6.NEDĒĻAS TĒMA “TRIJU EŅĢEĻU VĒSTIS”
(pirmdiena, 6.jūnijs - sestdiena, 11.jūnijs)

35. Diena (pirmdiena - 6.jūnijs)

Svētbrīža pārdomas - Marks Finlejs
“Beigu laiku lūgšana”
Lai gan lūgšana gadsimtiem ilgi ir bijusi kristiešu draudzes sirdī, tā ir divtik svarīga šinī
zemes vēstures stundā. Sātans sūta ļaunus garus, lai pieviltu, nestu iznīcību un nāvi mūsu
planētai. Dievu tas nevar pārsteigt. Viņš izlies Svēto Garu vēlīnā lietus spēkā pār savu
lūdzošo draudzi. Atklāsmes grāmatas trešā eņģeļa “spēcīgais sauciens” izskanēs no viena
zemes gala līdz otram.
Apustulis Jānis saka: “Pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija liela
vara, un zeme kļuva gaiša no viņa spožuma.” Atklāsmes gr.18:1/
No godības pilnās Dieva klātbūtnes universa troņa zālē eņģelis nolaižas ar uzdevumu
brīdināt zemes iedzīvotājus par to, kas nāks. Tekstā ir teikts, ka “tam bija liela vara”.
Jaunās derības grieķu valodā vara jeb autoritāte ir “exousia.” Jēzus lieto šo vārdu Mateja
evaņģēlijā, sūtot savus mācekļus uzdevumā. Mateja 10:1 Jēzus dod mācekļiem “varu” pār
nešķīstiem gariem un elles spēkiem. Viņš tos sūta ar dievišķu spēku gūt uzvaru cīņā starp
labo un ļauno. Mateja 28:18 Viņš vēlreiz sūta mācekļus, bet šoreiz tiek dota “visa vara
debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas.” /Mateja 28:18/
Kad mācekļi devās projām no lūgšanu laika augšistabā Vasarsvētku laikā, viņi gāja ar
dzīvā Kristus autoritāti. Dažos īsos gados, mācekļi pasludināja evaņģēliju visai tā laika
zināmajai pasaulei. /Kolosiešiem 1:23/
Beigu laikā Svētais Gars tiks izliets pār lūdzošajiem cilvēkiem vēl nepieredzētā spēkā.
Evaņģēlijs īsā laikā tiks aiznests līdz zemes galiem. Tūkstoši atgriezīsies vienā dienā.
Dieva žēlastība un patiesība ietekmēs visu planētu.
Tomēr sātans nepadosies bez ievērojamas cīņas. Mēs drīz ieiesim gadsimtu cīņā starp
labo un ļauno. Pāvila padoms efeziešiem kļūst arvien nozīmīgāks šodien. “Beidzot - topiet
stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. [..] Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās,
bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem
pasaules telpā.” /Efeziešiem 6:10-12/
Mēs atrodamies īstā cīņā starp labo un ļauno. Pāvila padoms ir “topiet stipri savā Kungā
un Viņa varenajā spēkā”.
Šajā cīņā Jēzus ir mūsu spēks nespēkā. Jēzus ir mūsu gaisma tumsā. Jēzus ir mūsu
uzvara kārdināšanā. Jēzus ir mūsu cerība izmisumā. Jēzus ir mūsu varenais uzvarētājs.
Apustulis Pāvils mums atgādina, ka “… mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva
priekšā cietokšņu noārdīšanai.” /2. Korintiešiem 10:4/
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Kristus dēļ sātans ir uzvarēts ienaidnieks. Lai arī kas tev uzbruktu, lai kādus kārdinājumus
ļaunais liktu tev ceļā, lai kādi izaicinājumi nāku, lai arī kādas grūtības tu piedzīvotu, tu vari
stāties pretī sātanam Jēzus Vārdā. Viņš vēl nekad nav zaudējis cīņā ar sātanu. Viņš ir
varenais uzvarētājs, kas noārda elles cietokšņus, pārvarot ļauno un sakaujot ienaidnieku
mūsu labā. Lūgšanā mēs varam atrast Jēzus spēku uzvarēt velnu katru reizi.
Marks Finlejs ir pasaulplašs evaņģēlists, rakstnieks un Ģenerālkonferences prezidenta
asistents.
Sirds izaicinājums
Ja jebkad ir bijis laiks, kad Dieva ļaudīm ir bijusi vajadzība daudz lūgt, tad tas ir tagad. Mēs
dzīvojam pēdējās dienās un mums jāstājas pretī pēdējo dienu notikumiem. Sātans ļoti
vēlas iznīcināt draudzi un tās locekļus. Viņa lielākās bailes ir redzēt ticīgos ciešā savienībā
ar Jēzu un pagodinot Viņu ar savu dzīvi, kas ir pildīta ar mīlestību, patiesību un kalpošanu.
Lai ar kādiem sātana uzbrukumiem tev nāktos sastapties, tu vari uzticēties Jēzum, ka Viņš
tev palīdzēs.
Vai tu ilgojies pēc uzvaru nesošās beigu laiku ticības, kas pastāvēs jebkurā pārbaudījumā?
Kādēļ gan nepavadīt papildus laiku ar Jēzu šodien lūgšanā, dzerot no Avota, no kura plūst
mūžīgā dzīvība, mīlestība un patiesība, lai tiktu sagatavots kalpošanai Jēzum pēdējās
dienās?
Lūgšanu vajadzības
Lūdz, lai Dievs tevī attīsta beigu laiku ticību, kas darbojas mīlestībā.
Lūdz pēc garīgas drosmes, kas nāk no ciešas savienības ar Jēzu, lai stātos pretī un
pastāvētu sātana uzbrukumos un kārdinājumos.
! Lūdz, lai Svētais Gars svētī šodienas Ģenerālkonferences sanāksmes, kurās tiks
pieņemti daudzi vispasaules draudzei svarīgi lēmumi.
! Lūdz, lai Svētais Gars vada jauno vadītāju izvēli, lai tie pazemīgi pagodinātu Viņa
Vārdu un nesavtīgi virzītu uz priekšu draudzes misiju.
! Lūdz, lai daudzi cilvēki apmeklētu lūgšanu istabas, kas būs uz vietas
Ģenerālkonferences sanāksmju telpās, kā arī tiešsaistē.
!
!

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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36. diena (otrdiena - 7.jūnijs)
Pirmais eņģelis
“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; viņš sauca
stiprā balsī: "Bīstieties Dieva un dodiet Viņam godu, jo ir atnākusi Viņa tiesas stunda;
pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.”
/Atklāsmes gr. 14:6-7/
“Mūsu pienākums pielūgt Dievu ir balstīts tajā, ka Viņš ir Radītājs, un ka visām dzīvajām
būtnēm par savu eksistenci ir jāpateicas Viņam. Ikreiz, kad Bībelē tiek atklāta prasība
bīties un pielūgt Viņu pāri pagānu dievībām, tur arī tiek doti Viņa radošā spēka pierādījumi.
/Lift Him Up, 51.lpp./
Sirds izaicinājums
Septītās dienas adventistiem ir unikālais pravietiskais aicinājums pasludināt visai pasaulei
vārdos un darbos triju eņģeļu vēstis, lai sagatavotos Jēzus otrajai atnākšanai. Triju eņģeļu
vēsts pamatā ir mūžīgais evaņģēlijs. Labās ziņas ir tās, ka Jēzus ir mūsu Glābšana. Dzīvā
ticībā pieņemot Viņu, tu tiksi šķīstīts no grēka, saņemsi uzvaru pār to, kā arī saņemsi
mūžīgo dzīvību.
Pirmā eņģeļa vēsts var tikt apkopota šādi: Dievs ir tavs Radītājs. Tādēļ Viņš tevi mīl un
vēlas būt ar tevi, un tev nav nepieciešams pielūgt sevi vai jebkādu citu elku formu. Tu kā
Viņa radījums, atbildot Viņa mīlestībai, saņem spēju atstarot Viņa mīlošo raksturu, īpaši
tagad, dzīvojot tiesas laikā.
Vai pieņemsi savu beigu laiku identitāti Jēzū un ļausi Viņam dzīvot Savu dzīvi tevī? Vai tu
uzticies, ka šīs ciešās attiecības ar Jēzu var dāvāt tev pārliecību tiesā?
Lūgšanu vajadzības
Lūdz, lai Dievs tiktu pagodināts tavā dzīvē kā Radītājs un Glābējs.
Lūdz pēc skaidrākas izpratnes par savu beigu laiku identitāti Jēzū.
Lūdz, lai Dievs tev palīdz skaidri zināt, Kuram tu vari droši izticēties šajā tiesas
laikā.
! Lūdz par saviem brāļiem un māsām, kuri dzīvo valdību konfliktu zonās un reliģiskā
apspiestībā.
! Lūdz, lai zinātu, kā atbalstīt ticīgos šajās pasaules daļās.
!
!
!
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37. diena (trešdiena - 8.jūnijs)
Otrais eņģelis
“Vēl cits eņģelis, otrs, sekoja un sauca: “Kritusi, kritusi lielā Bābele, kas apdzirdījusi visas
tautas ar savas netiklības dusmu vīnu.”
/Atklāsmes gr. 14:8/
“Dievam joprojām ir cilvēki Bābelē; un pirms Viņa tiesas sprieduma nākšanas, šie uzticīgie
ir jāsauc nākt ārā, lai viņi neņem dalību tās grēkos un viņus “neķertu tās mocības.”
/Maranata, 171.lpp./
Sirds izaicinājums
Otrā eņģeļa vēsts ir īsa, bet skaidra: Šī pasaule ar saviem salauztajiem un nepatiesajiem
uzskatiem, institūcijām un kustībām ir samaitāta, neuzticama un kritusi. Redzot šo griezīgo
patiesību, mēs varam vienīgi paslēpties Varenajā Klintī, mūsu Radītājā un cilvēces
Glābējā - Jēzū. Un, lai gan Bābele patiešām ir kritusi, tajā ir daudz cilvēku, kuri ir šo
situāciju aptvēruši un ir patiesības meklētāji, kuri gaida aicinājumu pievienoties patiesībai,
lai pamestu Bābeli.
Iespējams, ka tu jau esi iznācis no Bābeles, bet vai Bābele ir iznākusi no tevis? Vai arī
tavā dzīvē vēl joprojām ir lietas, kurās tu uzticies šīs pasaules salauztajām sistēmām?
Kādēļ gan nenodot šodien visu Jēzum? Kādēļ nespert soli tālāk, pievienojoties Jēzum un
saucot cilvēkus pamest šo grimstošo kuģi?
Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!
!
!

Lūdz pēc dziļākas izpratnes par triju eņģeļu vēsti.
Lūdz, lai Dievs izņem no tavas sirds “Bābelei” piederošas lietas un dod tev drosmi
aicināt cilvēkus atstāt garīgo sajukumu.
Lūdz par šodienas Ģenerālkonferences darba sanāksmēm, kur tiks pieņemti
lēmumi, kas ietekmēs visas pasaules draudzi.
Lūdz par Ģenerālkonferences jauniešu nodaļu, par savas draudzes jauniešu
nodaļu, lai caur tām mūsu bērni varētu tikt atvesti atpakaļ pie Jēzus.
Lūdz par pasaules visgrūtāk aizsniedzamajām un neaizsniegtajām vietām. Lūdz, lai
Dieva Gars sagrauj cietokšņus ar savu vareno spēku un brīnumu darbiem.
Dedzīgi lūdz par 7 cilvēkiem savā sarakstā. Nepadodies!
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38. diena (ceturtdiena - 9.jūnijs)
Trešais eņģelis
“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. Un viņu mocību dūmi celsies augšup mūžu mūžos; un
nebūs miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda
zīmi." Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību.”
/Atklāsmes gr. 14:9-12/
“Dievs jums pavēl ar vienu roku, ticību, satvert Viņa vareno elkoni un ar otru roku,
mīlestību, sniegties pēc bojā ejošās dvēseles. Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Sekojiet
Viņam. Staigājiet ne pēc miesas, bet pēc gara. Tas ir Dieva prāts, proti, jūsu svēttapšanai.
Jums darāmais darbs, ir pildīt Viņa gribu, Kurš jūs uztur dzīvus Savai godībai. Ja jūs
pūlēsieties tikai paši priekš sevis, tad tas jums neko nedos. Dievs pieņems pūles citu labā.
Viņš vēlas, lai mēs mazāk rūpējamies par sevi un dedzīgāk visu nodotu Dievam. Tādu
darbu Viņš atalgos ar Savu bagāto žēlastību.”
/Liecības draudzei, 2. sēj., 170.lpp./
Sirds izaicinājums
Sātans, kurš ir visas nāves, posta, savtības, sāpju un grēka autors, kā arī visi, kas pieņem
viņa maldus, tiks iznīcināti pēdējā tiesā, lai universā varētu tikt atjaunota taisnība un
mīlestība. Vienīgi tie, kuri uzticas mīlošajam Glābējam Jēzum Kristum, būs mūžīgi glābti
un pārtaps par jauniem cilvēkiem, kuri atspoguļo nesavtīgo Dieva mīlestību. Drīz vairs
nebūs nevienas iespējas izglābt pazudušu dvēseli.
Vai tu vēlies šodien darīt visu, kas ir tavos spēkos, lai aizsniegtu šo pazudušo pasauli ar
Dieva mīlestību, vēsti par grēku nožēlu, glābšanu un tiesu? Vai tu mirdzēsi kā Kristus
pārstāvis tumšajā pasaulē? Vai tu stāvēsi, dzīvosi, runāsi, rūpēsies, svētīsi, mīlēsi un
pieņemsi savu pravietisko identitāti kā Septītās dienas adventists? Un ja tu neesi vēl
Septītās dienas adventists, vai tu vēlies pievienoties Dieva beigu laika kustībai, sekot
Dieva Vārdam, tikt kristīts un iesaistīties Jēzus īpašajā misijā priekš tevis?
Lūgšanu vajadzības
!
!
!
!
!

Lūdz, lai tu varētu izprast trešā eņģeļa vēsti.
Lūdz pēc spēka paklausīt Dieva Vārdam, lai arī kur Viņš vadītu.
Lūdz, lai misija un kalpošana būtu tavā sirdī.
Lūdz, lai Jēzus vairo tavu ticību Viņam, un lai Viņš var spīdēt caur tevi.
Dedzīgi lūdz par septiņiem cilvēkiem, kā arī par saviem kaimiņiem, kuri vēl nav
glābti.
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39. diena (piektdiena - 10.jūnijs) Liecība - Dans Serns
“Mūžīgais evaņģēlijs izmainīja Bila dzīvi!”
Drīz pēc tam, kad mēs pārcēlāmies uz jauno dzīvesvietu, mēs ar sievu pamanījām, ka
vakaros šeit ir diezgan liels troksnis. Mēs kādu laiku sūdzējāmies par saviem kaimiņiem,
līdz beidzot nolēmām par viņiem lūgt. Mēs nezinājām viņu vārdus, bet mēs sastādījām
lūgšanu sarakstu.
Mēs lūdzām par “lielās laivas kaimiņiem”, kuriem pagalmā bija milzīga laiva. Mēs lūdzām
par “kaimiņiem, kas lamājās”, kuri lamājās vairāk nekā pārējie. Mēs lūdzām par “vīru ar
diviem suņiem”, kurš katru vakaru gāja garām mūsu mājai, kliedzot uz saviem suņiem, kuri
vilka viņu ātrāk nekā viņš gribēja iet.
Kad tu lūdz par cilvēkiem regulāri vairāku nedēļu garumā, Jēzus liek tavā sirdī vēlmi darīt
vēl kaut ko, lai viņiem palīdzētu. Mēs to pārrunājām un nolēmām otrdienu vakaros uzsākt
Bībeles studijas mūsu mājās. Mēs uzaicinājām katru cilvēku, kas bija mūsu lūgšanu
sarakstā. Mēs izdalījām ielūgumus arī pārējās mājās mūsu apkaimē. Kā arī ielūdzām
cilvēkus no draudzes ģimenes mums pievienoties.
Pirmajā vakarā mūsu mājā bija seši viesi: pieci no tiem bija no draudzes un “vīrs ar diviem
suņiem”. Mēs uzzinājām, ka viņa vārds ir Bils, viņam bija 65 gadi un viņš gatavojās drīz
doties pensijā. Mūsu pirmajā kopā pavadītajā stundā Bils neteica neko daudz, kad pienāca
viņa kārta lasīt Bībeli, viņš teica: “Es izlaidīšu”. Beigās viņš pateicās un nākamajā nedēļā
viņš atkal bija klāt. Viņš atnāca arī aiznākamajā nedēļā. Un nedēļu pēc tam viņš bija
vienīgais, kurš ieradās.
Tā kā neviena cita tur nebija, viņš sāka uzdot mums jautājumus. Viņa pirmais jautājums
bija: “Mūsu Bībeles izpētes materiālos parasti ir divi cipari ar kolu starp tiem. Ko tas
nozīmē?” Tā bija lieliska iespēja iemācīt Bilam lasīt un izmanot Bībeli. Viņš bija pateicīgs.”
Ceturtajā nedēļā ieradās visi, tajā skaitā Bils. Tās dienas Bībeles izpēte bija par mūžīgo
evaņģēliju no Atklāsmes grāmatas 14. nodaļas. Mēs lasījām, ka mēs visi esam grēcinieki
un esam pelnījuši nāvi, bet Jēzus nāca, lai dzīvotu, mirtu un samaksātu par mūsu grēkiem.
Mēs stāstījām par to, ka atdzīstoties savos grēkos un uzticoties Jēzum, mēs saņemam
mūžīgo dzīvību. Tad stāstījām par to, ka Jēzus dod uzvaru mūsu cīņās un ka Viņš gatavo
brīnišķīgu nākotni priekš ikkatra no mums.
Šīs Bībeles izpētes baigās es uzaicināju ikkatru cilvēku (ja viņš to vēlējās), sacīt, “Jēzu, es
vēlos, lai Tu pārvaldi katru manas dzīves jomu.” Tajā vakarā Bils aicināja Jēzu būt par viņa
Glābēju un Kungu. Es biju sajūsmā! Es varēju tikai iedomāties Jēzu debesīs sakām
Gabrielam: “Sāc būvēt jaunu māju! Vēl viens cilvēks ir pieņēmis Mani, un Es viņam dodu
mieru, kādu viņš iepriekš nav piedzīvojis. Es viņu veidošu, un kādu dienu Es viņu vedīšu
Savās mājās, kur mēs būsim kopā mūžīgi.”
Pēc dažām nedēļām mēs uzzinājām, ka Bils ir miris no infarkta, pavadot laiku ar savu
mazdēlu. Bila sieva lūdza mums vadīt bēres. Gatavojoties šim negaidītajam un skumjajam
bēru dievkalpojumam, viņa sieva Šarona mums teica: “Bilam ļoti patika Bībeles studijas
jūsu mājās ik nedēļu. Pirms šo studiju sākuma viņam nekad nebija piederējusi Bībele. Bet
tā izmainīja viņa dzīvi.”
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Bila dzīves stāsts ir beidzies, bet es ticu, ka viņš būs starp pirmajiem, kas pacelsies
mākoņos satikt Jēzu, kad Viņš otrreiz nāks. Mēs to gaidām ar cerības pilnām sirdīm.
Jēzus, kurš pārveidoja Bila dzīvi, var pārveidot jebkuru cilvēku! Mūsu labās ziņas jeb
“mūžīgais evaņģēlijs” /Atklāsmes 14:6/, tiks pasludināts visai pasaulei pirms Jēzus
atgriešanās /Mateja 24:14/. Būsim drosmīgi un līdzdalīsim šīs labās ziņas, kamēr vēl ir
iespēja. Neslēpsimies aiz aizvērtām durvīm un nedosim atšķaidītu evaņģēliju, kas
neaizved cilvēkus līdz krusta pakājei. Triju eņģeļu skaistajām evaņģēlija vēstīm ir spēks
pilnīgi pārveidot mūsu dzīves. Dosim to tālāk! Jēzus nāks drīz!
Dans Serns Kalifornijas centrālās savienības prezidents.
Sirds izaicinājums
Vai nav brīnišķīgi redzēt, kas notiek, kad mēs sākam lūgt par cilvēkiem un kalpot viņiem tā,
kā Dievs vada? Tu nevari zināt, vai tu neesi kāda cilvēka pēdējā iespēja uzzināt par Jēzu.
Kādēļ gan nejautāt Dievam šobrīd, lai viņš tev parāda cilvēkus kaimiņos, par kuriem vari
lūgt un kuriem vari kalpot? Lūdz pēc spējas līdzdalīt triju eņģeļu vēstu patiesības ar Svētā
Gara efektivitāti. Ja lūgsi to no sirds, Dievs īpaši vadīs tevi satikt īstos cilvēkus!
Tu esi lūdzis par septiņiem cilvēkiem savā sarakstā, un mēs gribam tevi iedrošināt turpināt
lūgt un sazināties ar viņiem. Atrodi iespējas kalpot viņiem un parādīt Jēzus mīlestību.
Dievs ir spējīgs un vēlas darboties šo cilvēku dzīvēs. Un tad, kad tu lūdz, tas atstāj
iespaidu neredzamajā pasaulē. Ja ne tagad, tad kādu dienu tu redzēsi atbildes uz savām
lūgšanām.
Lūgšanu vajadzības
Lūdz pēc Svētā Gara vadības noslēdzošajās Ģenerālkonferences dienās.
Lūdz par cilvēkiem, kuri ir nonākuši vadības pozīcijās, lai Svētais Gars dod tiem
visu nepieciešamo priekšā stāvošajam uzdevumam.
! Lūdz pēc iespējām nest Jēzus evaņģēliju savai ģimenei, draugiem, kaimiņiem un
daba biedriem.
! Turpini lūgt par 7 cilvēkiem, meklējot iespējas kalpot viņiem.
! Lūdz, lai Dievs tev dotu vismaz vienu cilvēku, kuru vadīt pie Kristus šajā gadā.
!
!

40. diena (11. jūnijs) Sabata slava:
!
!
!
!
!

Slavē Dievu par to, ko Viņš ir darījis tavā dzīvē šo 40 lūgšanu dienu laikā. Nosauc
konkrētas lietas.
Slavē Dievu par to, ko Viņš darīs caur jaunievēlētajiem un atkārtoti ievēlētajiem
vispasaules draudzes vadītājiem, kad viņi nākamajos gados nesīs atbildības nastu.
Slavē Dievu par to, ko Viņš dara un darīs to 7 cilvēku dzīvēs, par kuriem tu esi
lūdzis šo 40 lūgšanu dienu laikā.
Slavē Dievu par to, ka Viņš dos tev ticību pastāvēt beigu laikos un, ka drīz Viņš
nāks padebešos, lai vestu mūs mājās.
Slavē Dievu, ka Viņam ir vēl lielākas lietas padomā priekš tevis, ka šis ir tikai
brīnišķīgā ceļojuma sākums.
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Dārgais draugs!
Četrdesmit lūgšanu dienas ir beigušās, bet tavs ceļojums kopā ar Jēzu kļūs tikai vēl
labāks, kamēr turpināsi Viņu meklēt. Tā kā tu esi bijis daļa no šī 40 lūgšanu dienu
ceļojuma, mēs lūdzam, lai tu būtu piedzīvojis Dieva spēku savā dzīvē, lai tu būtu
piedzīvojis Svētā Gara nestu patiesu atmodu un reformu, kas turpinās. Un tam nav
jābeidzas 40 lūgšanu dienu noslēgumā, bet jāturpinās līdz Jēzus atnākšanai.
Mēs tevi iedrošinām arī turpmāk pievienoties ticīgajiem no visas pasaules, lūdzot kopā 24
stundas dienā, Zoom platformā: https://247unitedprayer.org. Lūgšanas turpināsies visiem
tiem, kuri vēlēsies piedalīties. Un nepārtrauc lūgt par saviem 7 cilvēkiem (un daudziem
citiem, kurus Dievs liks tavā sirdī), līdz tu ieraudzīsi atbildes uz savām lūgšanām.
Atceries, “Visu draudzes locekļu iesaistīšanās” nozīmē, ka katram ir kaut kas, ko darīt
priekš Kunga! Neaizmirsīsim šī gada Ģenerālkonferences sesijas tematu: “Jēzus nāk!
Iesaisties misijā!”
Mēs ar nepacietību gaidīsim liecības par to, ko Dievs ir darījis šo 40 lūgšanu dienu laikā
tavā dzīvē, tavā ģimenē un draudzē!
Lai Dievs tevi svētī!
Atmodas un reformas (Revival and Reformation) komanda
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