5.NEDĒĻAS TĒMA “SVĒTAIS GARS”
(pirmdiena, 30.maijs - svētdiena, 5.jūnijs)

28. Diena (pirmdiena - 30. maijs)
Svētbrīža pārdomas - Rons Klozē
“Svētā Gara izliešanās”
Vasarsvētku dienā mūsu ēras 31.gadā Svētais Gars tika bagāti izliets pār Jaunās
Derības draudzi. Kādi bija rezultāti? 120 Jēzus mācekļi, kuri bija augšistabā, tika
piepildīti ar Svēto Garu /Apustuļu d. 2:1,4/, cilvēki, kas kādreiz izvairījās no liecināšanas
par Jēzu /Mateja 26:69-75/, tagad drosmīgi stāvēja par Viņu /Apustuļu d. 2:14-21;
4:7-13/, un 3000 ebreju svētceļnieki kļuva par pirmo kristiešu grupu vēsturē - un tas viss
notika vienā dienā /Apustuļu d. 2:38-41/.
Šis stāsts ir atrodams Apustuļu darbu grāmatas 2.nodaļā, bet Apustuļu darbu 2.nodaļa
nekad nebūtu notikusi bez Apustuļu darbu 1.nodaļas. Mums ir jāpamana divas lietas
Apustuļu darbu 1.nodaļā. Mācekļi bija vienoti, lūdzot pēc Svētā Gara /Apustuļu d.
1:13-14/, un viņi pārdomāja Jēzus pašuzupurēšanās piepildīto kalpošanu viņu labā /
skat. Elenas Vaitas gr. Apustuļu darbi, 35.-38. lpp./. Bija nepieciešamas vien 10 dienas,
lai viņi ieraudzītu to, ko viņu aklums iepriekš viņiem neļāva redzēt: nepārspējami lielo
Dieva mīlestību.
Šie ir divi apsolījumi, bez kuriem draudze nevar sagaidīt Svētā Gara izliešanos lielā
spēkā, lai pabeigtu darbu šajā pasaulē: Golgāta un vienotība. Šie ir pamatnosacījumi,
lai mūsu sirdīs varētu tikt izlieta Dieva mīlestība /Romiešiem 5:5/. Kad draudze ir
nolēmusi koncentrēt uzmanību uz Jēzus mīlestību un kalpošanu (Golgāta), un kad
draudzes locekļi spiežas kopā, lai meklētu Svētā Gara izliešanos (vienotība) tad šī
draudze pieredzēs Dieva vareno spēku darbojamies tās labā.
“Pēc Svētā Gara izliešanās mācekļus tā piepildīja mīlestība uz Kungu un uz tiem, par
kuriem Viņš mira, ka to runātie vārdi un pienestās lūgšanas aizkustināja ļaužu sirdis.
Viņi runāja Gara spēkā, un šī spēka ietekmē atgriezās tūkstoši.” /Apustuļu darbi, 22.
lpp./
Kā mēs varam aizkustināt ļaužu sirdis? Mēs to nevaram. Bet Jēzus var. Tad, kad mēs
esam piepildīti ar Jēzu /skat. Efeziešiem 3:14-19/, Viņa mīlestība aizkustinās sirdis caur
mums. Šis varenais Svētā Gara darbs atkal notiks draudzē.
“Šīm ainām ir jāatkārtojas, turklāt vēl lielākā spēkā. Svētā Gara izliešanās piecdesmitajā
dienā bija agrais lietus, taču vēlais lietus būs vēl bagātāks. Gars gaida mūsu lūgumus
un gatavību To uzņemt. Svētā Gara spēkā Kristum vēlreiz jātiek atklātam visā Viņa
pilnībā.”/Kristus līdzības 121.lpp./

Ievēro, ka Dieva spēks nav vienkārši spēks, tā ir dziļā, visaptverošā Kristus mīlestība
pret mani un tevi. Ja mēs saprotam un pieņemam to savā sirdī, tad tā kļūst par vareno
Svētā Gara spēku, lai varētu pabeigt darbu uz šīs zemes. Tas notika pirms diviem
tūkstošiem gadu. Tas notiks atkal. Pievērs savu skatu Jēzum.
Rons E. M. Kluzē, iepriekš kalpojis kā divīzijas mācītāju nodaļas sekretārs, šobrīd ir
mācītājs Īstridžas Septītās dienas Adventistu draudzē.
Sirds izaicinājums
Vai tu vēlies piedzīvot Apustuļu darbu 1.nodāļā aprakstīto vienotību un Golgātas
notikumu pārdomāšanu, lai būtu gatavs piedzīvot Apustuļu darbu 2.nodaļas Svētā Gara
izliešanos? Vai ilgojies, lai tava sirds tiktu Dieva mīlestības piepildīta, un lai tava dzīve
varētu būt šīs mīlestības kanāls sev apkārt esošajiem cilvēkiem?
Labās ziņas ir tās, ka Jēzus vēlas vadīt tevi, tavu ģimeni un draudzi, lai jūs to vārētu
piedzīvot. Kādēļ gan nepavadīt laiku lūgšanās jau tagad, lūdzot Jēzum pēc jaunas un
skaidrākas izpratnes par Golgātas notikumiem, lai varētu tikt sagatavots ceļš Svētā
Gara izliešanau tavā dzīvē un draudzē?
Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!
!

Lūdz Dievam atbrīvot tavu sirdi no traucējošām domām un uzmācīgām
emocijām.
Lūdz, lai Jēzus tev atklāj sevi, kad pārdomā krusta notikumus.
Lūdz Svētajam Garam tevi piepildīt ik dienas un sagatavot, lai tu būtu derīgs
trauks Svētā Gara izliešanai.
Lūdz, lai Dievs palīdz mums kā draudzei piedzīvot kopību lūgšanās un izveidot
lūgšanu ķēdi, kas aptvertu visu pasauli.
Lūdz par tiešsaistes lūgšanām, kas notiek 40 lūgšanu dienu laikā, kā arī
Ģenerālkonferences sesijas 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

29.diena (otrdiena - 31. maijs)
Dievišķais palīgs
“Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu,
Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.” /Jāņa 16:7/
“Svētais Gars bija visaugstākā no visām dāvanām, ko savu ļaužu uzturēšanai Viņš
varēja izlūgt no Tēva. Garam bija jānāk kā visu atjaunojošam spēkam, jo bez Tā Kristus
upuris būtu veltīgs. [..] Grēku var atvairīt un uzvarēt tikai ar Dievības Trešās Personas
spēcīgo līdzdalību (..). Svētais Gars dara pilnvērtīgu to, ar ko nodrošinājis pasaules
Pestītājs. Svētais Gars šķīsta sirdi. Ar Svētā Gara starpniecību ticīgais iegūst dievišķo
dabu. Kristus savu Garu deva kā dievišķu spēku, lai ar to varētu uzvarēt visas iedzimtās
un iegūtās tieksmes uz ļaunu un piešķirt draudzei savu raksturu. Par Svēto Garu Jēzus
sacīja: "Tas Mani cels godā””. /Laikmetu ilgas, 671./
Sirds izaicinājums
Vai esi atvēlējis laiku, lai patiešām pārdomātu un novērtētu neiedomājami lielo Svētā
Gara dāvanu? Viņš ir Dievības trešā persona un tika sūtīts tev kā dāvana no Jēzus.
Viņš uzrunā, vada, pārliecina, palīdz, mierina, pārveido un sniedz spēku ceļojumam uz
Debesu mājām. Viņš tev palīdz kļūt līdzīgākam mīlošajam Glābējam.
Vai esi ieaicinājis savā dzīvē tieši Svēto Garu? Vai esi pats piedzīvojis, ka Viņš “dara
pilnvērtīgu to, ko nodrošinājis pasaules Pestītājs”?
Kādēļ gan nesākt lūgt pēc Svētā Gara kristības ik dienas? Ielūdz Jēzu iemājot tavā sirdī
un darboties caur tevi ar Svētā Gara palīdzību, dodot Viņam pieeju katrai savas dzīves
jomai.
Lūgšanu vajadzības
!

!
!

!

!

Lūdz, lai Dievs tev palīdz labāk saprast Bībeles mācību par Dievības trim
personām un par Svētā Gara kristību, kā arī dziļāku izpratni par Svētā Gara
darbu.
Lūdz pēc Svētā Gara spēka gūt uzvaru pār iedzimtām un iegūtām nosliecēm uz
grēku.
Lūdz, lai tu varētu būt uzticīgs sava laika un desmitās tiesas pārvaldnieks. Lai
gan laiki var būt grūti, Bībele mums saka, ka tos, kas tur godā Dievu, tos arī Viņš
turēs godā. /1.Samuēla 2:30/
Lūdz pēc vienotības Ģenerālkonferences dalībniekiem, kas pārvarētu viedokļu
atšķirības. Lūdz, lai visi dalībnieki pazemīgi pieņemtu jebkuru iznākumu, pat ja
tas nebūs saskaņā ar personīgajām vēlmēm.
Lūdz Jēzus lūgšanu no Jāņa evaņģēlija 17.nodaļas, lai mēs visi varētu būt kā
viens. Lai laulības būtu piepildītas, ģimenes un draudzes saskanīgas, lai Dieva
griba varētu tikt piepildīta mūsu vidū.

30.diena (trešdiena - 1.jūnijs)
Glābjošā saikne
“Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku - jo tie netic Man.
Taisnību - jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit. Tiesu - jo šīs pasaules
valdnieks ir dabūjis savu spriedumu.” /Jāņa 16:8-11/
“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. Pie visiem, kas Kristu pieņēmuši kā personīgo Pestītāju,
Svētais Gars ir nācis kā padomdevējs, svētotājs, vadītājs un liecinieks.” /Apustuļu darbi,
49.lpp./
Sirds izaicinājums
Daļa no Svētā Gara darba ir pārliecināt par grēku, taisnību un tiesu. Šīs trīs Viņa
“pārliecināšanas darba” daļas ir atainotas svētnīcas kalpošanā.
Svētnīcas pagalmā tika pienests grēku upuris (kas norādīja uz Jēzus nāvi pie krusta un
Viņa taisnību); svētajā vietā bija redzamas trīs lietas, kas aino Kristus taisnības
piedzīvošanu - galds ar skatāmajām maizēm (Bībeles izpēte), kvēpināmais altāris
(lūgšana) un svečturis (Svētā Gara vadīta liecināšana). Visās šajās lietās Kristus bija
mums par piemēru savā zemes dzīvē; un vissvētākajā vietā mums tiek atgādināts par
tiesas svarīgumu, jo Augstais Priesteris tur iegāja tikai reizi gadā salīdzināšanas dienā
(kas norādīja uz Jēzu, kurš veic izmeklēšanas tiesu mūsu labā.)
Citiem vārdiem sakot, Svētā Gara darbs ir vadīt tevi, lai tu piedzīvotu glābšanu ticībā
tam, kas Jēzus ir, ko Viņš ir paveicis un ko dara šobrīd tavā labā.
Vai saproti cik nozīmīgs ir Svētā Gara darbs priekš tevis personīgi? Vai tu ar prieku
atļausi Viņam šo darbu veikt un vadīt tevi pie Jēzus, kā arī darīt tevi raksturā līdzīgu
Jēzum, kamēr dzīvojam tiesas laikā?
Lūgšanu vajadzības
Lūdz, lai Svētais Gars darbojas septiņu cilvēku dzīvēs, kas ir tavā sarakstā.
Lūdz, lai Svētais Gars darbojas tavas dzīves jomās, kurās ir nepieciešama
garīga dziedināšana.
! Lūdz, lai Svētais Gars tev palīdz mīlēt un paklausīt Dievam un Viņa Vārdam.
! Lūdz, lai meklējot radošus veidus, kā liecināt citiem, mēs nepazaudētu savu
atkarību no Kristus, Viņa Vārda, Viņa taisnības, Viņa svētnīcas kalpošanas un
Viņa glābjošā spēka lielajā cīņā.
! Lūdz par tiem, kas ir vāji un viegli ievainojami, īpaši bāreņi, atraitnes un vergi.
!
!

31. diena (ceturtdiena - 2.jūnijs)
Jēzus rakstura atspulgs
“Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība,
lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības.” /Galatiešiem 5:22-23/
“Saņēmis Kristus Garu — šo nesavtīgās mīlestības Garu, kurš aicina strādāt citu labā,
— tu pieaugsi un nesīsi augļus. Tavā raksturā nobriedīs Gara svētības. Tava ticība
vairosies, tava pārliecība padziļināsies un tava mīlestība kļūs pilnīga. Arvien vairāk tu
atstarosi Kristus līdzību visā, kas ir šķīsts, cēls un pievilcīgs. [..] Šie augļi nekad nezudīs;
katrs pēc savas kārtas tie nesīs ražu mūžīgajai dzīvībai.” /Kristus līdzības, 67.,68.lpp./
Sirds izaicinājums
Svētais Gars mūs vada pie Jēzus. Kad mēs paliekam Jēzū, ik dienas tiekot piepildīti ar
Svēto Garu, Viņš veidos mūsu raksturu, kas ikdienas arvien vairāk līdzināsies
pašaizliedzīgajam, sevi upurējošajam un mīlošajam mūsu Pestītāja raksturam. Šis
pārveidošanas process notiek visas dzīves garumā. Gluži tāpat kā mango auglis
neparādās stundu pēc tam, kad sēkla ir ielikta zemē. Ir vajadzīgs laiks, lai izaugtu koks,
kas savā laikā nesīs augļus, tāpat arī svētošanas darbs prasa laiku. Bet neraizējies, ja
paliksi Kristū un paliksi uzticīgs Viņa Vārdam, visi šie Gara augļi kļūs redzami tavā
dzīvē, neviens no tiem netrūks!
Vai tu ļauj Svētajam Garam tevī audzināt Gara augļus? Vai esi kaut kādā veidā pretojies
Gara augļu veidošanai savā dzīvē? Vai tu vēlies atspoguļot Jēzu arvien vairāk, līdz visi
var redzēt Viņa mīlestības pilno raksturu tevī?
Lūgšanu vajadzības
Lūdz, lai Dievs attīsta tevī visus Gara auļus.
Lūdz, lai Dievs tev atklāj konkrētas dzīves jomas, kurās esi pretojies Svētā Gara
darbam.
! Lūdz pēc piedošanas, ja esi apbēdinājis Svēto Garu.
! Lūdz par dažādu tautību cilvēkiem, kas sastāda 69% no pasaules iedzīvotājiem,
kuri vēl nav skaidri dzirdējuši vēsti par Jēzu. Lūdz pēc jaunām iespējam aizsniegt
šos cilvēkus.
! Lūdz par projektu Misija lielajās pilsētās visā pasaulē. Daži piemēri tam ir
projekti, kas tiek izstrādāti Kalkutā Indijā, un Tokijā Japānā, kur mūsu darbs
sastopas ar lieliem izaicinājumiem. Lūdz par komandām, kuras rūpīgi strādā
šajās vietās.
!
!

32. diena (piektdiena - 3. jūnijs) Liecība - Dons Maklafertijs
“Kad Svētais Gars maina situāciju”
Atmodas sanāksmes beigās mazā draudzītē Albertas prērijās, Kanādā, kāda sieviete
kautrīgi tuvojās man un manai sievai. “Vai jūs varētu arī manu draudzi aicināt uz
atmodu?” viņa jautāja. “Mums ir ļoti vajadzīga atmoda!”
“Ja jūsu draudzes mācītājs mūs aicinās un ja Dievs mūs aicinās uz jūsu draudzi, mēs
ieradīsimies,” es viņai teicu. Pagāja vairāki mēneši. Nekas nenotika. Mēs lūdzām par šo
draudzi. Kādu dienu šīs draudzes mācītājs man zvanīja un aicināja atbraukt un runāt ar
viņa draudzes nodaļu vadītājiem. Es braucu cauri sniegam, lūdzot visu ceļu. Es ienācu
dievnamā un drebinājos. Devos cauri tumšam gaitenim un visbeidzot atradu sānu
istabiņu, kurā bija neliels vadītāju loks, kas gaidīja sarunu.
Pēc īsas lūgšanas mani lūdza runāt. Es stāstīju par to, ko bijām redzējuši, ko Dievs bija
darījis citās draudzēs un skolās. Es ar prieku stāstīju par Dieva spēku aicināt visus uz
grēku nožēlu un piedošanu, un pārveidotu dzīvi. Grupa klausījās pilnīgā klusumā. Pārāk
lielā klusumā.
“Pastāstiet man par savu draudzi,” es aicināju.
“Nu…” kāds iesāka, “Atmodas nedēļa šeit nekad nesanāktu!” Citas balsis pievienojās:
“Mēs šeit esam pārāk aizņemti, lai nāktu vairāk kā vienu vai divus vakarus.” “Mēs esam
pārāk sašķelti dažādo kultūru un valstu dēļ, no kurām mēs nākam. Nav tāda iemesla,
kura dēļ mēs visi sapulcētos kopā.” Kāds no vadītājiem to beigās apkopoja: “Atmoda
šeit nevar notikt.”
Es apspiedu nopūtu, prātā izteicu lūgšanu un tad atbildēju: “Dievs var paveikt jebko.
Dievam visas lietas ir iespējamas.” Vadītāji skatījās uz grīdu, pateicās man par
ierašanos un pavadīja līdz durvīm.
Bet Dievs darbojās šīs draudzes divu vadītāju sirdīs. Viņi sāka lūgt. Viņi lūdza un lūdza.
Dievs uzklausīja. Es saņēmu uzaicinājumu ierasties un aicināt uz atmodu, un Dievs
aicināja mani un Eiprilu doties turp!
Mēs lūdzām, lai pirms sanāksmju sākuma sapulcētos tik daudzi no viņiem, cik
iespējams, lai kopā lūgtu un tiktu apmācīti vadīt mazās grupas. Viņi piekrita. Mēs
ieradāmies noteiktajā laikā un ienācām plašajās draudzes telpās, cerot ieraudzīt
trīsdesmit līdz četrdesmit lūgšanu partnerus. Tur bija viens cilvēks, kas steidzīgi centās
sakārtot telpu priekš sanāksmes. Vēlāk atnāca vēl astoņi vai deviņi cilvēki, un lielākā
daļa no viņiem ieradās ar novēlošanos. Viņi teica, ka tas nebija labākais vakars, lai

nāktu šurp. Mēs lūdzām kopā ar viņiem, sniedzām apmācību un projām devāmies ļoti
norūpējušies.
Dievs mūs aicināja otru reizi doties turp, lai kopā lūgtu un apmācītu cilvēkus. Draudze
solīja atrast vairāk cilvēkus.
Norunātajā apmācības vakarā mēs ieradāmies ar lielu cerību un gaidām. Tomēr ieradās
vēl mazāk cilvēku kā pirmajā reizē. Mēs nometāmies ceļos un lūdzām pēc Dieva
apsolījumiem.
Kāds mazs zēns, es viņu saukšu par Diku, sēdēja blakus savai māmiņai mūsu lūgšanu
lokā. Viņš māja ar roku, lai pievērstu manu uzmanību. “Vai es varu būt mazās grupas
vadītājs?” viņš enerģiski jautāja. Viņš bija jauns, ļoti jauns, tomēr viņam bija vairāk
dedzības par atmodu kā visiem pieaugušajiem kopā.
“Jā, tu vari!” es viņam teicu. “Tu vari darboties kopā ar savu mammu.” Viņa smaids bija
lielāks par mēnesi. Viņa mātes acis bija gaišas un pilnas asaru. Dievs iečukstēja man
sirdī, “Mazais zēns tos ganīs”.
Pienāca pirmā atmodas vakara sanāksme. Diks un viņa mamma sēdēja priekšā krēslu
ielokā, kamēr es aicināju uz atmodu. Viņi vadīja savu mazo grupiņu Dieva Vārdā un
lūgšanā. Dieva Gars bija klātesošs.
“Rītvakar būs vēl mazāk cilvēku,” kāds no apmeklētājiem paredzēja, dodoties projām no
pirmās tikšanās reizes. Bet mēs neatlaidīgi virzījāmies uz priekšu. Katru dienu vairāki
no mums lūdza par ikvienu draudzes locekli, vienalga, vai viņš nāca uz draudzi, vai nē.
Mēs lūdzām, lai Dievs aizskar katra cilvēka sirdi ar Svētā Gara spēku un mīlestību. Mēs
lūdzām, lai Dievs paveic to, ko vienīgi Viņš spēj.
Un katru vakaru cilvēki nāca, ne divi vai trīs, bet daudzi. Jauni un veci nāca. Cilvēki
nāca tieši no darba, vēl darba drēbēs. Nāca cilvēki, kuri ilgu laiku nebija bijuši draudzē.
Svētajam Garam aizskarot sirdis, cilvēki sāka doties uz telpas otru pusi. Viņi piegāja pie
cilvēkiem, ar kuriem nekad nebija runājuši un apsēdās, lai kopā paēstu pirms
sanāksmes. Cilvēki, kuriem bija rūgtums vienam pret otru, atzina savu vainu un lūdza
piedošanu. Cietās sirdis tika salauztas un atvērtas saņemt Dieva mīlestību, dažos
gadījumos tas notika pirmo reizi mūžā.
Svētais Gars darbojās! Dievs iededza gaismu tumsā, lai sapulcinātu kopā Dieva ģimenē
tos, kuri izklīduši. Tas ir tas, ko Svētais Gars dara!
Dons Maklafertijs ir “In Discipleship” (Māceklībā) dibinātājs un vadītājs. Dievs ir licis viņa
un viņa sievas Eiprilas sirdī aicināt jaunus un vecus cilvēkus uz ikdienas atmodu ar
Jēzu, Svētā Gara spēkā. Viņi darbojas draudzēs un skolās, palīdzot vecākiem
sagatavot savus bērnus misijai.

Sirds izaicinājums
Lūgšana un atmoda iet roku rokā. Šodienas liecība ir to pilnīgi skaidri atklājusi. Kā ir ar
tavu draudzi? Vai tajā trūkst atmodas? Vai tas varētu būt tādēļ, ka trūkst dedzīgu
lūgšanu? Vai ir iespējams, ka Dievs aicina tevi sākt lūgt pēc atmodas savā draudzē?
Kādēļ gan nesameklēt lūgšanu biedru, ar kuru kopā lūgt, lai Dievs jūs vada, lūdzot par
atsevišķiem cilvēkiem, situācijām un visaptverošu atmodu savā vietējā draudzē?
Iedomājies tikai, kas notiks, kad atļausim Svētajam Garam darboties mūsu vidū!
Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!
!
!

Lūdz pēc atmodas savā draudzē un, lai tavas draudzes mācītājs(-i) un draudzes
vecākais(-ie) tiktu piepildīti ar Svēto Garu.
Lūdz, lai Dievs tev dāvā lūgšanu partneri, varbūt par vairākus lūgšanu partnerus,
lai kopā lūgtu par atmodu.
Lūdz, lai Svētais Gars tiek izliets pār visu Divīziju, Ūniju, Savienību un vietējo
draudžu vadītājiem, kā arī misijas projektiem.
Lūdz, lai tu varētu atsaukties Svētā Gara vadībai, pat ja tas nozīmētu spert soli
ticībā, varbūt pat šķērsot “Jardānas upi”.
Lūdz pēc apsolījumiem Ecehiela 36:25-27 un Ecehiela 37, un vēro, kā Dievs
dāvā atmodu. Garīgi miruši cilvēki un draudzes var tikt Svētā Gara atdzīvināti!
Lūdz par septiņiem cilvēkiem savā lūgšanu sarakstā.

33. diena (4.jūnijs) Sabata lūgšanu vajadzības
Lūdz pēc vēl lielākas Svētā Gara izliešanās savā dzīvē šajā sabatā.
Lūdz par tiem, kuri ir vieni paši, kuri vēl joprojām cīnās mājsēdes apstākļos, kā
tas ir Ķīnas pilsētās. Lūdz, lai ticīgie sajustu Jēzus tuvumu, neskatoties uz
apstākļiem.
! Lūdz par vēl neaizsniegtu cilvēku grupu, kuru Dievs liek tavā sirdī. Lūdz, lai tev
tiek atklāti praktiski veidi, kā tu varētu viņus pieņemt un aizsniegt.
! Lūdz, lai aicinājums “Jēzus nāk! Iesaisties misijā!” kļūtu par prioritāti mūsu visu
ikdienas dzīvēs.
! Lūdz par mūsu plašsaziņas līdzekļu kalpošanu visā pasaulē - Hope Channel
(Cerības kanāls), 3ABN un daudziem citiem - lai tie var turpināt izplatīt Dieva
patiesību tuvu un tālu.
!
!

34. diena (5.jūnijs) Lūgšanu vajadzības svētdienai
!
!
!
!
!

Lūdz par Ģenerālkonferences sesiju Sentluisā, ASV, kas šodien sākas. Lūdz par
apsardzību ceļā, kā arī, lai dalībnieku sirdis tiek sagatavotas.
Lūdz pēc īpašas Svētā Gara svētības sanāksmēm un lēmumiem, kas tiks
pieņemti.
Lūdz par sanāksmju plānošanas komandu un loģistiku, lai viss noritētu bez
sarežģījumiem tiem dalībniekiem, kuri piedalīsies attālināti, tiešsaistē.
Lūdz par lūgšanu istabām uz vietas, lai daudzi nāktu lūgt.
Lūdz pēc Svētā Gara gudrības Ģenerālkonferences vadītājiem, kā virzīt uz
priekšu Dieva draudzes misiju, kā arī gudrību izvēloties nākamos vadītājus.

