvei. Palīdzi mums Savā žēlastībā caur Svēto Garu būvēt savas dzīves vienīgi uz Tava Vārda.

“Apdzirdījusi visas tautas”
Dievs, mums ir liela priekštiesība Tevi pazīt un caur Tavu Vārdu izprast patiesību. Mēs caur to saprotam
arī savu atbildību. Šodien mēs lūdzam par miljardiem cilvēku, kas ir iesprostoti viltus reliģijās. Palīdzi
mums viņiem atklāt patiesību par to, kas Tu esi un cik ļoti Tu viņus mīliun vēlies, lai viņi nāktu pie pilnas
patiesības izpratnes.

“Ar savas netiklības dusmu vīnu”
Jēzu, mēs atdzīstam, ka dažreiz mūsu uzmanību ir novērsušas daudzās sātana ilūzijas un kārdināšanas.
Dažkārt mēs novēršam skatu no Tevis un tā vietā koncentrējamies uz sevi un savtīgiem piedzīvojumiem.
Lūdzu, piedod mums! Atbrīvo mūs, lai mēs nepadodamies miesīgajai dabai, un liec mūsos to uzvaru, ko
vienīgi Tu vari nodrošināt!

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 tad pateicieties Dievam par Viņa
piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā
Vispasaules draudzes vajadzības)
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: Let Your Heart Be Broken (#575); Once to Every Man and Nation (#606); We Know Not the
Hour (#604); Softly and Tenderly (#287); Turn Your Eyes Upon Jesus (#290); Pass Me Not, O Gentle Savior
(#569); Onward, Christian Soldiers (#612); Sound the Battle Cry (#614)
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Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
9.DIEN A — ZVĒRA ZĪME UN LŪGŠAN A
“Pēc tam es dzirdēju stipru balsi debesīs, it kā liels ļaužu pulks sauktu: "Alelujā! Pestīšana, gods un vara pieder
mūsu Dievam: jo Viņa tiesas ir patiesas un taisnas. Viņš ir tiesājis lielo netikli, kas samaitāja visu zemi ar savu
netiklību, viņš atprasījis no viņas rokas Savu kalpu asinis." Tie sauca vēlreiz: "Alelujā! Dūmi no viņas paceļas
augšup mūžu mūžos." Un divdesmit četri vecaji un četras dzīvās būtnes nometās zemē, pielūdza Dievu, kas
sēd goda krēslā, un sacīja: "Āmen, alelujā!" No goda krēsla atskanēja balss, saukdama: "Slavējiet mūsu Dievu,
visi Viņa kalpi, kas Viņu bīstas, mazie un lielie." Atklāsmes gr. 19:1-5

Svinīgs brīdinājums
Trešajā un pēdējā no triju eņģeļu vēstīm atrodams viens no pašiem nopietnākajiem brīdinājumiem Bībelē.
Daudzi cilvēki labprātāk to atstātu neievērotu, tomēr tajā ir atklātas dzīvi pārveidojošas garīgas patiesības, kas
runā par mūsu dziļākajām vajadzībām un vada mūs tuvāk Jēzum. Apustulis Jānis raksta: “Un vēl cits, trešais,

eņģelis sekoja tiem un sauca stiprā balsī: "Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai
savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets Viņa bardzības kausā, un tam būs
jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā.”” /Atklāsmes gr.14:9,10/

Pirmais dzīvi pārveidojošais princips šajā brīdinājumā ir tas, ka tas nāk no mīloša Dieva sirds, Kurš vairāk par
visu vēlas mūs izglābt un ievest Savā valstībā. Šī ir dievišķa brīdinājuma vēsts, lai Dieva ļaudis netiktu pārsteigti
nesagatavoti, kad nāks pievilšana.
Otrkārt, tam ir saistība ar pielūgsmi. Eņģelis saka: “Ja kas pielūdz zvēru”. Tas ir tiešs pretstats pirmā eņģeļa
vēstij 7.pantā, kas aicina pielūgt Radītāju. Radītāja pielūgšana vada uzticīgos Kristus sekotājus atsaukties Viņa
mīlestībai, uzticēties Viņa glābjošajai žēlastībai, paklausīt Viņa Vārdam un turēt Viņa baušļus. Zvēra pielūgšana
vada uz sevī centrētu, neatkarīgu dzīvi; dzīvi, kas atklāj nepaklausību Viņa baušļiem. Šādas dzīves centrā ir pats
cilvēks, nevis Jēzus.

Zvērs mūsos
Šī trešā eņģeļa vēsts runā par laiku, kas sāksies, kad baznīca un valsts apvienosies zem pāvesta autoritātes, lai
uzspiestu pirmās nedēļas dienas pielūgsmi. Pēdējā no triju eņģeļu vēstīm ir aicinājums uz patiesu, sirsnīgu
lūgšanu. Antikrista principi - lepnums pazemības vietā, sevis paaugstināšana tā vietā, lai uzupurētos citu labā
un paļaušanās uz cilvēcisko gudrību tā vietā, lai uzticētos inspirētajiem Rakstiem - ir dziļi iesakņojušies mūsu
kritušajā dabā. Kāds ir risinājums tiem zvēra principiem, kas mūsos mājo? Ir tikai viens risinājums, un tas ir
Jēzus - Viņa žēlastība, Viņa spēks, Viņa mīlestība, kas piepilda mūsu sirdis un dzīves. Ja vien mūsu nodošanās
Viņam nav stiprāka par pasaules vilkmi, mūs šodien pārvaldīs zvēra principi un kādu dienu mēs pieņemsim
zvēra zīmi. Brīdinājumam par zvēra zīmi trešā eņģeļa vēstī mums vajadzētu likt krist uz ceļiem, pazemīgi
nododoties Kristum, lūdzot, lai Viņa Gars pilnīgi šķīsta mūsu iekšieni un paveic dievišķās žēlastības brīnumu
sirdīs. Tam vajadzētu arī vadīt lūgšanās par mūsu ģimenēm, draugiem un kaimiņiem, lai arī viņu sirdis būtu
atvērtas Kristus glābjošajai pēdējo dienu vēstij. Šai vēstij vajadzētu mums likt ilgoties gaidīt dienu, kad mēs
kopā ar Kristu pie Viņa troņa priecāsimies mūžīgi /Atklāsmes gr.19:1-5/.
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Lūgšanu laiks (30-45 minūtes)
Lūdzot pēc Dieva Vārda – Atklāsmes gr.14:9, 10
“Un vēl cits, trešais, eņģelis sekoja tiem un sauca stiprā balsī: "Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem

zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets Viņa
bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā.””

“Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu”
Dievs, Tu esi Dievs, Kuram rūp, Kurš vēlas, lai mēs visi tiktu izglābti un nepazustu. Tik daudzi cilvēki meklē
neīstas reliģijas, sagrozītas filozofijas, mūsdienu elkus kā spēka un piepildījuma avotu savas dzīves
salauztībai. Mēs pateicamies, ka Tev viņi rūp pietiekami daudz, lai brīdinātu, un, ka mēs varam palīdzēt
viņus vadīt pie Jēzus kā vienīgā Glābēja, kas ir pielūgsmes cienīgs.

“Dieva dusmas”
Dievs, mēs gūstam mierinājumu zinot, ka Tev ir svētas dusmas pret grēku, ļaunumu un netaisnību.
Paldies, ka Tu vēlies iznīcināt grēku uz visiem laikiem un kādu dienu universā atjaunot pilnīgu mīlestību,
mieru un harmoniju. Paldies, ka Tu caur Jēzu mums skaidri parādīji, ka Tu nevēlies cilvēkus notiesāt, bet
glābt. Paldies, ka Tu katram cilvēkam dod izvēli un iespēju saņemt glābšanu Kristū. Lūdzu glāb mūs un
pasargi no sekošanas antikristam, sevis paaugstināšanas un lepnuma principiem. Tā vietā, vadi mūs
sekot Jēram, lai kur Viņš arī ietu.

“Jēra priekšā”
Jēzu, mēs gūstam mierinājumu zinot, ka pēdējā tiesā kļūs skaidri redzams, ka tavas žēlastības un
glābšanas piedāvājums nav pretrunā ar taisnību. Paldies, ka Tu uzņēmies uz Sevi visu to cilvēku sodu,
kuri sevi ir nodevuši Tev. Paldies Tev, ka, lai gan būs grūti redzēt to cilvēku bojā eju, kuri ir pieķērušies
grēkam, visi atzīs, ka Tu esi bijis taisnīgs visās lietās.

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 tad pateicieties Dievam par Viņa
piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā
Vispasaules draudzes vajadzības)
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 Sing the Mighty Power of God (#88); O Worship the King (#83); All That Thrills My Soul

(#189); All Hail the Power of Jesus’ Name (#229); Soldiers of Christ, Arise (#616); O Brother, Be Faithful
(#602); On Jordan’s Stormy Banks (#620); Watch, Ye Saints (#598)
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Triju eņģeļu aicinājums uz lūgšanu
10.DIENA — DIEVA ĻAUDIS, ATLIKU MS UN LUG ŠAN A
“Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību.“ Atklāsmes gr. 14:12

Gala mērķis
Triju eņģeļu vēstīm ir viens galvenais uzdevums, viens vienīgs fokuss - sagatavot cilvēkus Jēzus
atnākšanai. Šīs Dieva iedvesmotās vēstis savu kulmināciju sasniedz Atklāsmes grāmatas 14:12, kur Jānis
paskaidro, kāds ir gala rezultāts, ja debesu vēsts gala laikam tiek saprasta un pieņemta. Apustulis saka,
ka šī vēsts izveidos cilvēkus, par kuriem var rakstīt, “Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un
Jēzus liecību.” /Atklāsmes gr.14:12/
Vārds pacietība labāk varētu tikt tulkots kā izturība. (Tulk. piez.- angļu val. šajā Bībeles tekstā ir minēts
vārds pacietība.) Dieva žēlastībā Viņa ļaudis izturēs pēdējo dienu pārbaudījumus un iznāks kā uzvarētāji.
Viņi sastapsies ar zvēra dusmām un neatteiksies no savas pārliecības. Lai gan viņi nevarēs ne pirkt, ne
pārdot, sastapsies ar vajāšanām, cietumu un pat nāvi Kristus dēļ, viņi paliks paklausīgi Dieva pavēlēm.
Viņus nevarēs piespiest atteikties no uzticības Dievam. Viņi dzīvos žēlastības piepildītu, Kristu pagodinošu
un paklausīgu dzīvi grēka, sacelšanās un nepaklausības pilnajā pasaulē Zemes pastāvēšanas pēdējā
stundā.

Jēzus ticība
Atklāsmes grāmatas 14:12 ir atrodams vēl kas aizraujošs. Šiem gala laika ticīgajiem ir ne tikai ticība Jēzum,
bet viņiem ir Jēzus ticība. Kas ir Jēzus ticība? Jēzus ticība ir tāda ticība Dievam, kāda bija Jēzum pie krusta.
Kad Jēzus karājās pie krusta, nesot vainu, kaunu un sodu par cilvēces grēkiem, Viņš jutās Dieva atstāts.
Tādēļ Viņš agonijā sauca, “Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis?” /Mateja 27:46/ Vai Dievs
bija Viņu atstājis? Noteikti nē! Tēva acis pastāvīgi bija pievērstas krustam. Viņa mīlestības pilno sirdi
salauza tās ciešanas, kādām Viņa Dēlam bija jāiet cauri. Jēzus uzticējās tad, kad Viņš nevarēja redzēt. Viņa
ticība pacēlās pāri tam, kas notika apkārt. Tādēļ Viņa pēdējie vārdi bija: “Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās
rokās.” /Lūkas 23:46/
Tieši pirms Jēzus atgriešanās, saskaņā ar Atklāsmes grāmatas pravietojumiem, Dieva ļaudīm atkal
vajadzēs uzticēties, kad visapkārt notiekošais būs pavērsts pret viņiem. Kas viņiem palīdzēs iziet cauri
šim pārbaudījumu laikam? Tā ir “Jēzus ticība”. Kā gan mēs varam iegūt Jēzus ticību? Vispirms, tāpat kā
glābšana, tā ir dāvana, arī ticība ir dāvana, ko Dievs liek mūsu sirdīs. Tā aug tad, kad to lietojam
/Romiešiem 12:3-8/. Tad, kad mēs atrodamies sarežģītās situācijās un izmisīgi turamies pie Dieva
apsolījumiem, mūsu ticība aug. Kad mēs savu prātu piepildām ar Dieva Vārdu, mūsu ticība aug
/Romiešiem 10:17/. Kad mēs atdzīstam savu ticības trūkumu un patiesi lūdzam, lai Dievs vairo mūsu
ticību, tā aug /Lūkas 17:5/.
Šodien mūsu lūgšanu laikā lūgsim Dievam izturību dzīves pārbaudījumos, ar ko sastopamies. Lūgsim, lai
Viņš mums dod spēku būt paklausīgiem Viņa gribai katrā mūsu dzīves jomā un, lai Debesis vairo mūsu
ticību, lai “Jēzus ticība” piepilda mūsu dzīves un sagatavo mūs Zemes pēdējai krīzei. Tad kādu dienu mēs
dzīvosim kopā ar Jēzu mūžīgi!
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Lūgšanu laiks (30-45 minūtes)
Lūdzot pēc Dieva Vārda – Atklāsmes gr. 14:12
“Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību.“

“Šeit vajadzīga svēto izturība”
Kungs, mēs ilgi esam gaidījuši Tavu atgriešanos. Mēs arī zinām, ka Tavs laiks ir nekļūdīgs un, ka Tu zini,
kas ir labākais priekš mums. Paldies par to, ka Svētais Gars, mājojot sirdī, radīs mūsos pacietību un
izturību. Parādi, kā mums vislabāk izmantot laiku, kas mums vēl ir, lai Tevi pagodinātu. Kad mēs
sastopamies ar grūtībām un pārbaudījumiem, mēs radīsim mierinājumu zinot, ka Tu dod spēku un
dievišķu pacietību.

“Kas tur Dieva baušļus”
Dievs, Tava griba ir mīlestība. Mīlestība uz Tevi un uz cietiem. Tāda mīlestība, kas ir atklāta Dieva Vārdā
un Jēzus dzīvē. Es priecājos zinot, ka Tu vēlies mūsu sacelšanās pilnās sirdis pārveidot par tādām, kas ir
saskaņā ar Tavu lielo mīlestības likumu.

“Jēzus ticība”
Dievs, mani pārsteidz tā ticība un uzticēšanās, kādu Jēzus parādīja esot šeit uz zemes, īpaši mirstot pie
krusta. Viņa uzticēšanās Tev ir ne tikai piemērs mums, bet arī Viņa nodrošinājums katram, kas tic, iegūt
tādu pašu ticību. Jēzu, lūdzu, palīdzi manai ticībai nobriest ar katru dienu nedaudz vairāk. Mēs
nododamies Tev, mūsu dārgais, uzticamais Glābēj!

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 tad pateicieties Dievam par Viņa
piedošanu.
Vadība: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem.
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā
Vispasaules draudzes vajadzības)
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: Let All Things Now Living (#560); The Church Has One Foundation (#348); Amazing Grace
(#108); When We All Get to Heaven (#633); Whiter than Snow (#318); In a Little While We’re Going Home
(#626); Lead On, O King Eternal (#619); To God Be the Glory (#341)
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