2.NEDĒĻAS TĒMA “MISIJA - IESAISTIES”
(otrdiena, 3.maijs - svētdiena, 8.maijs)

7. Diena (pirmdiena - 9. maijs)
Garīgas pārdomas - Teds Vilsons
“Misija - iesaisties”

Mēs dzīvojam nepieredzētu pārmaiņu laikā. Dievs aicina Savu atlikuma tautu, Septītās
dienas Adventistu draudzi, sagatavot ceļu Tam Kungam, pilnībā paļaujoties uz Viņu,
saņemt Svētā Gara vēlā lietus spēku un iesaistīties Viņa misijā. Ir pienācis laiks pēdējam,
skaļajam saucienam…….. pirmās, otrās un trešās eņģeļa vēsts pasludināšanai. Kristus
mūs ir aicinājis būt Viņa Vārda sējējiem un pilnībā iesaistīties Dieva pēdējo dienu misijā, pasludināt Kristus triju eņģeļu vēstis. Katrs no mums ir aicināts sadarboties ar Debesu
Sējēju, Jēzu Kristu, piedaloties draudzes misijā, lai pasludinātu Dieva pēdējo vēsti par
mīlestību, taisnību, pestīšanu un pēdējo dienu pravietisko brīdinājumu, kas vēsta par
Kristus drīzo atgriešanos. Ikviens kā sējējs ---- ikviens iesaistīts misijā! Ikviens saka: “Jā,
Kungs, es iešu un sludināšu Tavu Vārdu!” Visu draudzes locekļu iesaiste nozīmē, ka
ikviens kaut ko dara Tā Kunga labā! Mūsu 2022. gada Ģenerālkonferences sesijas tēma:
“Jēzus nāk! Iesaisties!"
Marka 4.nodaļā ir rakstīts, ka Jēzus runā ar tūkstošiem Galilejas jūras krastā. Klausītāji
līdzenumā un tālumā - kalnu nogāzēs varēja redzēt sējējus un pļāvējus, kuri cītīgi sēja
sēklas un novāca agro labību.
Marka 4:3-9 saka: "Klausaities: raugi, sējējs izgāja sēt. Un notika, sējot cita sēkla krita
ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes,
un tā uzdīga tūdaļ, tāpēc ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā
savīta un nokalta, tāpēc ka tai nebija saknes. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi
uzauga un to nomāca, un tā nenesa augļus. Un cita krita labā zemē un nesa augļus, kas
uzdīga un augtin auga, un cita nesa trīsdesmitkārtīgi, cita sešdesmitkārtīgi un cita
simtkārtīgi." Un Viņš sacīja: "Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird."
Marka 4:14 saka: “Sējējs sēj vārdu.” Mateja 13:37 norāda, ka labās sēklas Sējējs ir
Cilvēka Dēls, Jēzus Kristus. Mums ir jāsadarbojas ar Viņu, iesaistoties Viņa misijā kā
patiesības sējējiem. Grāmatā “Kristus līdzības”, 36.lpp. teikts: ”Līdzīgi jāiziet sēt arī Viņa
kalpiem.” Ikvienam ir jāiesaistās Dieva svētā Vārda sēšanas misijā, kas ir daļa no Visu
draudzes locekļu iesaistīšanās šajās pēdējās Zemes vēstures dienās.
15 pants saka: “Bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad tie to ir
dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu.” Dārgais Dieva Vārds krīt
nevērīgajos klausītājos kā uz ceļmalas, kurai nav dziļuma.
16-17 panti atklāj: “Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas, vārdu dzirdējuši, tūdaļ to
uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un
vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas.
Šī sēkla nevar atrast dziļu augsni, kur augt. Tā kā katru dienu saknes netiek laistas dziļi
augsnē, kuru sauc par sadraudzību ar Kristu, vajāšanas un kārdinājumi dara savu.
Grāmatā “Kristus līdzības” 48.lpp. ir norādīts: “Daudzi jūtas atsvešināti no Dieva un
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apzinās savu pieķeršanos pašlabumam un grēkam; tie pūlas kaut ko mainīt, taču nesit
krustā savtību.” Palieciet tuvu Dievam un nekļūstiet par “akmeņainās zemes” klausītāju.
Panti 18 un 19: “Un, kas starp ērkšķiem sēti, ir tie, kas vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes
un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs.”
Grāmatā “Kristus līdzības”, 50.lpp. teikts: “Žēlastība var uzplaukt tikai tādā sirdī, kas
pastāvīgi tiek sagatavota dārgajām patiesības sēklām.” Paliec tuvu Kungam caur Bībeles
studijām, Pravieša Gara literatūras studijām un pastāvīgu lūgšanu.
Pants 20: “Un labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes,
trīsdesmitkārtīgus, sešdesmitkārtīgus, simtkārtīgus.”
Dievs vēlas, lai mēs visi būtu “labās zemes klausītāji”, kuri pilnībā paļaujas uz Kristus
taisnību un saka: “Kungs, es iešu” sēt Tavu Vārdu. Ikvienam ir jātiek iesaistītam Dieva
pēdējā lielajā brīdinājuma un cerības misijā. “Jēzus nāk! Iesaisties!”
Teds Vilsons ir Septītās dienas Adventistu draudzes Ģenerālkonferences prezidents
Sirds izaicinājums
Katra svētruna, ko dzirdam, katrs pants no Dieva Vārda, ko lasām, ir kā Dieva sētā sēkla.
Bieži vien tas ir ļoti iedrošinoši, reizēm var būt izaicinoši, taču mēs varam būt droši, ka
Dieva spēcīgais Vārds darīs savu paredzēto darbu mūsu sirdīs un dzīvēs, ja mēs Dievam
ļausim, tas ir, ja mēs Vārdu uzņemsim, sagremosim to, paturēsim to un izdzīvosim to.
Pieņemot Dieva Vārdu un ļaujot tam pārveidot dzīvi, mēs varam dalīties evanģelija vēstī ar
apkārtējiem cilvēkiem. Dievišķais Sējējs dara mūs par saviem līdzstrādniekiem. Vai šodien
atvērsi savu sirdi, lai saņemtu Viņa sēklas? Vai pievienosies misijai, lai dalītu Viņa sēklas
ar ikvienu, kuru Viņš vadīs tavā dzīves ceļā?
Lūgšanu vajadzības
• Lūdz par atjaunotu Dieva Vārda izpratni un atvērtu sirdi, lai Vārds varētu pārveidot tavus
personīgos uzskatus un vērtības.
• Lūdz par mūsu brāļiem un māsām Šanhajā.
• Lūdz par drosmi mūsu draudzes locekļiem Krievijā un Ukrainā.
• Lūdz par bērnu grāmatu un žurnālu, kas nesen tika sarakstīts ar īpašu nolūku ukraiņu
tautai, lai tas nonāk pie cilvēkiem laikā un manto vēl daudzas sirdis Debesu valstībai.
• Lūdz, lai aicinājums “Jēzus nāk! Iesaisties!" iegūst tavas dzīves neatliekamu prioritāti.
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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8.Diena (otrdiena - 10. maijs)
Tu esi gaisma
“Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.
Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā.
Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu
Tēvu, kas ir debesīs.”
/Mateja 5:14-16/

“Cilvēcei pašai sevī nav gaismas. Bez Kristus mēs esam kā neaizdegta svece, kā no
saules aizgriezies mēness. Mums nav neviena gaismas stariņa tumšajai pasaulei. Bet kad
mēs nākam pie taisnības Saules, kad nonākam savienībā ar Kristu, tad dvēseli apstaro
dievišķā gaisma. Kristus sekotājiem ir jābūt kaut kam vairāk nekā tikai gaismai cilvēku
vidū. (..) Godības eņģeļi gaida, lai caur tevi sniegtu Debesu gaismu un spēku bojā
ejošajām dvēselēm.”
/Domas no svētību kalna, 40.lpp./
Sirds izaicinājums
Vai izlasīji iepriekš minēto citātu? Varbūt izlasi vēlreiz. Vai apzinies, ka eņģeļi gaida, lai
varētu strādāt caur tevi - aizsniegt pazudušos cilvēkus? Vai tas nav pārsteidzoši?
Tu esi aicināts tikt piepildīts ar Svēto Garu ne tikai savas dzīves svētošanai, bet arī lai
aktīvi piedalītos Jēzus patiesības, mīlestības un taisnības līdzdalīšanā pasaulei, kuras
laiks iztek.
Padomā par savu ģimeni, draugiem, kaimiņiem, kolēģiem. Lūdz, lai Dievs tev parāda, kuru
dzīvēs ir vajadzīga Jēzus gaisma? Tieši par kuriem tev šonedēļ vajadzētu īpaši lūgt un arī
- ar kuriem tev vajadzētu sazināties?

Lūgšanu vajadzības
Lūdz ar neatliekamības apziņu par 7 vai vairāk vārdiem savā sarakstā.
Lūdz, lai Dievs tev palīdz saskatīt to cilvēku vajadzības, par kuriem tu lūdz, kā arī
gudrību, kā tiem palīdzēt.
! Lūdz par Adventistu medicīnas iestādēm savā reģionā un visā pasaulē, lai tās būtu
kā gaisma Viņa godam, aizsniedzot tos, kuriem nepieciešama dziedināšana un
iedrošinājums.
! Lūdz par ticīgajiem, kas cenšas izdzīvot Sudānā, jo ekonomiskie satricinājumi un
neparastās lietusgāzes paaugstina cenas un samazina ražu.
! Lūdz, lai Dievs sarauj ķēdes, kas tik daudzus cilvēkus tur garīgā verdzībā.
!
!
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9.Diena (trešdiena - 11. maijs)
Aizsniedzot savu ģimeni
“Bet, ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir
aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu.”
/1.Timoteja 5:8/
“ (..) tev jābūt čaklam, stipram un noteiktam savos pienākumos ģimenē, un, ja vien
iespējams, tev jāņem viņi sev līdz. Tu nedrīksti taupīt nekādas pūles, cenšoties pārliecināt
viņus kopīgi ceļot uz Debesīm.”
/Adventistu māja, 352.lpp./
Sirds izaicinājums
Mums visiem ir tuvāki vai tālāki ģimenes locekļi, kuri vēl nav iemīlējuši Jēzu un nolēmuši
dzīvot Viņam uzticīgu dzīvi. Vai varbūt tie kādreiz ir sekojuši Jēzum un tagad ir aizgājuši no
Viņa. Varbūt daži ir ateisti vai viņu lēmumam ir citi iemesli. Vai varbūt viņiem nekad nav
bijusi iespēja pilnībā dzirdēt, saprast un redzēt evaņģēliju vārdos un darbos.
Tava atbildība ir darīt visu, kas ir tavos spēkos, lai maigi, laipni un ar lielu gudrību un
mīlestību aizsniegtu šos ģimenes locekļus, parādot viņiem, ka tev rūp viņu dzīve, un īstajā
laikā norādot uz Jēzus patiesību un mīlestību.
Vai esi gatavs veikt šo svarīgo aizlūgšanas un kalopšanas darbu pie saviem neticīgajiem
ģimenes locekļiem / ģimenes locekļiem, kuri ir citās konfesijās / un tiem ģimenes
locekļiem, kuri ir aizgājuši no Dieva? Vai vēlies apņemties būt mērķtiecīgāks saziņā ar
viņiem?
Lūgšanu vajadzības
!

!
!

!
!

Lūdz par savu ģimeni. Vai tavā ģimenē vai radu pulkā ir kādi, ar kuriem tev ir grūti?
Lūdz īpaši par viņiem un arī par sevi, meklējot veidus, kā viņiem kalpot, ar saviem
vārdiem un darbiem norādot uz Jēzu.
Lūdz par tiem draudzes locekļiem savā draudzē, kuri vairs neapmeklē draudzi.
Lūdz, lai Dievs dāvā taviem bērniem (vai “garīgajiem bērniem”) savu spēku stāties
pretī sātana uzbrukumiem un maldiem. Lūdzot piesauc Dieva doto apsolījumu no
Jesajas 49:25 “"Tomēr," tā saka Tas Kungs, "arī paša stiprākā gūstekņus viņam var
atņemt, un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt: Es pats cīnīšos ar taviem
pretiniekiem, un Es pats izglābšu tavus bērnus.”
Lūdz par savu bērnu drošību un ticības saglabāšanu. Lūdz, lai viņu sirdis iedegtos,
un viņi vēlētos iesaistīties misijas darbā.
Lūdz, lai Dieva Gars varenā veidā tiktu izliets pār katra Ģenerālkonferences
vadītāja un darbinieka ģimenes locekļiem.
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10. Diena (ceturtdiena - 12. maijs)
Aizsniedzot savu pilsētu
“Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurp Es jūs liku aizvest, un pielūdziet To Kungu par
to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība."
/Jeremijas 29:7/
“Joprojām manā priekšā tiek atklāts, cik svarīgi ir virzīties uz priekšu lielajās pilsētās.
Daudzus gadus Tas Kungs mūs ir mudinājis pildīt šo pienākumu, un tomēr mēs redzam, ka
lielajos apdzīvotajos centros salīdzinoši maz ir paveikts. Ja mēs neuzņemsimies šo darbu
veikt apņēmīgi, Sātans pavairos grūtības, kuras nebūs viegli pārvarēt. Mēs ļoti atpaliekam
no tā darba, kādu vajadzēja jau sen paveikt ilgi novārtā atstātajās pilsētās. Tagad darbs
būs grūtāks, nekā tas būtu bijis pirms dažiem gadiem. Bet, ja mēs ķersimies pie darba Tā
Kunga vārdā, barjeras tiks nojauktas un uzvaras būs mūsu.” /Ministry to the Cities, p. 25./

Sirds izaicinājums
Lielākā daļa pasaules dzīvo pilsētās. Lai gan mums ir jālūdz Dievs, lai Viņš mums parāda,
kad pārcelties uz laukiem, mēs nedrīkstam arī atstāt novārtā darbu pilsētās. Miljardi bez
cerības ir ieslodzīti pilsētu atkarībās, trokšņos, izklaidēs un dzīvesveidā.
Lūdz, lai Dievs tev dod sirdī rūpi par kalpošanas darbu pilsētās. Varbūt Viņš aicina tevi
izveidot “ietekmes centru” vai uz kalpošanu vērstu uzņēmējdarbību, lai aizsniegtu
pazudušās dvēseles pasaules pilsētās? Vai varbūt Viņš aicina tevi un tavu draudzi
iesaistīties visaptverošā kalpošanā savas pilsētas iedzīvotājiem?
Kāpēc nelūgt, lai Dievs parāda, kā vislabāk kalpot savas pilsētas vai ciema iedzīvotājiem?

Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!

!

Lūdz par savas pilsētas labklājību. Lūdz, lai evaņģēlija vēsts spoži spīdētu gan caur
tevi, gan caur tavu draudzi pilsētā, kurā tu dzīvo.
Lūdz par savas pilsētas priekšsēdētāju un citiem pašvaldības vadītājiem. Lūdz par
viņu glābšanu un, lai Dievs dāvā viņiem gudrību, kā labi vadīt darbu.
Lūdz par pilsētām, kurās nav adventistu klātbūtnes — lai Dievs aicina strādniekus
pļaujai.
Lūdz par Globālajiem pilsētu centriem, projektu “Misija pilsētās” un Ietekmes
centriem, kas atrodas neaizsniegtās pilsētās visā pasaulē. Lūdz, lai daudzi vēl tiktu
vadīti pie Jēzus.
Lūdz, lai šo centru vadītājiem būtu gudrība piepildīt misiju - iepazīstināšanu ar
Dieva Valstību.
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11. Diena (piektdiena - 13. maijs) liecība – Sebastjans Brekstons
“Smaržo pēc eņģeļa”
Kad es pieklauvēju pie durvīm, kāda pusmūža sieviete, mazā augumā tās atvēra, lai
pasveicinātu mani. Es sāku skaidrot, ka eju no mājas uz māju, pārdodot kristīgo literatūru.
Viņa mani ātri pārtrauca un jautāja, vai es nevarētu rīt vēlreiz atnākt. Viņa izskatījās
emocionāli satraukta. Balstoties uz savu iepriekšējo pieredzi, es atbildēju: “Kundze, mēs
parasti neatgriežamies. Tātad, ja jūs neinteresē, tas nekas. Mums ir daži grāmatu paraugi,
ko varu jums piedāvāt par, piemēram, desmit līdz divdesmit dolāriem. . ”. Arī šoreiz viņa
neņēma vērā manu komentāru, bet lūdza atgriezties nākamajā dienā. Es piekritu un
apsolīju atgriezties. Durvis strauji aizvērās.
Neskatoties uz manu spītīgo pretošanos Garam, es atgriezos pie viņas. Es tikko kā biju
pieklauvējis, kad durvis atvērās un viņa mani aicināja iekšā, lai pagaidu virtuvē. Es tik ļoti
biju pārliecināts, ka tā būs kārtējā laika izšķērdēšana, ka pat nebiju paņēmis līdzi visas
savas grāmatas. Drīz vien man nācās šo lēmumu nožēlot. Redzamā vietā stāvēja tukšs
bankas čeks, kas jau bija parakstīts. Tas nozīmēja, ka viņa bija sagatavojusies iegādāties
grāmatas; viņai tikai vajadzēja uzzināt cenu. Es sāku atvainoties Garam par savu ticības
trūkumu.
Tad viņa teica: "Es nopirkšu katru grāmatu, kas jums ir, ja jūs man atbildēsiet uz vienu
jautājumu."
Mazliet šokēts, es teicu: “Protams, jebko!”
“Vai tu esi eņģelis?”, viņa jautāja.
Pakratīju savu galvu. “Nē, kundze, es neesmu eņģelis.”
“Vai esat pārliecināts, ka neesat eņģelis?”, viņa jautāja ar aizdomām uzlūkojot mani.
“Jā, esmu drošs par to. Jūs to variet pajautāt manai mammai. Viņa jums to pastāstīs”, es
teicu, mazliet pasmaidot. Bet tad es ziņkārīgi pajautāju: “Kāpēc jūs tā jautājat?”
Viņas atbilde izmainīja manu izpratni par to, cik Dievs bija ieinteresēts savest mūs kopā.
Sieviete man pastāstīja, ka pirms gada viņa redzējusi sapni un sapnī viņa sarunājusies ar
eņģeli, kura seju nevarēja redzēt spožuma dēļ. Kad viņa pamodās, domādama, ka tas ir
tikai sapnis, viņa piecēlās sēdus un saprata, ka viņas gultas galā atrodas tas pats eņģelis!
Eņģelis ātri izlidoja pa logu, un, cik vien ātri viņa spēja, pieskrēja pie loga, lai vēl redzētu
to, bet tas nebija redzams vairs.
Aiztaisot logu, telpā bija izteikta smarža. Smarža bija patīkama, bet nepazīstama. Viņa
sāka meklēt tās izcelsmi. Viņa centās to atpazīt, pasmaržojot smaržas, garšaugus,
ekstraktu pudelītes, gaisa atsvaidzinātāju, jebkuru smaržu, ko vien varēja iedomāties.
Neviena no tām nesakrita. Līdz es pieklauvēju pie viņas durvīm. Sieviete man teica: “Jums
bija tā smarža! Es biju tik pārņemta, ka satraucos un pajautāju, vai jūs nevarētu atnākt rīt.
Pie sevis nodomāju, ja jūs esat Dieva eņģelis, jūs noteikti atnāksiet. Jūs nemelotu."
Savukārt, es pie sevis nodomāju: “Es gandrīz neatnācu!” Pazaudējot dedzību par
dvēselēm savā ikdienas kalpošanas rutīnā, es gandrīz būtu palaidis garām iespēju kļūt par
daļu no Dieva brīnuma.
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Viņa turpināja: “Pat šobrīd jums joprojām ir šī smarža. Mēs kopā pielūdzām, apskāvāmies
un viņa lūdza iespēju studēt Bībeli.
Līdzīgi kā mūsdienu Kornēlija pieredzē (Apustuļu darbi 10.nodaļa), Dievs tieši šobrīd
gatavo kādu priekš tevis. Es ticu, ka Dievs ierakstīja šo smaržu viņas prātā vairāk nekā
gadu atpakaļ, lai viņa to sasaistītu ar debesu autoritāti. Pateicība Dievam, ka Viņš
nepagodina kādus cilvēkus, bet ir labprātīgs dāvāt tādu pašu pieredzi ikvienam, kurš vēlas
ziedot sevi citu glābšanai. Ja tu esi gatavs pakļauties Svētā Gara vadībai un darīt sevi
pieejamu debesīm, tad dvēselei, kuru Dievs ir sagatavojis Savai žēlastībai un pestīšanai,
tu “smaržosi pēc eņģeļa”.
Sebastjans Brekstons ir UX dizaineris, starptautisks lektors un nepilna laika uzņēmējs.
Viņš ir izpilddirektors un līdzdibinātājs Luminate — mobilajai lietotnei, kas nodrošina audio
starpniecības pieredzi, izmantojot Elenas Vaitas rakstus. Viņš ir radošās dizaina aģentūras
Fiat Lux dibinātājs, kas konsultējas ar ticībā balstītām organizācijām, lai tehnoloģijas
izmantotu evaņģēlijam.

Sirds izaicinājums
Kad atļausi Dievam sevi lietot, Viņš noorganizēs dievišķas tikšanās, kas būs par svētību
ne tikai personai, kurai tu kalposi, bet iedrošinās arī tevi pašu ceļojumam ar Kristu. Nekas
nav tik aizraujoši kā staigāt ar Jēzu un apzināties, ka Viņš darbojas manā labā, kad es
pievienojos Viņam Viņa darbā.
Kad tu pēdējo reizi lūdzi, lai Dievs tev dāvā dievišķas tikšanās?
Kāpēc gan neatdot savu laiku, savas bailes, visu sevi Kristum un nelūgt, lai Viņš tevi lieto,
lai šodien aizsniegtu kādu Viņam?

Lūgšanu vajadzības
Lūdz par konkrētām dievišķām tikšanās reizēm šodien un šīs nedēļas nogalē.
Lūdz, lai Dievs tev dāvā kādu cilvēku, ar kuru tu personīgi varētu studēt Bībeli un
lūdz, lai tiek novērstas visas bailes - kopīgai Bībeles studēšanai ar citiem.
! Lūdz par mūsu brāļiem un māsām Ķīnā, kuri cieš reliģijas apspiešanas dēļ.
! Lūdz par ticīgajiem, kurus skāruši plūdi Durbanā Dienvidāfrikā un Filipīnās.
! Lūdz par šiem 7 cilvēkiem savā sarakstā. Lūdz par iespējām, kā viņus aizsniegt.
!
!
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12. Diena (14. maijs) Sabata lūgšanu vajadzības:
!
!
!

!
!

Lūdz pēc gudrības draudzes vadītājiem gaidāmajā Ģenerālkonferences sesijā
Sentluisā, ASV (2022. gada 5.-11. jūnijā).
Lūdz par ukraiņu tautu un īpaši par draudzes locekļiem konflikta skartajos
apgabalos. Lūdz, lai tie būtu kā spoža gaisma apkārtējiem, kuri cieš.
Lūdz, lai Svētais Gars tiktu izliets pār literatūras kalpošanas darbu visā pasaulē.
Lūdz, lai šī kalpošana būtu kā ceļš uz durvīm, kas vestu vēl daudzus pieņemt Jēzu
Kristu.
Lūdz par Afganistānas bēgļiem.
Lūdz par Dieva iejaukšanos degvielas un pārtikas cenu kāpumā, īpaši Peru, kur ir
ārkārtas stāvoklis. Lūdz, lai Dievs apmierina Savas tautas vajadzības saskaņā ar
Savu bagātību un godību.

13. Diena (15. maijs) Svētdienas lūgšanu vajadzības:
Lūdz par 7 cilvēkiem savā sarakstā.
Lūdz par tiem, kuri tika aprūpēti pasākumā 'Pathway to Health’ ('Ceļš uz Veselību' )
aprīlī Indianapolisā. Lūdz, lai sēklas iesakņojas.
! Lūdz, lai Dievs sagatavo Savu draudzi un vadītājus Svētā Gara izliešanai.
! Lūdz par lūgšanu telpu Ģenerālkonferences sesijā, lai daudzi caur to tiktu svētīti, lai
atbildes tiktu saņemtas un, lai visi tiktu atspirdzināti caur kopīgajām lūgšanām.
! Lūdz par 24 stundu lūgšanu istabu, kurā daudzi jau satiekas, lai lūgtu, izmantojot
Zoom platformu 40 lūgšanu dienu laikā. https://247unitedprayer.org
!
!

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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