4.NEDĒĻAS TĒMA “KRISTUS - MŪSU TAISNĪBA”
(otrdiena, 3.maijs - svētdiena, 8.maijs)

21. Diena (pirmdiena - 23.maijs)
Svētbrīža pārdomas - Franks Forniers
“Celies un spīdi!”
Drīz zeme “kļūs gaiša” no Dieva rakstura godības. Daudzi atpirkti grēcinieki Dieva
spēkā “celsies un tiks apgaismoti”, vadot “tautas” vienmēr sirsnīgi sagaidošā Tēva
rokās. /Atkl.18:1, Jesajas 60:1-5/
Mums ir atklāts, ka Svētā Gara iespaids pēdējās dienās būs tik spēcīgs, ka pasauli
pārņems neatvairāma pārliecība. Nesavtīgi kristieši steigsies no cilvēka pie cilvēka, no
mājas un māju, runājot vārdus, ko tie saņēmuši tieši no debesīm.
Tūkstoši, iespējams pat miljoni atsauksies. Viņu lūpas pievienosies jaunai dziesmai, jo
visā lielajā pulkā tie neredzēs nevienu cilvēku, bet vienīgi Jēzu.
Nesen kādā Bībeles izpētes nodarbībā viens draudzes loceklis teica, ka miesīgais
cilvēks vēlas kļūt par ievērības cienīgu personu. Viņš vēlas, lai tiktu atpazīts kādas
lietas dēļ, ko viņš dara. Bet visas šāda veida cerības ir nevietā. Jēzus teica: “Bez manis
jūs ne nieka nespējat darīt.” Tādēļ viss, ko mēs varam paveikt, ir paveikts Dieva spēkā.
Ja mēs piesavināmies nopelnu par lietām, ko vienīgi Dievs var paveikt, mēs apvainojam
Viņu un tas negatīvi ietekmē mūsu garīgo dzīvi. Jēzus ir mūsu glābšana. Vienīgi Viņš ir
mūsu gods, mūsu taisnība, mūsu viss iekš visa.
Jau ilgu laiku Dievs ir bijis gatavs atklāt sevi, savu mīlestību, savu gudrību un spēku
mirstošajai pasaulei, ja vien Viņa ļaudis būtu gatavi kļūt par kanāliem, ko Dievs var
izmantot. Tā vietā ar pašpietiekamību mēs ierobežojam “Izraēla Svēto”. /Psalms 78:41/
Ja mēs aptvertu realitāti, mēs ne uz brīdi nejustos, tā kā aprakstīts Atkl.3:17 “es esmu
bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka.”
“Es redzēju,” teica praviete, “ka Dieva bērnu spēks ir atrodams pazemībā. Kad viņi ir
niecīgi paši savās acīs, Jēzus būs viņu spēks un viņu taisnība un Dievs dos izdošanos
viņu pūlēm.” /Liecības draudzei, 3.sējums 307.lpp./
Dievs saka: “Es uzlūkoju nabagu (kas ir nabags pats savās acīs) un kam sagrauzts gars
un kas Manu vārdu bīstas.” /Jesajas 66:2b/
“Jo tā saka tas Augstais un Varenais, kas mūžīgi dzīvo, Viņa vārds ir Svētais: "Es
dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrauzts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu
garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagrauztiem.” /Jesajas 57:15/
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Saskaņā ar Elenas Vaitas teikto, “Cilvēks, kas darbojas visveiksmīgāk, visīpašāk arī
sajūt savu vājumu un necienību, viņš uztic savu bezspēcīgo dvēseli Kristum. To Kungs
sauc par satriektu garu. (..) Šeit ir atrodams mūsu spēka avots.” /1888.gada
materiāls1458:1/
Vai mums ir jāgaida līdz “tiks atņemts katrs laicīgās zemes dzīves atbalsts”? /Laikmetu
ilgas 121.lpp./ Vai mums jānonāk smagā nabadzībā, lai sajustu vajadzību pēc Dieva
palīdzošās rokas? Vai mēs gaidām, ka pēdējās vajāšanas padarīs mūsu sirdis
pazemīgas? Vai mums ir jāsadzird vārdi “Redzi, līgavainis nāk”, lai celtos pretī?
Jēzus nāk drīz. Celieties, Dieva ļaudis!
Dieva pagodināšana pasaules priekšā nekļūs vieglāka. Mūsu sirdis nekļūs vairāk
atvērtas Kristus taisnībai, kā tas ir tagad. Mums tagad ir jākļūst pazemīgiem, jo tas
mums ir vajadzīgs, mums jāsaņem Dieva spēks, ko Viņš ir apsolījis.
Dieva pavēle šodien ir:
“Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk,
un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
bet pār tevi uzlec kā saule Tas Kungs,
un Viņa godība parādās pār tevi. (..)
(Tā rezultātā)
Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzlēcis pār tevi.”
/Jesajas 60:1-5/
Franks Forniers ir mācītājs Eden Valley draudzē, kas atrodas Eden Valley institūtā,
Lavlendā, Kolorado.
Sirds izaicinājums
Pazemība ir panākumu atslēga kristieša dzīvē. Kad mēs apzināmies savu lielo
vajadzību, mēs uzticam sevi Tam, kuram ir pieejama visa taisnība, kas mums ir
vajadzīga. Viņš dos mums uzvaru. Vai tu neilgojies pēc uzvaras pār paša 'es', pār
grēku, un pēc jauna spēka dvēseļu mantošanai? Vai neilgojies pēc Svētā Gara
izliešanās katru dienu? Vai nevēlies, lai Jēzus patiesi dzīvotu tevī un caur tevi, atklājot
savu mīlestības pilno raksturu, pašaizliedzību un žēlastību visiem, ar kuriem satiecies?
Kas tevi kavē jau šodien dzīvot Kristus taisnībā? Vai tavā dzīvē ir paštaisnība? Kādas
bailes var tevi atturēt drosmīgi un laipni līdzdalīt Jēzus mīlestību un patiesību saviem
līdzcilvēkiem?
Turi drošu prātu, Jēzus tev palīdzēs, ja, apzinoties savu lielo vajadzību, tu lūgsi Viņa
palīdzību /Jāņa 6:37/. Viņš ļoti vēlas ļaut savai gaismai spīdēt caur tevi šodien. Kādēļ
gan nelūgt, lai Viņš tiek pagodināts tavā dzīvē jau tagad?
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Lūgšanu vajadzības
Lūdz pēc skaidrākas izpratnes ticīgajiem par “taisnošanu ticībā”.
Lūdz pēc pazemīgas sirds un nodošanās.
Lūdz pēc drosmes nest Dieva Vārdu cilvēkiem, piedāvājot Bībeles studijas,
mācot un sludinot.
! Lūdz pēc drosmes parādīt Dieva mīlestību un patiesību citiem caur savām
personīgajām dāvanām un talantiem.
! Lūdz, lai saprotot Jēzus atnākšanas tuvumu, mēs atvēlētu laiku, lai no sirds
meklētu Viņu un dziļi pētītu Dieva Vārdu.
!
!
!

Pievienojies:
- 24/7 vienotajai lūgšanai - citiem ticīgajiem no visas pasaules, lai kopīgi lūgtu Zoom
platformā 40 lūgšanu dienu laikā (angļu valodā): https://247unitedprayer.org

22. diena (otrdiena - 24.maijs)
Visu zinātņu zinātne
“Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā, lai caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu,
nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru - gan debesīs, gan virs zemes.” /
Kolosiešiem 1:19-20/
“Pestīšanas zinātne ir visu zinātņu zinātne; zinātne, ar ko nodarbojas arī eņģeļi un visas
grēkā nekritušo pasauļu būtnes; zinātne, kas saista mūsu Kunga un Pestītāja uzmanību;
zinātne, kas ietilpst nodomos, ko izdomājis Bezgalīgā prāts, un “kas mūžiem bijis
neizprasts” (Rom. 16:25) Šī zinātne būs Dieva atpestīto pētīšanas priekšmets
nebeidzamos laikmetos. Tas ir augstākais pētīšanas priekšmets, ar ko vien cilvēkam
iespējams nodarboties. Visvairāk par jebkuru citu studiju tas pacilās dvēseli un
atdzīvinās prātu.” /Audzināšana, 126.lpp./
Sirds izaicinājums
Vai tev ir kāds zinātniskais grāds? Vai esi apmeklējis kādu skolu? Vai esi iemācījies
kādu amatu? Visas šīs lietas ir labas, bet nekas nestāv līdzās pestīšanas zinātnes
izpētei. Ir viegli teikt: “Es zinu Jāņa 3:16,” un pavēstīt, ka izproti glābšanu. Un, lai gan
glābšana var tik izteikta vienkāršos vārdos, tomēr tajā ir lieli dziļumi, ko pētīt, ko
nepieciešams aplūkot tuvāk. Nododoties šai izpētei, domājot par to, ko Jēzus paveica ar
savu dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos, un novērtējot, kā tas saistīts ar lielo cīņu, svētnīcu,
tiesu un, vissvarīgāk - ar mūsu ikdienas dzīvi, tas viss palīdzēs arvien vairāk un vairāk
iemīlēt Jēzu.
Vai izvēlēsies šodien pievērst uzmanību visu zinātņu zinātnei? Vai atvēlēsi laiku
vissvarīgākajām studijām visā mūžībā - kā mantot dvēseles Dieva Valstībai?
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Lūgšanu vajadzības
Lūdz, lai tu spētu vairāk novērtēt pestīšanas darbu, ko Jēzus paveicis tavā labā.
Lūdz pēc skaidrākas izpratnes par to, kas patiesi notika pie krusta.
Lūdz par daudzajiem ļaudīm, kuri nesaprot brīnišķīgo patiesību par Kristu kā
mūsu taisnību un glābšanu, ka tas viss nāk no Viņa, ne no cilvēku darbiem.
! Lūdz par savu ģimeni un radu loku. Lūdz par viņu glābšanu un pēc iespējām
līdzdalīt savu ticību, Dieva Vārdu un Kristus mīlestību.
! Lūdz uzvaru tiem, kuri cieš no atkarībām.
! Lūdz par 7 cilvēkiem savā sarakstā. Lūdz pēc iespējas ar viņiem sazināties un
uzaicināt uz dievnamu, mājām vai kādu tikšanos.
!
!
!

23. diena (trešdiena - 25.maijs)
Kas ir taisnība?
“Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.” /Mateja 5:6/
“Taisnība ir svētums, līdzība Dievam, jo „Dievs ir mīlestība” (1. Jāņa 4:16). Tā ir saskaņa
ar Dieva baušļiem, „jo visi Tavi baušļi ir taisni” (Psalmi 119:172) un „bauslības
piepildījums ir — mīlestība” (Rom. 13:10). Taisnība ir mīlestība, un mīlestība ir Dieva
gaisma un dzīvība. Šī taisnība ir iemiesota Kristū, un mēs to iegūstam, tiklīdz Viņu
pieņemam.” /Domas no svētību kalna, 18. lpp./
Sirds izaicinājums
Vai tu esi izsalcis un izslāpis pēc Kristus taisnības?
Viņa nesavtības pilnā mīlestība un aizvietojošā nāve dod tev dubultas taisnības dāvanu:
1) Viņa piemērotā taisnība, kas ir apsolījums, ka esi apklāts ar Viņa nevainojamo dzīvi,
ko tu vari saņemt ticot šim apsolījumam.
2) Viņa piešķirtā taisnība, kas ir apsolījums, ka Viņš pārveidos tevi no savtīga cilvēka
par tādu, kas atstaro Jēzus nesavtīgo mīlestību, kas arī iegūstams, caur dzīvu ticību
šim apsolījumam.
Šī dubultā dāvana tevi piepildīs, tā dos gandarījumu, tā izglābs tevi! Šī dāvana tev tiek
dota Jēzū. Bez maksas. Kādēļ gan nepieņemt to šodien un nesākt dzīvot laimīgu, ar
Jēzus tuvumu piepildītu dzīvi, apzinoties brīnišķīgo glābjošo mīlestību?
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Lūgšanu vajadzības
!
!
!

!
!

Lūdz, lai Dievs palīdz tev vairāk neticēt sātana meliem - ka neesi Dieva
mīlestības cienīgs.
Lūdz, lai Dievs tev piemēro un piešķir Savu taisnību.
Lūdz, lai nekristieši, kas strādās Ģenerālkonferences sanāksmju laikā, sajustu
Dieva mīlestību un klātbūtni no dalībniekiem, un vēlētos uzzināt vairāk par
Septītās dienas Adventistiem.
Lūdz, lai ar loģistiku saistītās lietas Ģenerālkonferences laikā noritētu bez
problēmām.
Lūdz par cilvēkiem, kuri dzīvo 10/40 ģeogrāfiskajā logā, kuri nekad nav dzirdējuši
šo brīnišķīgo patiesību, un kuriem ir sagrozīti uzskati par Dieva mīlestību un
raksturu.

24.diena (ceturtdiena - 26.maijs)
Jēzus nesalīdzināmais jaukums
“Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus
Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to
par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības,
bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata.” /Filipiešiem 3:8,9/
“Kad Bībeles pētītājs ierauga Pestītāju, dvēselē ir pamodināts ticības, pielūgsmes un
mīlestības noslēpumainais spēks. Skats ir vērsts uz Kristu un skatītājs pieaug tā līdzībā,
ko Viņš pielūdz.” /Audzināšana, 192.lpp./
“Tev jāpēta Bībele, jo tā stāsta tev par Jēzu. Lasot Bībeli, tu ieraudzīsi Jēzus
nesalīdzināmo jaukumu. Tu iemīlēsi Golgātas vīru.” /LS, 293.lpp./
Sirds izaicinājums
Vai tava sirds ilgojas saprast “Jēzus nesalīdzināmo jaukumu”- iepazīt un mīlēt Jēzu
vairāk par visu? Vai tu pārdomā, kā varētu iegūt šādas attiecības ar Viņu? Saņem
drosmi! Pievērs savu skatu Viņam. Ar lūgšanu pēti Viņa dzīves un nāves ainas.
Pārdomā Viņa mīlestību pret tevi, to, ka Viņš ļoti augstu vērtē tevi, pat vairāk kā savu
paša mūžīgo dzīvību. Tici, ka Viņa piedošana ir nodrošināta tev un Viņa taisnība ir
pietiekama. Pārdomā šīs lietas un ļauj Jēzus nesalīdzināmajam jaukumam izkausēt
tavu sirdi šodien.
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Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!

!

Lūdz, lai pētot Dieva Vārdu, Viņa Gars atklātu tavai sirdij Jēzus nesalīdzināmo
jaukumu, un dotu arvien pieaugošu prieku pazīt Jēzu personīgi.
Lūdz, lai Dievs atklāj elkus tavā dzīvē, kas neļauj skaidri redzēt Jēzus skaistumu.
Lūdz pēc Dieva palīdzības līdzdalīt Viņa mīlestību apkārtējiem kādā konkrētā
veidā.
Lūdz, lai Dievs izrauga dievbijīgus, pazemīgus un mācīties gatavus nākamos
vadītājus; vadītājus, kas Kristus garā vadīs draudzi piepildīt tās debesu doto
uzdevumu šajā pasaulē.
Lūdz, lai Ģenerālkonferences sanāksmju dalībnieki dedzīgi lūgtu, lai notiek Dieva
griba, un tad padodas šai gribai, lai arī kāda tā būtu.

25.diena (piektdiena - 27.maijs) Liecība - Andijs Ims
“Viņš, kurš jūsos labo darbu ir iesācis …”
Kad es koledžas studiju laikā pirmo reizi nolēmu savu dzīvi nodot Kristum, es
nepieredzēju gluži to, ko biju gaidījis. Tā vietā, lai sajustu to prieku un mieru, par ko citi
runāja, mana ikdienas dzīve bija piepildīta ar trauksmes un smagas vainas sajūtu.
Es jutos tā, it kā es nekad nespētu būt gana labs, es pastāvīgi, tā sakot, spiedu
“restarta” pogu katru reizi, kad man likās, vai bija skaidri redzams, ka notikusi
neveiksme. Es ļoti centos ievērot nevainojamu diētu, fizisko kustību programmu,
personīgo svētbrīžu laiku un ikdienas ieradumus.
Bet man nekad neizdevās aizsnigt augsto latiņu, lai būtu, kā man likās, patiesi labs
Septītās dienas adventists. Visbeidzot es nonācu pie secinājuma, ka es vai nu palikšu
pie kristietības un sajukšu prātā no vainas sajūtas, vai arī atstāšu to visu aiz muguras
un izbaudīšu pasaules priekus.
Es izvelējos pēdējo un sacīju pats sev, “Ja jau es eju pasaulē un būšu pazudis, tad jau
es tikpat labi varu to izbaudīt kārtīgi.”
No vienas galējības es nonācu otrā, pilnīgi iegrimstot pasaules valdzinājumā. Es
piedzīvoju mākslīgi radīto “apreibumu” daudzās formās. Bet visai drīz es aptvēru, ka
pasaules ceļš ir strupceļš, un jau atkal es nonācu izmisumā. Kādā vēlā vakarā es
piedzīvoju neparasti spēcīgu trauksmes sajūtu, pēc tam, kad biju lietojis kādu noteiktu
vielu. Šī pieredze bija ļoti nepatīkama un biedējoša, bet nebija nekādas izejas no šīs
situācijas. Es biju izmisis.
Tad es paskatījos uz savas guļamistabas pretējo pusi un ieraudzīju Bībeli, ko mana
māte bija man atstājusi. Es to paņēmu, atvēru Psalmus un sāku lasīt.
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Pēc dažiem mirkļiem es sāku sajust ko īpašu. Kamēr es lasīju Psalmus, trauksme sāka
mazināties, es uztvēru un spēju saprast to, ko es lasīju.
“Šajā Vārdā ir spēks,” es domāju pie sevis. Tas, ka narkotiku radītā trauksme varēja
pazust, lasot Bībeli, bija pats lielākais brīnums, ko jebkad biju pieredzējis.
Tajā vakarā lasot Psalmus mani patiesi pārsteidza tas, ka Dievs bija attēlots kā tāds,
kurš ir par mani - Viņš bija manā pusē! Dievs nebija tiesājošs, Viņš necentās mani
pieķert, darot ko nepariezu. Es Viņu ieraudzīju kā tādu, kurš iežēlojas par saviem
bērniem tāpat, kā tēvs iežēlojas par saviem bērniem. /Psalms 103:13/ Es atklāju Dievu,
kurš necentās atklāt manas kļūdas, un es atklāju, ka nav tādu apstākļu, nav tik smagas
situācijas, no kuras Dievs nevarētu izglābt. /Psalms 139:1-10/
Tas bija pirmais no daudziem vakariem, ko es pavadīju atklājot un lasot par to, kāds
Dievs ir patiesībā. Un tam ir liela nozīme. Tas, kāds ir Dievs, kuru mēs pazīstam, lielā
mērā nosaka kāda ir mūsu saskarsme ar Viņu, kāda ir mūsu garīgā pieredze.
Bet tas nav vienīgais, kas ietekmē cilvēka garīgo pieredzi. Es uzzināju arī dārgu mācību
par glābšanu, kas nāk caur cilvēka ticību un uzticēšanos VIŅA darbam, ko mēs paši
nespējam paveikt. Viņš to var paveikt, lai arī cik tumšas nebūtu mūsu tagadējās vai
nākotnes izredzes.
Bībele mums saka, ka glābšanas process ir Dieva darbs mūsos. Tā ir Viņa atbildība darīt neiespējamo par iespējamu, ja vien mēs dodam Viņam atļauju darboties mūsos
pēc sava labā prāta. /Filipiešiem 2:12,13/
Arī glābšanas piedzīvojums ir process, kas prasa laiku, lai izgludinātu nelīdzenumus
mūsu raksturā, lai novērstu nesaskaņu starp to, ko mēs zinām kā labāko, un mūsu šī
brīža pieredzi un sarežģījumiem.
Lai arī kur tu atrastos savā gājumā, lai arī cik tumša izskatītos nākotne, ir svarīgi zināt
ticībā - un ne sajūtu līmenī - ka Dievs ir mūsu atbalsts. Ka Viņš pabeigs to labo darbu,
ko Viņš ir iesācis.
Uzticoties Svēto Rakstu vārdiem mēs varam būt pārliecināti, “ka tas, kas jūsu sirdīs labo
darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” /Fil. 1:6/
Jēzus tevi aicina šodien nododot glābšanu Viņa rokās. Tā izlemjot, tu būsi drošās rokās,
tici tam.
Andijs Ims kalpo kā komunikācijas un reliģiskās brīvības vadītājs Mičiganas savienībā,
un viņam patīk fotografēšana, makšķerēšana un pickleball spēlēšana brīvajā laikā
(līdzīgi badmintonam). Viņš ir laimīgi precējies ar Lauru, un viņiem ir divas skaistas
meitas - Olivija un Keirisa.
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Sirds izaicinājums
Vai nav iedrošinoši zināt, ka Dievs ir tavā pusē kā stiprais Aizstāvis? Ka Viņš ir par tevi
nevis pret tevi? Ka Viņš ir apņēmies ne tikai uzsākt tevī savu labo darbu, bet arī to
pabeigt? Viss, kas Viņam no mums ir nepieciešams, ir piekrišana, paklausības pilna
nodošanās, kamēr Viņš mūsos paveic savu glābšanas darbu.
Vai dosi Viņam pilnīgu pieeju savai sirdij šodien? Vai atļausi Viņam būt ne tikai tavam
Glābējam, bet arī tavam Kungam, kurš pārvalda katru tavas dzīves daļu? Vai uzticēsies
Viņa taisnībai, un tam, ka Viņš zina vislabāk, kā pabeigt to darbu, ko Viņš tevī ir iesācis?
Lūgšanu vajadzības
!
!
!

!

!

Lūdz, lai Dievs apklusina ienaidnieka melus un parāda, ka Viņš patiešām ir par
tevi nevis pret tevi.
Lūdz, lai vari uzticēties Viņa taisnībai, kas var glābt, un lai visa paštaisnība izzūd.
Lūdz, lai vietējā draudzē vairāk uzmanība tiktu pievērsta mazajām grupām kā
cilvēku aizsniegšanas veidam, un lai katrs draudzes loceklis iesaistās personīgā
liecināšanā.
Lūdz, lai tev būtu spēks sekot Dieva veselības principiem nevis kā stīviem
standartiem, bet tā, lai tavs prāts un sirds varētu būt pilnīgā saskaņā ar Svēto
Garu.
Lūdz par 7 cilvēkiem savā sarakstā. Lūdz pēc gudrības aktīviem soļiem, lai viņus
aizsniegtu.

26.diena (28. maijs) Sabata lūgšanu vajadzības:
Lūdz par Ģenerālkonferences sesiju Sentluisā, ASV (š.g. 6.-11. jūnijā).
Lūdz par salauztām ģimenēm un par savām attiecībām ar cilvēkiem.
Lūdz, lai Dievs tev parāda kādu cilvēku šonedēļ, ar kuru iepriekš neesi runājis,
un ar kuru varētu iedraudzēties.
! Lūdz par draudzes locekļiem Tuvajos Austrumos, īpaši Irānā un Izraēlā.
! Lūdz par tiem, kuri ir apcietinājumā fiziski un garīgi. Lūdz, lai Dieva Vārda
patiesība darītu tos brīvus.
!
!
!

27.diena (29. maijs) Svētdienas lūgšanu vajadzības:
Lūdz par politiķiem savā pilsētā un valstī, ja iespējams, minot viņus vārdā.
Lūdz par 30% draudzes locekļiem (t.i. apmēram par 13000 Ukrainas
adventistiem), kuri ir pazaudējuši savas mājas vai kuriem nākas tās pamest.
! Lūdz par mūsu draudzes locekļiem citās valstīs, kuri ir savas mājas atvēruši
bēgļiem.
! Lūdz, lai Dieva griba tiek šodien piepildīta tavā dzīvē. Lūdz pēc Dieva vadītām
sarunām ar cilvēkiem.
! Lūdz par saviem 7 cilvēkiem, balstoties uz Dieva Vārdu. Dari viņiem zināmu, ka
tu par viņiem lūdz. Pajautā, par ko tieši tu vari lūgt.
!
!
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