1.NEDĒĻAS TĒMA “ATMODA UN REFORMĀCIJA”
(otrdiena, 3.maijs - svētdiena, 8.maijs)

1. Diena (otrdiena - 3. maijs)
Patiesas dievbijības atmoda
“Vai tad Tu mūs atkal neatspirdzināsi, ka Tava tauta var priecāties Tevī?” /Psalms 85:7/
“Vislielākā un visneatliekamākā no visām mūsu vajadzībām, pēc kuras nepieciešams tiekties
vispirms, ir patiesas dievbijības atmoda mūsu vidū. Vajadzētu nopietni censties iegūt Kunga
svētību ne tāpēc, ka Dievs nevēlētos mums to piešķirt, bet tādēļ, ka mēs neesam gatavi
saņemt. Mūsu Debesu Tēvs ir daudz labprātīgāks dot savu Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz,
nekā laicīgi vecāki vēlas dot labas dāvanas saviem bērniem. Tomēr, atgriežoties, pazemojoties,
nožēlojot un sirsnīgi lūdzot, mums jāizpilda nosacījumi, kurus īstenojot, Dievs ir apsolījis dot
savu svētību. Atmodu drīkst sagaidīt vienīgi kā atbildi uz lūgšanām.”
/Izmeklētās vēstis, 1.sēj., 121.lpp./
Sirds izaicinājums
Dievs ir vienīgais patiesas atmodas avots. Atmoda ir mūsu neatliekamākā vajadzība.
Vai tu sajūti nepieciešamību pēc atmodas? Vai esi ievērojis, cik steidzami tā ir vajadzīga?
Vai tu tici, ka Debesu Tēvs vēlas dot tev Svēto Garu?
Lai arī kur tu atrastos, un cik miris tu justos, saņem drosmi un tici Viņa apsolījumiem. Mūsu
Dievam ir augšāmcelšanās spēks, un tā ir spēcīga patiesība. Viņš var mums sūtīt atmodu un
atjaunot garīgo dzīvību.
Vai tu lūgsi pēc personīgas atmodas jau šodien?
Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!
!

Lūdz pēc personīgas atmodas un nepadodies līdz Dievs atbild.
Lūdz, lai Dievs atklāj, vai ir kas tāds, kas attur Viņu veikt vēl īpašāku darbu tavā dzīvē.
Lūdz par 7 cilvēku sarakstu, katru nosaucot vārdā.
Lūdz Svētajam Garam iespēju šodien kādam liecināt.
Lūdz pēc Svētā Gara vadības vispasaules draudzes misijas darbam.

Pievienojies:
- arī kopīgajām lūgšanām - 1) savas draudzes lūgšanu grupai / 2) kādai lūgšanu grupai no
citas draudzes / 3) vislatvijas lūgšanu grupai sev izdevīgā laikā (lai uzzinātu telefonkonferences
Nr. un un kodu, zvani Baibai 26457714)
- 24/7 vienotajai lūgšanai - citiem ticīgajiem no visas pasaules, lai kopīgi lūgtu Zoom
platformā 40 lūgšanu dienu laikā (angļu valodā): https://247unitedprayer.org
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2. Diena (trešdiena - 4. maijs)
Pazemība - meklēšana - pagriešanās
“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/
“Nožēla, pazemība, salauzta sirds un satriekts gars ir upuris, ko Dievs pieņem.” /Review and
Herald, 19/12/1899/

Sirds izaicinājums
Grēks ir tik nopietns un briesmīgs, ka nekas, ko mēs jebkad spētu darīt, nekāds labo darbu
daudzums nevar pārvarēt grēka radīto aizu. Dievs savā nebeidzamajā žēlastībā neprasa mums
darīt to, ko mēs paši nespējam. Viņš pieņem vienkāršo, pazemīgo atdzīšanos, ka Viņš mums ir
vajadzīgs. Vai tu sajūti, ka Tev ir nepieciešama Dieva piedošana? Un Viņa dziedināšana? Tu
vari to saņemt jau šodien! Griezies pie Jēzus vienkāršā lūgšanā un atdzīsti savu vajadzību. Tad
izvēlies uzticēties Viņa bagātajai žēlastībai dāvāt tev spēku virzīties uz priekšu, pagriežoties no
ļaunā un izvēloties Viņa taisnību.

Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!
!

Lūdz, lai Dievs atklāj tavu lielo vajadzību pēc Viņa žēlastības.
Lūdz, lai Dievs palīdz uzticēties Viņa spēkam, lai gūtu uzvaru personīgajos ikdienas
cīniņos ar grēku.
Lūdz, lai Svētais Gars tiek izliets pār tavu mācītāju un draudzi.
Lūdz, lai lūgšanu gars piepilda visu vadītāju sirdis.
Lūdz, lai Dievs atjauno visas salauztās attiecības tavā dzīvē, un dod tev nožēlu un
patiesu pazemību, ja esi sāpinājis kādu citu.

Pievienojies:
- arī kopīgajām lūgšanām - 1) savas draudzes lūgšanu grupai / 2) kādai lūgšanu grupai no
citas draudzes / 3) vislatvijas lūgšanu grupai sev izdevīgā laikā (lai uzzinātu telefonkonferences
Nr. un un kodu, zvani Baibai 26457714)
- 24/7 vienotajai lūgšanai - citiem ticīgajiem no visas pasaules, lai kopīgi lūgtu Zoom
platformā 40 lūgšanu dienu laikā (angļu valodā): https://247unitedprayer.org
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3. Diena (ceturtdiena - 5. maijs)
Atmoda un reforma – jāpiedzīvo kopā
“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.” /Atklāsmes 3:20/
“Atmodai un reformām jānotiek Svētā Gara darbības rezultātā. Tie gan ir divi atšķirīgi procesi.
Atmoda nozīmē garīgās dzīves atjaunošanu, sirds un prāta spēku straujāku darbību un
augšāmcelšanos no garīgās nāves. Reformas nozīmē pārkārtošanos: pārmaiņu uzskatos un
teorijās, dzīves veidā un ieradumos. Reformas nekad nenesīs vērtīgo taisnības augli, ja tās
nebūs savienotas ar garīgu atmodu. Gan atmodai, gan reformām jāpaveic savs noteiktais
darbs, un, to darot, tās saplūdīs kopā.” /Izmeklētās vēstis, 1. sēj., 128.lpp./
Sirds izaicinājums
Pārveidošanas darbs par tādiem cilvēkiem, kuri atklāj Jēzus mīlestību, ir visas dzīves darbs. Tas
notiek, kad Svētais Gars mūsos ienes garīgo dzīvību. Dieva augšāmcelšanās spēks mūs
atdzīvina un tā rezultātā mūsu slāpes pēc Jēzus pieaug. Bet tas nebeidzas šeit. Atmodas
skaistums ir tajā, ka tā turpinās un vada pie katra dzīves aspekta, katras domas un rīcības
pārveidošanas.
Vai tu kādreiz ilgojies vairāk pēc atmodas kā pēc reformas? Vai baidies, ka kādu uzskatu,
ierasta domāšanas veida, kādu iegribu apmierināšanas vai ierastas rīcības atdošana Dievam
atņems dzīvei prieku? Vai domā, ka dzīve nebūs vairs tik aizraujoša?
Atceries, ka tas pats Dievs, kas ir piedodošs, mīlošs, laipns un žēlīgs Tēvs, ir arī Dievs, kas
vēlas ienest patiesu pārmaiņu tavā dzīvē. Vai tu uzticēsies Viņa pilnīgajai gribai šodien? Vai
ielūgsi Jēzu ne tikai būt pie tavas sirds durvīm, bet arī ienākt, palikt tur kā savās mājās, pavadīt
kopā ar tevi nozīmīgu laiku, palīdzot pārkārtot dzīvi, atbrīvot sirdi no liekā, salabot to, kas ir
salauzts, un iztīrīt visus gružus, putekļus un netīrumus, ko grēks ir atstājis?
Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!
!

Lūdz Dievam pēc sirds, kas vēlas dzīvot pilnīgā paklausībā Viņa gribai. Lūdz pēc
uzvaras pār tiem grēkiem, ar kuriem joprojām cīnies.
Lūdz par jaunajiem draudzes locekļiem un pazīstamajiem ticīgajiem, kuri cīnās ar
atkarībām, depresiju un citiem garīgās veselības izaicinājumiem.
Lūdz par mūsu draudzes locekļiem Austrumeiropā, lai Dievs iejaucas un tiek pagodināts
šajā sāpīgajā krīzes situācijā, kura turpinās.
Lūdz par tiem ticīgajiem, kuri šobrīd sastopas ar vajāšanām, kā piemēram, Āzijā un
Tuvajos Austrumos.
Lūdz par savu 7 cilvēku sarakstu.

Pievienojies:
- arī kopīgajām lūgšanām - 1) savas draudzes lūgšanu grupai / 2) kādai lūgšanu grupai no
citas draudzes / 3) vislatvijas lūgšanu grupai sev izdevīgā laikā (lai uzzinātu telefonkonferences
Nr. un un kodu, zvani Baibai 26457714)
- 24/7 vienotajai lūgšanai - citiem ticīgajiem no visas pasaules, lai kopīgi lūgtu Zoom
platformā 40 lūgšanu dienu laikā (angļu valodā): https://247unitedprayer.org
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4. Diena (piektdiena - 6. maijs) liecība – Džerijs Peidžs
“40 lūgšanu dienas un mans brālis Alans”
Pierakstīja Džerijs Peidžs

Mans vecākais brālis Alans bija mežonīgs jauns cilvēks, kas lielāko daļu savas dzīves bija šķirts
no Dieva un draudzes. Uz sevi vērstā dzīve noveda pie viņa pirmās laulības šķiršanas. Darbs
veselības aprūpē ļāva viņam nopelnīt daudz naudas, bet lielāko daļu viņš vēlāk pazaudēja.
Dažkārt viņš centās vairāk iesaistīties draudzē, bet viņa dzīvesveids un ieradumi vienmēr vilka
viņu atpakaļ dzīvē bez Dieva. Mūsu ģimene, tajā skaitā mūsu vecāki, gadiem ilgi lūdza par
Alanu, lai viņš savu dzīvi pilnīgi nodotu Jēzum.
2010. gada rudenī mans dēls Zaks un viņa sieva Lea nolēma iekļaut Alanu savu 7 cilvēku
sarakstā Endrūsa Universitātes 40 lūgšanu dienās. Šajā laikā arī es sajutu dziļu pamudinājumu
lūgt par viņa glābšanu. Sāka notikt apbrīnojamas lietas, Dievam pieļaujot dažādus notikumus
Alana dzīvē.
Viņš guva vairākas nopietnas traumas. Viņa otrā sieva atstāja viņu un diabēts pasliktinājās,
novedot pie vienas kājas amputācijas. Likās, ka viss iet greizi viņa dzīvē. Bet kādu dienu, guļot
slimnīcas gultā, Alans vērsās pie Jēzus un sacīja: “Es nododu savu dzīvi pilnīgi Tev.” Mēs visi
slavējām Dievu.
Viņa mīļā meita Kristija palīdzēja Alanam atjaunot attiecības ar Dievu un ar draudzi. Bet kā jūs
jau zināt, sātana spēki tik viegli nepadodas, kad kāds no viņu gūstekņiem atrod Dievu. Alans
sāka slīdēt atpakaļ sliktajos ieradumos, visbeidzot nospriežot, ka viņš ir pārāk slikts, lai varētu
tikt glābts, un atkal padevās savas garīgās cīņas ceļojumā.
Alans kādu dienu man teica, ka viņš jūt, ka nespēj nostāties Dieva pusē un nevarēs būt kopā ar
Kungu mūžībā. Es atkal atkārtoju viņam Bībeles pantus par mūsu Dieva spēku mūs izglābt un
mudināju viņu nepadoties. Es teicu: “Tava ģimene nepadosies, mēs turpināsim dedzīgi lūgt par
tevi. Jēzus var tevi glābt!”
Kristija turpināja vest Alanu uz nelielu jaundibinātu draudzi, kur cilvēki bija ļoti mīloši un Alans
izbaudīja šo sadraudzību. Viņa pierunāja Alanu iet uz diabēta atveseļošanās semināru. Viņš
smejoties sacīja mums, ka izdarījis tā, kā seminārā ieteikts - izmest no ledusskapja visu
neveselīgo ēdienu.
Piektdienas vakarā draudzē sākās evaņģelizācijas seminārs. Kristija aizveda Alanu uz pirmo
sanāksmi. Noslēgumā evaņģēlists aicināja atzīmēt uz lapiņas, ja ir vēlēšanās būt debesīs kopā
ar Jēzu. Viņa teica, ka Alans ar lieliem burtiem uzrakstīja savu lēmumu - “Nododu sevi Jēzum
un esmu atkal Viņa taisnības apklāts!”
Tajā vakarā Alanu atrada mirušu savās mājās uz virtuves grīdas plaša insulta rezultātā. Cik
labam Dievam mēs kalpojam! Viņš atrada iespēju izglābt manu brāli viņa dzīves pēdējā minūtē!
Alanam bija 75 gadi, kad viņš nomira. Mūsu ģimene un citi cilvēki bija lūguši par viņu visu viņa
mūžu!
Vai esi lūdzis par kādu cilvēku gadiem ilgi, bet viņš joprojām nav nācis pie Jēzus? Nekad, nekad
nepadodies!
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Vadot Alana bēru ceremoniju, klausoties viņa divu šķirto sievu, divu mīlošo meitu, daudzo radu,
ballīšu biedru un darba biedru priecīgajās liecībās, mana sirds bija prieka un pateicības pilna
Jēzum par Viņa spēku glābt katru, kurš to vēlas un darīt to jebkurā laikā! Mani mīļie vecāki
nomira daudzus gadus pirms Alans atgriezās pie Jēzus. Kāds gan pārsteigums tas būs
augšāmcelšanās rītā, kad viņi varēs apskaut Alanu un kopā ieiet mūžībā ar Jēzu!
Es gribu iedrošināt tevi pa īstam izmantot šīs 40 lūgšanu dienas. Iedomājies, cik daudz mūsu
visspēcīgais Dievs var darīt priekš tevis un caur tevi, kad dedzīgi nesīsi lūgšanu vajadzības pie
Viņa! Jo Viņš: “darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko
lūdzam vai saprotam.” /Efeziešiem 3:20/
Džerijs Peidžs ir Septītās dienas Adventistu Ģenerālkonferences mācītāju nodaļas vadītājs.
Sirds izaicinājums.
Vai Tev ir pazīstams kāds cilvēks, kurš ir iestrēdzis dziļā tumsā? Vai kāds, kurš ir aizgājis no
Dieva, vai šķietami nespēj ilgi palikt kopā ar Jēzu?
Arī šādam cilvēkam ir cerība, pat ja viss izskatās bezcerīgi. Mums nekad nevajadzētu padoties
un pārtraukt lūgt un darboties šo dārgo cilvēku glābšanas labā.
Kurš cilvēks Tev ienāca prātā, domājot par šodienas liecību? Kuri ir to cilvēku vārdi, kuriem
nepieciešamas tavas ikdienas nepārtrauktās aizlūgšanas?
Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!

Lūdz, lai Dievs māca tevi būt tam, kurš “nostātos par saviem tautiešiem kā mūris” šo 40
lūgšanu dienu laikā.
Lūdz par savu 7 cilvēku sarakstu un par konkrētām viņu vajadzībām, kas tev ir zināmas.
Lūdz par nodrošinājumu tiem cilvēkiem, kuri ir nesen pazaudējuši mājas un tuviniekus
ugunī, plūdos, slimībās vai citās dabas katastrofās.
Lūdz par tiem misionāriem, kurus pazīsti, kuri ir projām no mājām vai ģimenes, lai viņi
tiek piepildīti ar prieku savā kalpošanā.

5. Diena (7. maijs) Sabata lūgšanu vajadzības:
!
!
!
!
!

Lūdz pēc īpašas sabata svētības šodien, un lai Dievs runā uz tevi personīgi.
Lūdz par 7 cilvēkiem savā sarakstā.
Lūdz par saviem kaimiņiem, kuri nepazīst Dievu.
Lūdz pēc vairāk Gara piepildītiem strādniekiem Dieva vīna dārzā, kuri ir patiesi
nodevušies.
Jautā Dievam, kā Viņš konkrēti vēlas, lai Tu darbojies Viņa lietā.

6. Diena (8. maijs) Svētdienas lūgšanu vajadzības:
!
!
!
!
!

Lūdz par Ģenerālkonferences sesiju, kas notiks 6-11. jūnijā Sentluisā, ASV.
Lūdz pēc iespējām personīgi būt par padomdevēju un palīgu jauniem ticīgajiem.
Lūdz, lai notiek Dieva griba draudzes amatpersonu un vadītāju izvēlē.
Lūdz par lūgšanu istabu, kas būs uz vietas Ģenerālkonferences sesijas laikā, kā arī par
tiešsaistes lūgšanu istabu, lai daudz cilvēku tās apmeklētu.
Lūdz par sava saraksta 7 cilvēkiem.

Pievienojies kopīgajām lūgšanām!
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