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AUGSTAIS PRIESTERIS 
!
VADĪTĀJA VADLĪNIJAS 

Laipni lūgti 10 Lūgšanu dienās 2018! Kopš 2006.gada, kad 10 Lūgšanu dienu programma iesākās ar nosaukumu 
“Operācija - Globālais lietus”, Dievs ir paveicis daudz brīnumu. Svētais Gars ir aicinājis uz atmodu, atgriešanos, 
atjaunojis dedzību evanģelizēt un dziedinājis attiecības. Patiešām, lūgšana ir atmodas sākums!  

Šīs vadlīnijas ir paredzētas, lai palīdzētu Tev kā vadītājam. Pirmā sadaļa aptver 10 Lūgšanu dienu tēmas, bet otrā 
sadaļa ietver norādes, kuras palīdzēs Tev un Tavai lūgšanu grupai. Atceries, ka materiāls veidots tikai ierosmēm un 
idejām. Jūties brīvs kaut ko pamainīt Dieva Gara vadībā.  

10 Lūgšanu dienās, kuras šajā - 2018. gadā norisināsies no 10. - 20.janvārim, Tavai grupai vajadzētu tikties katru 
dienu, satiekoties klātienē vai caur telefonkonferencēm stundu garā kopīgā lūgšanā. 11.diena - 20.janvāris, ir 
Sabats. Šī diena lai ir svētki, pateicībā par to, ko Dievs ir darījis, atbildot uz kopīgo lūgšanu. Mēs ceram, ka šīs 
idejas un ieteikumi palīdzēs Tavai mazajai grupai vai draudzes ģimenei 10 Lūgšanu dienas 2018 padarīt par 
iespaidīgu pieredzi. 

Uzsākot šo ceļojumu, izlasi pagājušā gada 10 Lūgšanu dienu 2017 dalībnieku liecības: 

S H A D R E C K  
C H A R U M B I R A   
“Paldies! Mūsu draudze ir 
atjaunota un esam piedzīvojuši 
vienotību, kur bijām 
sadalījušies. Esam redzējuši 
Kristu debesu svētnīcā un mūsu 
lūgšanas turpina pacelties pie 
Viņa. Vienotība ir redzama 
atbilde, kuru esam piedzīvojuši 
līdz šim, bet vēlāk nosūtīšu citas 
personīgās liecības.” 

G W E N  P A K U A ,  
S A R A K O L O K  K I M B E ,  
L I E L B R I TĀN I J A  
“Paldies par brībišķīgo 
programmu! Mūsu mazajā 
draudzē mani ievēlēja par 
lūgšanu kalpošanas nodaļas 
vadītāja palīgu. Mēs savu 
programmu iesākām Sabatā ar 
lūgšanām un gavēšanu un tad 10 
Lūgšanu dienas uzsākām 

trešdienā. Draudzes locekļi to 
ļoti labi apmeklēja. Atbildot uz 
mūsu lūgšanām, Draudžu 
Savienība norīkoja mācītāju 
mūsu draudzei, jo vairākus 
gadus mums tā nebija. Lūdzu 
lūdziet par mani un mūsu mazo 
draudzi!”  

D A N N Y  M O O N I E ,  
D E S  B A R R A S ,  
S E N T LŪS I J A  
“Mūsu draudze noorganizēja 
autobusu, lai katru vakaru 
atvestu draudzes locekļus uz 10 
Lūgšanu dienām. Šis īpašais 
šoferis bieži veda mūsu 
draudzes locekļus uz Svētdienas 
un Trešdienas vakara 
dievkalpojumiem. Viņš tos 
atveda un, kad beidzās, atbrauca 
atpakaļ, lai atkal aizvestu. 
Pirmajā vakarā kāds uzaicināja 
šoferi palikt uz šo programmu. 
Viņš piekrita! Tanī vakarā, 

atgriežoties mājās, viņš 
līdzdalīja pieredzi savai līgavai 
un iedrošināja viņu apmeklēt 
sanāksmi nākamajā vakarā. Viņi 
abi bija klātesoši tanī vakarā un 
katrā nākamajā arī. Desmit 
lūgšanu dienu beigās viņi runāja 
ar draudzes vecāko par saviem 
plāniem drīzumā apprecēties un 
sekot Kungam. Lūdzu pieminiet 
tos lūgšanās. Katrs 10 Lūgšanu 
dienu vakars bija svētība. Katru 
vakaru mēs sekojām materiāla 
vadlīnijām, pievienojot vēl 
vienu lietu. Mēs lasījām Svēto 
Raktu epizodes no Kristus 
dzīves - no pēdējām vakariņām 
līdz augšāmcelšanai. Katrs 
vakars bija Gara piepildīts. Bija 
vakari, kuros bija 40 
apmeklētāji, no kuriem 20 bija 
viesi no apkārtējās apkārtnes. 
Mēs piedzīvojām Dieva 
klātbūtni un es zinu, ka cilvēki 
šajā laikā lūdza par mums. Lai 
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Dievs turpina izliet Savu Garu 
pār Savu draudzi!”  

D O R I S  J O H N S O N ,  
R I C H M O N D ,  
V I R G I N I A ,  ASV 
“10 Lūgšanu dienas bija svētība! 
Mēs piedzīvojām Svētā Gara 
izliešanos pār mūsu runātājiem, 
dalībniekiem un katru lūdzēju. 
Apmeklētāji bija no piecām 
dažādām valstīm un dažādām 
konfesijām. Mēs pateicamies 
Dievam par šo kalpošanu, lai 
aizsniegtu vēl daudzas dvēseles 
Viņa valstībai.”  

B E A U L I T Y  D U B E   
“Kādu brīnišķīgu pieredzi es 
piedzīvoju Desmit lūgšanu 
dienu laikā! Es lūdzu Kungam 
nodrošināt manu skolas maksu - 
man nebija ne mazākās 
nojausmas kā tas notiks. Mēs 
kalpojam dzīvam Dievam! 
Mans lūgums tika atbildēts jau 
otrajā dienā un es turpināšu slvēt 
savu Kungu par Viņa uzticību.”  

E L I J A H  M WA K I O ,  
K E N I J A  
“Gada sākumā Džastins bija ļoti 
nomākts, it sevišķi, ja runa bija 
par finansēm un viņa ģimeni. 
Pēc 10 Lūgšanu dienām viņš 
atrada mieru un prieku. Viņš 
atzīst, ka tas ir kaut kas, ko viņš 
nekad vēl līdz šim savā dzīvē 
nav piedzīvojis un vairs nav 
šaubu, ka Dievs patiešām ir labs 
un varens.”  

R O N N I E  N A I D O O ,  
J O H A N N E S B U R G ,  
D I E N V I DĀF R I K A  
“Mūsu draudze (Northside 
SDA) Desmit lūgšanu dienu 
programmā ir piedalījusies jau 6 
gadus. Šajā gadā mūsu grupa 
sapulcējās kā ierasts, lai 
turpinātu lūgšanas un pateicības, 
noslēdzot ar dievkalpojumu un 
tad, dodoties mājās. Kādu 
vakaru mēs saņēmām ziņu, ka 
viens no mūsu draudzes 
locekļiem ir nolaupīts un tiek 

vests uz pamestu vietu.  Parasti 
šādas situācijas beidzas letāli. 
Mūsu draudzes locekļi krita 
ceļos un lūgšanas sasniedza 
Dieva godību - Viņa bērnam 
netika nodarīts nekāds 
kaitējums. Pēc stundas mēs 
saņēmām jaunākās ziņas, ka 
Veslijs ir atbrīvots no gūsta 
neskarts. Es nezinu kā savādāk 
izskaidrot šo brīnumu kā vienīgi 
- ka Dievs norīkoja Savus 
eņģeļus steigties palīgā Savam 
bērnam. Automašīna tika 
atgriezta, Veslijs bija satricināts, 
bet Viņa uzticība Dievam bija 
dubultojusies. Tikai divas dienas 
pēc šī incidenta viņš jau bija 
gatavs kalpot savos Sabata 
pienākumos. Lai Dievam gods 
un, lai šis stāsts ir par 
iedrošinājumu mūsu brāļiem un 
māsām, izkaisītiem visā plašā 
pasaulē.”  

  

SVARĪGĀKIE PUNKTI 10 LŪGŠANU DIENĀS 

Kāpēc studēt Augstā Priestera apģērbu?  
Visam, ko Dievs dara, ir kāds mērķis. Katrai detaļai ir nozīme un pastāvēšanas iemesls. Tas attiecas arī uz Augstā 
Priestera apģērbu. Grāmatā “Sentēvi un Pravieši” mēs lasām, ka “Viss, kas saistījās ar Augstā Priestera apģērbu 
un stāju, bija tāds, kas skatītājam iedvesa sajūtu par Dieva un Viņa pielūgšanas svētumu, par tīrību un šķīstumu, 
kas tiek prasīts no visiem, kas Viņam tuvojas” /351.lpp./. Aplūkosim Priestera apģērba simbolus, lai redzētu, ko 
mēs no tā priekš sevis varētu iemācīties divdesmit pirmajā gadsimtā.  

Ikdienas tematiskās lapas 
Katrai no desmit dienām ir sagatavota sava tematiskā lapa. Pirmajā lapaspusē ir sagatavots ieteicamais lūgšanu 
laika plāns ar īpašo lūgšanu vajadzību priekšlikumiem. Otrajā lapaspusē ir Bībeles teksti un Elenas Vaitas citāti, 
kuri sniedz dziļāku ieskatu tēmā. Rekomendējam nokopēt, lai katram dalībniekam būtu iespējams sekot līdzi 
lūgšanu laikā. Kopējiet uz vienas lapas abām pusēm. Draudzes visā pasulē vienosies kopīgā lūgšanā par konkrētās 
dienas tēmu. Pievienojieties viņiem lūgšanā, citējot Svētos Rakstus, citātus un lūgšanu vajadzības, kuras ir 
ierakstītas katras dienas tematiskajā lapā. Tomēr nejūtieties piespiesti sekot lūgšanu ieteikumu sarakstam.  
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Jūs varat sadalīties mazākās grupās un tad lūgt par daļu no saraksta. 
Dažas lūgšanu vajadzības attiecas tieši uz vispasaules Adventistu draudzi. Ir ļoti svarīgi kopīgi lūgt par mūsu 
draudzes ģimeni, taču Jūs varat arī pārveidot lūgšanu laiku, izmantojot vispārīgākas lūgšanu tēmas, ja Jūsu grupā ir 
interesenti. Lūdziet par to, kā Jūs varētu izrādīt viesmīlību tiem un palīdzēt viņiem justies kā daļai no grupas.  

Elenas Vaitas citāti par Priestera apģērba simboliku 
Katrā no desmit dienu lasījumiem esam iekļāvuši Elenas Vaitas citātus un vairākus Bībeles pantus. Tajos runāts par 
dažādajām Priestera apģērba daļām un ko tās mums māca. Iesakām Jums to lasīt kopā ar visu grupu. To var darīt 
lūgšanu brīžu sākumā, pievēršoties konkrētās dienas tēmai vai arī lūgšanu brīžu vidū.  

Ieteicamais lūgšanu sadaļu ilgums 
Tas, cik daudz laika Jūs pavadīsiet katrā lūgšanu sadaļā, droši vien reizi no reizes atšķirsies. Iesakām šādus laika 
rāmjus, jo tie parasti darbojas labi: 
• Sasveicināšanās/Ievads: 2-5 minūtes  
• Bībeles un Elenas Vaitas citātu lasīšana: 3 minūtes  
• Dieva slavēšana (lūgšanās): 10 minūtes 
• Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku (lūgšanās): 3-5 minūtes 
• Sirsnīgas lūgšanas un aizlūgšanas (lūgšanās): 30-35 minūtes 
• Pateicība (lūgšanās): 10 minūtes 

Aizlūgt par septiņiem  
Iedrošiniet katru Dievam vaicāt, lai Viņš atklāj septiņus cilvēkus, par kuriem aizlūgt šo desmit dienu laikā. Tie var 
būt ģimenes locekli, draugi, darba biedri, draudzes locekļi u.c. Iedrošiniet tos lūgt, lai Svētais Gars vada šos 
septiņus cilvēkus palikt Kristū. Grupas dalībniekiem vajadzētu arī lūgt Dievam parādīt, par ko vēl tiem aizlūgt šo 
septiņu cilvēku dzīvēs un kā šo 10 Lūgšanu dienu laikā viņus atbalstīt. 

Sabata dievkalpojumi 10 Lūgšanu dienās 2018 
Pievērsiet īpašu uzmanību lūgšanām un līdzdaliet liecības par atbildētajām lūgšanām draudzes dievkalpojumā 
abos Sabatos. Esiet radoši - ļoti dažādos veidos ir iespējams dalīties ar draudzes ģimeni par to, kas notiek ikdienas 
lūgšanu sanāksmēs. 

Pēdējā Sabata svinēšana  
Pēdējo Sabatu vajadzētu veidot kā īpašu pateicības un slavas laiku Dievam par to, ko Viņš ir darījis šo desmit 
dienu laikā. Iedaliet pietiekamu laiku atbildēto lūgšanu liecībām, svētrunai par lūgšanu un dziedāšanai.  Vadiet 
draudzi lūgšanās, lai tie kuri nepiedalījās ikdienas lūgšanās varētu piedzīvot lūgšanu prieku ar citiem. Lai iegūtu 
vēl citas idejas, ieskatieties 11 dienas materiālā. 

Turpmākie pasākumi pēc 10 Lūgšanu dienām 2018 
Lūdziet daudz par to, lai izprastu, ko Dievs vēlas lai Jūsu draudze/grupa turpinātu pēc 10 Lūgšanu dienām 2018. 
Varbūt Jūs turpināsiet ar iknedēļas lūgšanu sapulci. Vai varbūt Dievs vēlas, lai Jūs uzsāktu jaunu kalpošanu savā 
draudzē vai sabiedrībā. Esiet atvērti un sekojiet tam, kur Dievs vada. Jūs būsiet pārsteigti, staigājot ar Viņu! 

Liecības  
Lūdzu līdzdaliet stāstus par Dieva darbu 10 Lūgšanu dienu laikā! Tavs stāsts būs kā iedrošinājums daudziem 
citiem. Liecības var sūtīt stories@ministerialassociation.org vai iesniegt mājaslapā at www.tendaysofprayer.org. 
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KOPĪGO LŪGŠANU NORĀDES 

Kopīga vienotība 
Kad kāds lūgšanā izsaka savu vajadzību Dievam, esiet arī citi vienoti, aizlūdzot par to - tas ir spēks! Ja kāds par 
attiecīgo vajadzību jau ir lūdzis, nedomājiet, ka nevienam citam vairs par to nevajadzētu lūgt. “Atkal Es jums 
saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans Debesu Tēvs to tiem 
dos” /Mt.18:19/. Cik iedrošinoši to pieminēt lūgšanā!  

Dieva apsolījumu pieprasīšana 
Mēs esam sagatavojuši sarakstu ar dažādiem apsolījumiem, kuri varētu tikt pieminēti lūgšanā. Iedrošiniet grupu 
piesaukt Dieva apsolījumus lūgšanas laikā. Ir tik viegli koncentrēties uz mūsu problēmām, bet kad mēs piesaucam 
Dieva apsolījumus, mēs pieaugam ticībā un atgādinam sev, ka ar Dievu nekas nav neiespējams. Apsolījumi palīdz 
acis novērst no savām nepilnībām un grūtībām un pievērst tās Jēzum. Katram vājuma brīdim un katrai cīņai mēs 
varam stāties pretī ar Bībeles apsolījumu. Pamudiniet cilvēkus sameklēt vēl vairāk apsolījumu un pierakstīt tos, lai 
uz tiem varētu atsaukties lūgšanās arī turpmāk. 

"Mums sirsnīgā vienkāršībā vajadzētu izteikt Kungam savas vajadzības un tādā ticībā un paļāvībā pieprasīt Viņa 
apsolījumus, ka sanāksmes dalībnieki atzītu, ka mēs esam iemācījušies lūgšanās uzvarēt kopā ar Dievu. Tad arī 
viņi jutīsies iedrošināti ticēt Kunga klātbūtnei, atverot savas sirdis Viņa bagāto svētību saņemšanai. Līdz ar to 
pieaugs pārliecība par jūsu patiesumu, un tie būs gatavi labprāt uzklausīt runātāja sniegtās pamācības" /
Evaņģelizācija, 146.lpp./. 

“Debesis ir pilnas ar Dieva svētībām, kuras Viņš dod tiem, kas ar Viņu sadarbojas. Visi, kas Viņam paklausa, var 
uzticīgi gaidīt apsolījumu piepildīšanos. Bet tad mums ir stingri, nešaubīgi jāpaļaujas uz Dievu. Bieži Viņš kavējas 
atbildēt, lai pārbaudītu mūsu ticību un noskaidrotu, vai mūsu vēlēšanās ir patiesa. Ja esam lūguši saskaņā ar 
Dieva Vārdu, tad mums ir jātic Viņa apsolījumam un jāturpina lūgt ar neatlaidīgu noteiktību, kas netiks 
noraidīta” /Kristus līdzības, 145.lpp./. 

Gavēšana  
Aiciniet 10 Lūgšanu dienu dalībniekus kopā ar Jums apsvērt kādu no gavēšanas veidiem kā, piemēram, gavēšana 
no TV, pasaulīgas mūzikas, filmām, interneta, saldumiem vai cita veida pārtikas, kuru grūti pārstrādāt. Atvēliet 
īpašu laiku lūgšanām un Bībeles izpētei, lūdzot Dievam palīdzēt Jums un Jūsu draudzei vel pilnīgāk palikt Kristū. 
Izvēloties vienkāršu diētu, grupas cilvēki ļaus saviem prātiem būt uzņēmīgākiem pret Svētā Gara balsi. 

Svētais Gars  
Lūdziet Svētajam Garam atklāt Jums, kā un par ko lūgt konkrētā cilvēka dzīvē un konkrētajā situācijā. Bībele 
mums saka, ka mēs nezinām par ko lūgt un, ka Svētais Gars ir Tas, Kurš par mums aizlūdz. 
“Mums ir jālūdz ne tikai Kristus vārdā, bet arī Svētā Gara iedvesmotiem. Ar to ir izskaidrojami šie vārdi: “Pats 
Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām” /Rom. 8:26/. Uz šādu lūgšanu Dievam ir prieks atbildēt. Kad 
nopietni un ar spēku izsakām lūgšanu Kristus vārdā, tad Dievs ar tādu pašu spēku apņemas atbildēt uz to “daudz 
vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. /Ef.3:20/“. /Kristus līdzības, 147.lpp./. 

Fiziskā vienotība 
Uzsākot kopīgās lūgšanas, aiciniet ikvienu sanākt kopā ciešāk. Kad cilvēki nāk tuvāk viens otram, izveidojot 
noslēgtu apli, tas palīdz attīstīt vienotības garu, kas ir ļoti svarīgi kopīgajām lūgšanām. Ja cilvēki ir izvietojušies pa 
visu telpu, tas arī apgrūtina sadzirdēt citam cita lūgšanu. 
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Pierakstu veikšana 
Lūgšanu žurnāla veidošana 10 Lūgšanu dienu laikā var būt labs veids kā dalībniekiem palīdzēt iedzīvināt lūgšanu 
dienu tēmas, izvirzīt konkrētas apņemšanās un redzēt svētības kā Dieva atbildes uz tām.  Pierakstīt lūgumus un 
Dieva atbildes uz tiem ir pārbaudīts ceļš uz iedrošinājumu.  
Ja Jūs vēlaties, pierakstu veikšana 10 Lūgšanu dienu laikā var tikt īstenota dažādos veidos. Lūgšanu sanāksmes 
laikā Jūs varat atvēlēt laiku, lai cilvēki pieraksta savus lūgumus Dievam savos personīgajos lūgšanu žurnālos. Vai 
arī Jūs varat iekārtot grupas žurnālu, lūgumu un atbilžu pierakstīšanai - piezīmju grāmatiņā, uz liela plakāta vai 
elektroniskajos pierakstos. Vienkāršs veids kā to darīt - sadalīt lapu divās daļās, pa vidu novelkot līniju. Vajadzības 
rakstiet kreisajā pusē, bet atbildes labajā pusē. Tas ir aizraujoši un ticībai par stiprinājumu, palūkoties atpakaļ, lai 
ieraudzītu kā Dievs ir atbildējis uz lūgšanām! 

Godbijība 
Veiciniet un parādiet godbijīgu attieksmi. Mēs tuvojamies Visuma Ķēniņa tronim. Lai mūsu attieksme pret šo 
lūgšanu laiku nav pavirša ne caur ķermeņa pozu, ne manierēm. Tomēr nav arī nepieciešams, lai nepārtraukti visi 
zemotos lūgšanā. Cilvēkiem ir jājūtas labi visas stundas garumā, tāpēc aiciniet cilvēkus lūgt pazemojoties uz 
ceļiem, stāvot vai sēžot kā Dievs vada, lai cilvēki varētu justies ērti. 

Teikumu lūgšanas 
Lūgšanām vajadzētu būt īsām un konkrētām. Tas sniedz iespēju lūgt arī citiem.  Centies savu lūgšanu ietvert dažos 
teikumos. Katrs cilvēks var lūgt vairākas reizes. Īsu teikumu lūgšanas padara lūgšanu laiku interesantu un atļauj 
Svētajam Garam iedvesmot grupu lūgšanās. Nav nepieciešams katru īso lūgšanu iesākt un noslēgt ar tādām 
frāzēm kā “Dārgais Dievs” un “Āmen”. Lai tā ir nepārtraukta saruna ar Dievu!  

Klusums 
Vadītājam nevajadzētu dominēt lūgšanu laikā. Mērķis ir iedrošināt, lai citi lūdz. Klusuma brīži ir brīnišķīgi, jo tie 
piešķir laiku Dievam uzrunāt mūsu sirdis. Atļaujiet Svētajam Garam darboties un piešķiriet katram laiku lūgšanai. 

Dziedāšana 
Dziesmas, kuras Dievs liek Jūsu sirdīs, ejot cauri lūgšanām, pievieno skaistumu lūgšanu sanāksmēm. Dziedāšana 
ir labs veids, kā pāriet no vienas lūgšanas sadaļas uz otru. 

Lūgšanu vajadzības 
Pirms lūgšanām nejautājiet grupai, kādas katram ir lūgšanu vajadzības. Tā vietā, pamudiniet cilvēkus lūgt par 
savām vajadzībām, bet citiem pievienoties šiem lūgumiem ar savu piekrišanu un lūgšanām.  Lūk, kāpēc: Laiks! 
Lūgšanu vajadzību pārrunāšana var aizņemt lielāko daļu lūgšanām paredzēto laiku. Sātans ir saviļņots, kad 
runājam par problēmām tā vietā, lai par tām lūgtu. Grupas dalībnieki bieži uzsāk konsultēšanu un iesaka 
risinājumus. Spēks ir no Dieva! Jo vairāk mēs lūdzam, jo vairāk tiek atraisīts Viņa spēks! 

Jūsu ikdiena 
Tā ir tik ļoti svarīga! Pārliecinieties, ka Jūs kā vadītājs ikdienā pavadiet laiku pie Jēzus kājām, runājot ar Viņu un 
lasot Viņa Vārdu. Ja Jūs par savas dzīves prioritāti noliksiet Dieva iepazīšanu, tā Jums būs brīnišķīga pieredze. 
“No klusajām lūgšanu vietām nāca spēks, kas lielās reformācijas laikā satricināja pasauli. Tur Kunga kalpi svētā 
līksmībā nostājās uz Viņa apsolījumu klints.” /Lielā cīņa, 210.lpp./ 
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
!  
IEVADS 

Laipni lūgti 10 Lūgšanu dienās 2018! Esam tik pateicīgi, ka varam iesākt šo gadu ar lūgšanu. Pēdējos gados Dievs 
ir paveicis daudz brīnumu, kad mēs meklējām Viņu gavēšanā un lūgšanā. Svētais Gars ir mudinājis uz atmodu, 
atgriešanos, atjaunojis dedzību evanģelizēt un dziedinājis attiecības. Patiešām, lūgšana ir atmodas sākums! 

Mēs ticam, ka Tava dzīve un to cilvēku dzīves par kuriem Tu lūgsi, izmainīsies, kad Tu pievienosies citiem 
draudzes locekļiem, lai lūgtu pēc Svētā Gara, Kuru Tēvs ir apsolījis dot tiem, kuri to lūdz. Izlasi to cilvēku 
atsauksmes, kuri piedalījās pagājušā gada 10 Lūgšanu dienās: 

S H A D R E C K  C H A R U M B I R A  
“Paldies! Mūsu draudze ir atjaunota un esam 
piedzīvojuši vienotību, kur bijām sadalījušies. Esam 
redzējuši Kristu debesu svētnīcā un mūsu lūgšanas 
turpina pacelties pie Viņa. Vienotība ir redzama 
atbilde, kuru esam piedzīvojuši līdz šim, bet vēlāk 
nosūtīšu citas personīgās liecības.” 

G W E N  P A K U A ,  S A R A K O L O K  K I M B E ,  
L I E L B R I TĀN I J A  
“Paldies par brībišķīgo programmu! Mūsu mazajā 
draudzē mani ievēlēja par lūgšanu kalpošanas 
nodaļas vadītāja palīgu. Mēs savu programmu 
iesākām Sabatā ar lūgšanām un gavēšanu un tad 
Desmit lūgšanu dienas uzsākām trešdienā. Draudzes 
locekļi to ļoti labi apmeklēja. Atbildot uz mūsu 
lūgšanām, Savienība norīkoja mācītāju mūsu 
draudzei, jo vairākus gadus mums tā nebija. Lūdzu 
lūdziet par mani un mūsu mazo draudzi!”  

D A N N Y  M O O N I E ,  D E S  B A R R A S ,  
S E N T LŪS I J A  
“Mūsu draudze noorganizēja autobusu, lai katru 
vakaru atvestu draudzes locekļus uz 10 Lūgšanu 
dienām. Šis īpašais šoferis bieži veda mūsu draudzes 
locekļus uz Svētdienas un Trešdienas vakara 
dievkalpojumiem. Viņš tos atveda un, kad beidzās, 
atbrauca atpakaļ, lai atkal aizvestu. Pirmajā vakarā 
kāds uzaicināja šoferi palikt uz šo programmu. Viņš 
piekrita! Tajā vakarā, atgriežoties mājās, viņš 
līdzdalīja pieredzi savai līgavai un iedrošināja viņu 
apmeklēt sanāksmi nākamajā vakarā. Viņi abi bija 
klātesoši tajā vakarā un katrā nākamajā arī. 10 

Lūgšanu dienu beigās viņi runāja ar draudzes vecāko 
par saviem plāniem drīzumā salaulāties un sekot 
Kungam. Lūdzu pieminiet tos lūgšanās. Katrs 10 
Lūgšanu dienu vakars bija svētība. Katru vakaru mēs 
sekojām materiāla vadlīnijām, pievienojot vēl vienu 
lietu. Mēs lasījām Svēto Raktu epizodes no Kristus 
dzīves - no pēdējām vakariņām līdz augšāmcelšanai. 
Katrs vakars bija Svētā Gara piepildīts. Bija vakari, 
kad atnāca 40 apmeklētāji, no kuriem 20 bija viesi 
no vietējās apkārtnes. Mēs piedzīvojām Dieva 
klātbūtni un es zinu, ka cilvēki šajā laikā lūdza par 
mums. Lai Dievs turpina izliet Savu Garu pār Savu 
draudzi!”  

D O R I S  J O H N S O N ,  R I C H M O N D ,  
V I R G I N I A ,  ASV 
“Desmit lūgšanu dienas bija svētība! Mēs 
piedzīvojām Svētā Gara izliešanos pār mūsu 
runātājiem, dalībniekiem un katru lūdzēju. 
Apmeklētāji bija no piecām dažādām valstīm un 
dažādām konfesijām. Mēs pateicamies Dievam par 
šo kalpošanu, lai aizsniegtu vēl daudzas dvēseles 
Viņa valstībai.”  

B E A U L I T Y  D U B E   
“Kādu brīnišķīgu pieredzi es piedzīvoju Desmit 
lūgšanu dienu laikā! Es lūdzu Kungam nodrošināt 
manu skolas maksu - man nebija ne mazākās 
nojausmas kā tas notiks. Mēs kalpojam dzīvajam 
Dievam! Mans lūgums tika atbildēts jau otrajā dienā 
un es turpināšu slavēt savu Kungu par Viņa 
uzticību.”  
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LŪGŠANU TĒMA: MŪSU AUGSTAIS PRIESTERIS 

10 Lūgšanu dienu laikā mēs aplūkosim augstā priestera apģērbu Vecajā derībā, lai redzētu, ko varam iemācīties no tā 
savai dzīvei. Grāmatā “Laikmetu ilgas” mēs lasām: “Visam priestera apģērbam vajadzēja būt veselam un nebojātam. 
Ar šīm skaistajām amata drēbēm tika attēlots lielā Parauga, Jēzus Kristus, raksturs. Vienīgi pilnība apģērbā un stājā, 
vārdos un garā varēja būt Dievam pieņemama. Dievs ir svēts un dievkalpojumiem virs zemes jānorāda uz Viņa 
godību un pilnību, jo tikai tā ir iespējams pareizi attēlot kalpošanas svētumu Debesīs”/Laikmetu ilgas 709.lpp./. 
Viss, ko priesteris valkāja un darīja, bija paredzēts, lai atstātu noteiktu iespaidu uz cilvēkiem: “Viss, kas saistījās ar 
augstā priestera apģērbu un stāju, bija tāds, kas skatītājam iedvesa sajūtu par Dieva un Viņa pielūgšanas 
svētumu, par tīrību un šķīstumu, kas tiek prasīts no visiem, kas Viņam tuvojas” /Sentēvi un pravieši 351.lpp./. Šajās 
lūgšanu dienās mēs atklāsim garīgas mācības par to, ko simbolizē priestera apģērbs.  
0  

IETEIKTĀS LŪGŠANU LAIKU VADLĪNIJAS 

• Lai Jūsu lūgšanas ir īsas - viens vai divi konkrēti teikumi par tēmu. Tad dodiet iespēju lūgt citiem. Jūs varat lūgt 
tik reizes, cik vēlaties, gluži kā sarunājoties.  

• Nebīstaties no klusuma, jo tas sniedz katram iespēju ieklausīties Svētajā Garā.  
• Dziedāt kopīgi dziesmas pēc Dieva Gara vadības arī ir milzīga svētība. Jums nav nepieciešamas klavieres šim 

nolūkam. Dziedāt acapella arī ir jauki. 
• Tā vietā, lai vērtīgo lūgšanu laiku izlietotu pārrunās par lūgšanu vajadzībām, vienkārši lūdziet par tām. Tad arī 

citi var pievienoties, lūdzot par tām un piesaukt attiecīgos apsolījumus Jūsu vajadzībām.  

Dieva apsolījumu pieprasīšana 
Dievs mums ir dāvājis tik daudz apsolījumu Savā Vārdā. Tā ir liela priekštiesība piesaukt tos savās lūgšanās. Visi 
Viņa baušļi un padomi arī ir solījumi. Viņš nekad no mums neprasīs neko tādu, kas nebūtu iespējams Viņa spēkā. 
Lūgšanās ir tik viegli koncentrēties uz savām vajadzībām, grūtībām, izaicinājumiem - vaimanāt un žēloties par 
situāciju. Tāds nav lūgšanu mērķis. Lūgšanas nolūks ir stiprināt mūsu ticību.  Tieši tāpēc mēs Jūs iedrošinām 
pieprasīt Dieva apsolījumus savās lūgšanās. Tas palīdzēs skatu novērst no sevis, no savām nepilnībām un to 
pievērst Jēzum. Uzlūkojot Viņu, mēs tiekam pārvērsti. “Ikkatrs Dieva Vārda apsolījums domāts mums. Savās 
lūgšanās piesauciet Jehovas drošo Vārdu un ticībā pieprasiet sev Viņa apsolījumus. Viņa Vārds ir kā garantija 
tam, ja lūgsiet ticībā, Jūs saņemsiet visas garīgās svētības. Turpiniet lūgt un Jūs saņemsiet daudz vairāk par visu 
to, ko Jūs lūdzat vai domājat” /Debesu vietās, 71.lpp./.  
Kā Jūs varat pieprasīt Viņa apsolījumus? Piemēram, lūdzot pēc miera, Jūs varat minēt Jāņa 14:27 un teikt: “Kungs, 
Tu esi teicis Savā Vārdā, “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; nekā pasaule dod, Es jums dodu. 
Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas” dod man šo mieru, kuru Tu Esi apsolījis dot.” Pateicieties Dievam, ka 
Viņš jums dod mieru arī tad, ja to nesajūtat tepat un tulīt. Mēs esam sagatavojuši sarakstu “Apsolījumi, kurus 
piesaukt lūgšanā” ar dažādiem apsolījumiem, kurus varat minēt.  Turiet šo sarakstu sev blakus lūgšanas laikā. 
Piesauc Dieva apsolījumus savās personīgajās un publiskajās lūgšanās. 

Gavēšana 
Mēs Jūs iedrošinām īstenot Daniela gavēni šajās 10 Lūgšanu dienās. Uzsākt gadu ar lūgšanām un gavēni ir lielisks 
veids kā priekšāstāvošajā gadā atdot savas dzīves Dievam. Elena Vaita mums saka: “Tagad un vēlāk, līdz pat laika 
beigām, Dieva ļaudīm vajadzētu būt daudz nopietnākiem un dedzīgākiem, neuzticoties savai gudrībai, bet sava 
Vadītāja gudrībai. Tiem vajadzētu nošķirt dienas gavēšanai un lūgšanām. Pilnīga atturēšanās no pārtikas nebūtu 
nepieciešama, bet galvenokārt vajadzētu ēst vienkāršu barību” /Counsels on Diet and Foods 188.,189.lpp./.  
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Mēs pazīstam Danielu, kurš ēda augļus un dārzeņus 10 dienas. Arī mēs Jums iesakām izvēlēties ļoti vienkāršu 
diētu šo 10 Lūgšanu dienu laikā. Vienkāršs uzturs, kas izslēdz cukuru, pārstrādātus un rafinētus pārtikas produktus, 
kā arī sodu var mums sniegt labumu dažādos veidos.  Pirmkārt, ēdot vienkārši Jums būs nepieciešams mazāk 
laika, lai pagatavotu ēdienu, bet vairāk laika paliks sadraudzībai ar Kungu. Otrkārt, jo vienkāršāks uzturs, jo 
kunģim vieglāk to sagremot un mūsu prāts būs skaidrāks. Mēs visi zinām, ka cukurs aptumšo priekšējo smadzeņu 
daivu - mūsu domāšanas centru. Ja vēlamies skaidrāku prātu, lai sadzirdētu Dieva balsi un varētu nākt Viņam 
tuvāk, mums vajadzētu pārliecināties, ka mūsu diēta to nekavē. Gavēšana nav tikai atturēšanās no ēdiena. Mēs 
Jums iesakām atturēties arī no televīzijas, filmām, kompjūterspēlēm, pat Facebook un YouTube. Dažreiz lietas, 
kuras pašas par sevi nav sliktas, kā, piemēram, Facebook and YouTube, var atņemt mums daudz laika. Nolieciet 
malā visu iespējamo, lai tikai varētu vairāk laika pavadīt ar savu Kungu.  
Gavēšana nav ātrākais veids Dieva brīnumu saņemšanai. Gavēšana ir skola, kurā mums jāiemācās pazemība, lai 
Dievs varētu strādāt mūsos un caur mums. “Gavēšana un lūgšana ir rekomendējama un piemērojama noteiktās 
lietās. Dieva Rokās tie ir līdzekļi sirds šķīstīšanai un prāta attīrīšanai. Mēs saņemam atbildes uz lūgšanām, 
pazemojot savas dvēseles Dieva priekšā” /Medical Ministry, 283.lpp./. 
Nāksim Dieva priekšā ar pazemību un meklēsim Viņu no visas sirds, prāta un spēka. Tuvosimies Viņam caur 
lūgšanām un gavēšanu un Viņš tuvosies mums. 

Svētais Gars 
Lūdziet Svētajam Garam atklāt Jums, kā un par ko lūgt konkrētā cilvēka dzīvē un konkrētajā situācijā. Bībele 
mums saka, ka mēs nezinām par ko lūgt un, ka Svētais Gars ir Tas, Kurš par mums aizlūdz. 
“Mums ir jālūdz ne tikai Kristus vārdā, bet arī Svētā Gara iedvesmotiem. Ar to ir izskaidrojami šie vārdi: “Pats 
Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām” /Rom. 8:26/. Uz šādu lūgšanu Dievam ir prieks atbildēt. Kad 
nopietni un ar spēku izsakām lūgšanu Kristus vārdā, tad Dievs ar tādu pašu spēku apņemas atbildēt uz to “daudz 
vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. /Ef.3:20/“. /Kristus līdzības, 147.lpp./. 

Ticība  
Pravieša Gara rakstos mēs lasām, ka “Lūgšanas un ticība paveiks to, ko nespēj nekāds spēks virs zemes” /Kristus 
dziedinošā kalpošana, 509.lpp./. Mēs tiekam mudināti arī lūgt un ticēt, ka Dievs dzird un atbildēs mūsu lūgumus. 
“Kristus saka, “Lūdziet, un jums taps dots”. Šajos vārdos Kristus sniedz norādījumus, kā mums vajadzētu lūgt. 
Mums jānāk pie mūsu Debesu Tēva ar bērna vienkāršību, lūdzot Viņam Svētā Gara dāvanu. Jēzus atkal saka, 
“Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks”. Mums jāvēršas pie Tēva, lai atzītos un 
izsūdzētu savus grēkus, iztukšojot savu dvēseli no katra grēka un netiklības. Tā ir jūsu priekštiesība pārbaudīt 
Dieva apsolījumus. ..Mēs ticam Dieva Vārdam; raksturs tiek pārbaudīts, dzenoties pēc vissvētākās ticības. Dievs 
jūs pārbauda caur Dieva Vārdu. Jums nevajadzētu gaidīt brīnišķīgas emocijas, lai noticētu, ka Dievs jūs ir 
dzirdējis; jūtām nevajadzētu būt jūsu kritērijam, jo emocijas ir tik pat mainīgas kā mākoņi. ..Kamēr esam uz 
zemes, mēs varam saņemt palīdzību no Debesīm. ..jo es esmu pārbaudījusi Dievu tukstošiem reižu. Es došos 
ticībā, es neapkaunošu savu Glābēju caur neticību” /Review and Herald, Oct.11, 1892, p1,3,6/.  
Mums ir arī sacīts, ka “mēs varam lūgt pēc ikvienas dāvanas, ko Viņš apsolījis; tad mums jātic, ka mēs saņemsim 
un jāpateicas Dievam, ka mēs esam saņēmuši” /Audzināšana, 258.lpp./. Tāpēc izveidojiet ieradumu ticībā iepriekš 
pateikties Dievam par to, ko Viņš darīs un kā Viņš atbildēs uz jūsu lūgšanām.  

Aizlūgt par septiņiem 
Mēs Jūs iedrošinām šo 10 Lūgšanu laikā īpašā veidā lūgt par septiņiem cilvēkiem, kuriem jūs novēlētu “dzīvi 
pārpilnībā”.  Tie var būt radi, draugi, kolēģi, kaimiņi vai vienkārši paziņas. Nošķiriet laiku, lai lūgtu Dievam jums 
atklāt tieši par kuriem cilvēkiem Viņš vēlētos, lai jūs lūdzat.   Lūdziet Viņam sniegt jums arī patiesu nodošanos šo 
cilvēku labā. 
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
!  
LŪGŠANU NAKTS: PĒC BRĪVAS IZVĒLES LŪGŠANU NAKTS SANĀKSME 
DESMITAJĀ  LŪGŠANU DIENĀ  

Kāpēc lūgšanu nakts? 
Palikšana nomodā un lūgšanas nakts garumā nav svētuma kritērijs. Taču nakts nereti ir vienīgais laiks, kurā cilvēki 
nav aizņemti vai skrējienā. Mūsuprāt, palikšanu nomodā visas nakts garumā nevajadzētu izvirzīt kā mērķi, bet gan 
lūgt tik ilgi, cik nepieciešams, līdz sapratīsiet, ka esat pieminējuši Dieva priekšā visu, par ko Dievs aicinājis lūgt.  

Mēs iesakām, lai vairāki cilvēki būtu kā vadītāji šajā lūgšanu naktī. Neaizmirstiet, ka vajadzīgi arī starpbrīži. Kā 
vadītāji Jūs varat izjust atmosfēru un zināt, kad ir nepieciešami starpbrīži un kad ir nepieciešams doties pie 
nākamās lūgšanu sadaļas. Ierosinām 10 minūšu starpbrīdi ik pēc 90 minūtēm. Arī Bībeles rakstvietu lasīšanu Jūs 
varat iekļaut lūgšanu laikā. Jūs varbūt vēlēsieties izmantot visas lūgšanu sadaļas vai arī tikai dažas no tām, 
vadieties pēc savas grupas vajadzībām. Jūtieties brīvi mainīt ieteikto kārtību.  

Mūsu priekšlikumi lūgšanu nakts organizēšanai:  

• Iesāciet ar slavēšanu.  Slavējiet Dievu savās lūgšanās un dziesmās. 
• Veltiet kādu laiku grēku nožēlai, pārliecinoties, ka nekas netraucē Dievam Jūs uzklausīt. Dodiet 

cilvēkiem laiku personīgai grēku nožēlai, kā arī laiku kopīgiem grēku nožēlas brīžiem. Iedrošiniet 
cilvēkus personīgus grēkus izsūdzēt personīgi un publiskus grēkus publiski. Daniela grāmatā 9:1-19 
mēs lasām par Daniēlu, kurš aizlūdza un publiski izsūdzēja Dieva tautas grēkus. Aiciniet cilvēkus 
publiski atzīt draudzes grēkus. 

• Lūdziet par to vajadzībām, kuri piedalās lūgšanu sanāksmē. Tik daudzi cilvēki ir sāpināti un 
viņiem nepieciešamas aizlūgšanas. Daudzi arī pazīst kādus citus, par kuriem vajadzētu aizlūgt. 
Izveidojiet apli, ielieciet tā vidū krēslu un uzaiciniet cilvēkus ar vajadzībām nākt tās līdzdalīt rindas 
kārtībā. Tad sastājieties apkārt konkrētajam cilvēkam un, lai divi vai trīs aizlūdz par šī cilvēka īpašajām 
vajadzībām, piesaucot Dieva apsolījumus. Jūs būsiet pārsteigti par to, cik daudzi cieš un cik daudziem ir 
vajadzība pēc aizlūgšanām.  

• Sadalieties divās grupās. Lai sievietes lūdz vienā telpā, bet vīrieši citā telpā. Izvēlieties vadītāju sievieti 
sieviešu grupai, bet vīriešu grupai - vīrieti. Daudzreiz mums ir personīgas vajadzības, kuras nespējam 
un kuras arī nevajadzētu līdzdalīt katram. Vieglāk tās ir līdzdalīt sava dzimuma pārstāvim.  

• Pēc tam, kad grupas atkal ir apvienojušās, lūdziet par vajadzību sarakstu, kurš  atrodams zemāk. 
Šīs ir vispasaules draudzes izvirzītās lūgšanu vajadzības. Jums nevajadzētu steidzīgi traukties cauri 
visam sarakstam. Varbūt vēlaties sadalīties mazākās grupās un tad, lai katra grupa lūdz par daļu no 
saraksta. 

• Lūdziet par septiņiem cilvēkiem, par kuriem Jūs lūdzāt šo desmit dienu laikā. 
• Izvēlieties Bībeles rakstvietu un lūdziet par to.  
• Noslēdziet lūgšanu laiku atkal ar slavu un pateicību. 
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LŪGŠANU VAJADZĪBAS 

•Kungs, kaut mūsu draudze varētu paaugstināt 
krustā sisto Kristu, Kurš nāks atkal! Kaut mēs 
nebūtu vienaldzīgi pret bojāejošo pasauli!  
•Lūdzu svētī vispasaules evanģelizācijas projektus 

priekšāstāvošajā gadā! Īpaši lūdzam par Visu 
draudzes locekļu iesaistīšanu evanģelizācijā 
Japānā, Zambijā un Filipīnās! 
•Mēs lūdzam par Septītās dienas Adventistu 

jauniešu garīgo atmodu, kuri mācās valsts koledžās 
un universitātēs visā pasaulē! Lai tie kļūst par 
rezonējošiem Kristus vēstniekiem!  

•Kungs, lūdzu svētī adventistu misijas darbu! 
Sniedz saviem darbiniekiem gudrību, koordinējot 
jaunu draudžu attīstību visā pasaulē un meklējot 
līdzekļus Globālās Misijas pionieru nosūtīšanai uz 
vēl  neaizsniegtām teritorijām!  
•Svētī uzticīgos draudzes locekļus, kuri atbalsta 

Tavu darbu neatkarīgi no tā - viņu ziedojumi ir 
mazi vai lieli! Lūdzu iedvesmo ikvienu no mums 
dot no visas sirds un saņemt uzticīgā pārvaldnieka 
svētības! 
•Lūdzu svētī Adventistu Kapelānu kalpošanas 

nodaļas pūles, aprīkojot kapelānus un brīvprātīgos 
kalpošanai cietumos, slimnīcās, militārajās un citās 
iestādēs! Lai tā atnes cerību un garīgo dziedināšanu 
Taviem bērniem, kuri šajā pasaulē ir īpašā situācijā! 
•Svētī Adventistu attīstības un palīdzības aģentūras 

(ADRA) darbu, sastopoties ar nabadzīgajiem un 
sabiedrības atstumtajiem! 

•Kungs, lūdzu stiprini mūsu ticību un vadi, ka mēs 
vairāk laika pavadītu Bībeles studijās un lūgšanās! 
Palīdzi mums ik dienas staigāt ar Tevi kā Ēnohs to 
darīja! 
•Lūdzu piegriez mūsu sirdis vairāk mūžīgajām 

vērtībām nevis šīs pasaules satraucošajām 

problēmām! Pasargi mūs no pasaules ietekmēm, 
kuras apdraud mūsu ikdienas garīgo pieredzi!  

•Tēvs, nevis mūsu pašu griba, bet Tava griba lai tiek 
īstenota mūsu dzīvēs un mūsu draudzēs! Veido 
mūs pazemīgus, gatavus mācīties un pieņemt 
Tavus plānus!  
•Lūdzu vadi katru no mums tā, lai savu “es” 

piesitam krustā un dzīvojam Jēzus spēkā! Bet īpaši 
mēs lūdzam, lai Tu vadi mūsu jauniešus nodot 
savas dzīves kalpošanai Tev! 
•Kungs, lūdzu aicini darbā dievbijīgus, pazemīgus 

draudzes vadītājus, kuri atklāj Kristum līdzīgu 
raksturu savos vārdos un darbos! Un atklāj mums 
to, kā atbalstīt savus vadītājus ar lūgšanām, 
iedrošinājumu un labprātīgu kalpošanu viņiem!  
•Kaut Tava draudze uzticīgi un pilnībā pasludinātu 

Atklāsmes grāmatas 14.nodaļā atklāto triju eņģeļu 
vēsti! Dāvā mums gudrību, lai Kristus taisnība būtu 
šīs vēsts pamatā!  
•Lūdzu svētī mūsu centienus, veidojot “Ietekmes 

centrus” lielākajās pasaules pilsētās! Atver mūsu 
acis ieraudzīt katras pilsētas patiesās vajadzības! 
Sniedz mums radošumu, apmierinot šīs vajadzības! 
Rādi kā mīlestībā vadīt citus pie Tava Vārda!  
•Kungs, mēs Tevi lūdzam pēc atmodas un 

reformācijas mūsu pašu dzīvēs, mūsu ģimenēs, 
mūsu draudzēs un mūsu sabiedrībā! Pārmaini 
mūsu sirdis, lai Tava žēlastība var plūst uz citiem 
caur mums!  

•Kungs, lūdzu iedvesmo Septītās dienas Adventistus 
visā pasaulē lūgt kā vēl nekad agrāk! Palīdzi mums 
visiem kopā sirsnīgi un neatlaidīgi lūgt pēc Svētā 
Gara vēlā lietus! Mēs Tevi lūdzam piepildīt 
apsolīto Joēla 2.nodaļā, Hozejas 6.nodaļā un 
Apustuļu darbu grāmatas 2.nodaļā!  
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•Lūdzu pasargā mūsu jauniešus no pasaulīgiem 
kārdinājumiem! Pievērs viņu acis Jēzum un palīdzi 
viņiem ik dienas veltīt laiku lūgšanām un Bībeles 
studijām!  
•Tēvs, lūdzu māci mums līdzdalīt Dzīvības Maizi 

citiem! Kad esam vāji, piešķir mums spēku! Kad 
esam nobijušies, dāvā mums Savu drosmi! 
•Mēs lūdzam, atjauno izpratni par to, cik svarīgi ir 

pētīt Daniela grāmatu, Atklāsmes grāmatu un citus 
pravietojumus! Lūdzu dāvini draudzes locekļiem 
stipru cerību uz nākotni un skaidru izpratni par lielo 
cīņu starp Kristu un sātanu.  
•Kungs, atklāj to, cik Tava Vārda studēšana katru 

dienu katram no mums ir svarīga! Iedvesmo vairāk 
un vairāk draudzes locekļus pievienoties mūsu 
vispasaules draudzes iniciatīvai “Tici Viņa 
Praviešiem”, lasot ik dienas kopā Bībeli un 
Pravieša Gara rakstus!  
•Palīdzi ikvienam no mums novērtēt un meklēt 

inspirēto gudrību, kura sniegta draudzei caur 
Pravieša Gara rakstiem! Lai šie padomi mūs vada 
daudz dzīļāk Tavā Vārdā - Bībelē! 

•Kungs, rādi mums kā pilnībā nodot savas dzīves 
Tev, lai esam viens Kristū!  Apvieno mūs, 
pasludinot pēdējo skaļo saucienu šai pasaulei!  
•Kungs, Tu esi svētījis mūsu draudzi ar vērienīgu 

Bībeles patiesību izpratni! Kaut mēs to spētu 
līdzdalīt apkārtējiem, pazemīgā un priecīgā garā!  
•Tēvs, lūdzu svētī mūsu centienus, veidojot mazās 

grupas un mājas draudzes visā plašā pasaulē! Mēs 
lūdzam, lai Tu aicini šajā darbā vēl vairāk 
uzticamus draudzes locekļus, kuri varētu liecināt 
par Jēzu un Viņa brīnišķīgo raksturu savā apkārtnē!  
•Kungs, māci mums kā pasludināt mūsu draudzes 

pamata patiesības principus skaidri un radoši, 
paaugstinot Bībeles autentiskumu! Lai Jēzus 
mīlestība ir visa pamatā!  

•Kaut mūsu ģimenes savās mājās un sabiedrībā 
varētu atklāt Tavu mīlestību! Mēs lūdzam, lai Tu 
ienes harmoniju mājās, dziedini salauztās 
attiecības, pasargā viegli ievainojamos no 
ļaunprātīgas izmantošanas un atklāj Savu svētījošo 
spēku šķietami bezcerīgās situācijās! 
•Kungs, mēs lūdzam par tūkstošiem Globālās 

Misijas pionieriem, kuri dibina draudzes vēl 
neaizsniegtās teritorijās. Daudzi no viņiem strādā 
vieni vai sarežģītos apstākļos, tāpēc mēs lūdzam 
par viņu drošību, gaudrību un veiksmi.  

•Svētī Adventistu Profesionāļu grupas (Adventist 
Professionals’ Network) pūles! Piešķir viņiem 
dievišķas iespējas apmācīt pasaules izglītotos un 
eliti!  
•Mēs lūdzam īpašu apsardzību draudzes locekļiem, 

kuri  dienu no dienas sastopas ar agresīvu spiedienu 
vai brīvības draudziem savas reliģiskās pārliecības 
dēļ! Piešķir viņiem gudrību un drosmi! Kaut mēs 
tiktu iedvesmoti būt par lieciniekiem pasaulē, kurā 
Tevi nepazīst!  
•Lai ikviens Septītās dienas Adventists visā pasaulē 

tiek iedvesmots iekļauties projektā “Visu draudzes 
locekļu iesaistīšanās”! Lai ikviens aktīvi iesaistās 
personīgajā liecināšanā, mazo grupu darbā vai 
publiskajā evanģelizācijā!  
•Lūdzu sūti Savu Svēto Garu, lai sagatavotu 

Adventistu Vispasaules Radio klausītāju sirdis, jo 
īpaši pasaules lielāko pilsētu teritorijās! Lai 
draudzes locekļi ir uzticīgi iet līdzi tiem un apmācīt 
tos, kuri meklē Tevi!  

•Svētī draudzes organizāciju un atbalstošo 
kalpošanas noda ļu sadarb ību plašajās 
evanģelizācijas aktivitātēs! Kaut Tavi kalpi varētu 
sastrādāties mīlestībā viens pret otru un pret Tevi!  
•Kungs, lūdzu parādi kā mums savās apkārtnēs 

vairāk izplatīt literatūru, kurā atspoguļota patiesība 
(gan drukātā, gan elektroniskā veidā)! Aicini darbā 
literatūras evanģēlistus, brīvprātīgos studentus, 
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rakstniekus, mediju speciālistus un finansiālos 
atbalstītājus, lai izplatītu dzīvības un cerības 
vārdus!  
•Mēs lūdzam, lai plaši tiktu izplatītas Bībeles izpētes 

rokasgrāmatas, brošūras un tādas grāmatas kā 
“Ceļš pie Kristus”! Lai šie materiāli iesēj 
patiesības sēklu cilvēku sirdīs un vada tos pie 
Dieva Vārda pētīšanas!  
•Lai mūsu  draudzes locekļi, sludinātāji un vadītāji 

visā pasaulē tiek pabaroti caur Dieva Vārdu katru 
dienu! Kaut arī personīgā lūgšana būtu mūsu 
ikdienas sastāvdaļa! Lūdzu atgādini mums, ka bez 
Tevis mēs ne nieka nespējam!  
•Kungs, palīdzi mums Tev sekot katrā dzīves 

posmā! Kad nepieciešams spert nākamo 
paklausības soli, parādi mums to! Piepildi mūsu 
dzīves ar Savu spēku!  
•Lūdzu atjauno Sabatskolas apmeklētāju skaitu visā 

pasaulē! Vadi draudzes locekļus un apmeklētājus 
piedzīvot tādu sadraudzību, misiju un Bībeles 
studijas, kuras izmaina dzīvi! 
•Lūdzu stiprini katras vietējās draudzes misijas 

kalpošanas, tādas kā - Sieviešu kalpošanu, Vīriešu 
kalpošanu, Sabatskolu un Misijas nodaļu, Ceļa 
Meklētāju organizāciju, Piedzīvojumu meklētāju 
organizāciju un citas Adventistu kalpošanas 
nodaļas! Rādi mums kā būt par Tavām Rokām un 
kājām priekš citiem!  
•Kungs, lai varena sākotnējās dievbijības atmoda 

pavada draudzi pēdējās dienās! Kaut mēs pastāvētu 
par patiesību kaut arī debesis zustu!  

•Lūdzu svētī Septītās dienas Adventistu 
komunikācijas nodaļas darbu saistībā ar misijas 
centieniem, kuru skaitā ir arī sociālie mediji! 
Palīdzi mums tiekties pēc izcilības, cenšoties 
aizsniegt 21.gadsimta cilvēkus ar mūžīgo 
evanģēliju! 

•Kungs, dod mums apbrīnas un pateicības apziņu, 
domājot par Tavu radīto pasauli! Kaut mēs uzticīgi 
vērtētu Bībeles patiesību par radīšanu un mācītu 
mūsu jaunatnei piedzīvot Tavu spēku un mīlestību 
dabā! 
•Kungs, māci mums sekot Kristus pašaizliedzības 

piemēram, sastopoties ar apkārtesošo cilvēku 
vajadzībām! Apgādā mūs ar visu nepieciešamo, lai 
varam kalpot kā medicīnas misionāri, sabiedrības 
brīvprātīgie un trūcīgo draugi!  
•Parādi mums kā apmierināt bēgļu praktiskās un 

garīgās vajadzības! Kaut mūsu draudzi varētu 
atpazīt pēc tā, ka mīlam visus cilvēkus, neskatoties 
uz to, kas tie ir vai no kurienes tie nāk!  
•Mēs īpaši lūdzam par bēgļiem no valstīm, kuras ir 

slēgtas evanģēlija vēstij! Parūpējoties par viņu 
vajadzībām un vadot viņus sadraudzībā ar Tevi, 
lūdzu atver durvis, lai viņi varētu atgriezties atpakaļ 
savās valstīs un līdzdalīt Dieva mīlestību citiem!  
•Tēvs, lūdzu dod mums neatliekamu steidzamības 

apziņu, darot Tavu darbu! Palīdzi ikdienā dzīvot ar 
cerību, ka Jēzus atnākšana ir tuvu un, ka Viņš visu 
darīs jaunu!  
•Kungs, svētī Septītās dienas Adventistu izglītību 

visos līmeņos visā plašā pasaulē. Stiprini mūsu 
skolotājus, vecākus, jauniešu vadītājus un 
Sabatskolas skolotājus, sagatavojot jauno paaudzi 
kalpošanai Tev!  
•Mēs lūdzam Tevi svētīt kapošanu cilvēkiem ar 
īpašajām vajadzībām! Sniedz mums līdzjūtību, 
sastopoties ar nedzirdīgo vai neredzīgo cilvēku 
vajadzībām, kā arī sastopoties ar tiem, kuriem ir 
fiziskas vai garīgas problēmas!  
•Mē Tevi lūdzam izsūtīt medicīnas misionārus, kuri 

varētu izveidot draudzes starp 830 cilvēku grupām 
11 Austrumu-Centrālās Āfrikas divīzijas valstīs! 
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•Mēs Tevi lūdzam izsūtīt jaunus cilvēkus, kuri 
varētu dibināt draudzes 750 cilvēku grupām 13 
Eiro-Āzijas divīzijas valstīs!  
•Mēs Tevi lūdzam izsūtīt darbā pilsētas misionārus, 

kuri  varētu veidot draudzes 806 cilvēku grupām 20 
Inter-Eiropas divīzijas valstīs!  
•Mēs Tevi lūdzam sapulcināt darbinieku armiju, 

kura varētu dibināt draudzes 948 cilvēku grupām 
38 Inter-Amerikas divīzijas valstīs!  

•Mēs Tevi lūdzam dot misionārus, kuri, pakļaujot 
sevi riskam, būtu gatavi strādāt 746 cilvēku grupu 
vidū 20 Vidējo Austrumu un Ziemeļu Āfrikas 
ūnijas valstīs!  
•Mēs lūdzam par Adventistu uzņēmējdarbības 

vadītājiem, lai viņi spētu liecināt par Kristus 
mīlestību 691 cilvēku grupu vidū 8 Ziemeļ-Āzijas 
Klusā okeāna divīzijas valstīs! 
•Mēs lūdzm, Tev, sagatavo jaunos profesionāļus 

dibināt draudzes 789 cilvēku grupām 9 
Ziemeļamerikas divīzijas valstīs! 

•Mēs lūdzam, lai Tu paver iespējas apmācīt 
draudzes dibināšanas misionārus 676 cilvēku 
grupām 9 Dienvidamerikas divīzijas valstīs! 
•Mēs lūdzam par 541 cilvēku grupu 18 

Dienvidāfrikas-Indijas okeāna divīzijas valstīs!  
•Mēs lūdzam sagatavot brīvprātīgos kalpošanai 70 

cilvēku grupām Izraēlas laukā! 
•Mēs lūdzam, Dievs, aicini pensionētos skolotājus 

un izglītības darbiniekus kalpot 2566 cilvēku 
grupām 14 Dienvidāzijas-Klusā okeāna divīzijas 
valstīs! 

•Mēs Tevi lūdzam, Tēvs, dod mums neatlaidīgus 
lūgšanu cīnītājus, kas aizlūgtu par 2568 cilvēku 
grupām 4 Dienvidāzijas divīzijas valstīs! 

•Mēs Tevi lūdzam, Tēvs, aicini neatlaidīgus lūgšanu 
vīrus un sievas, kuri aizlūgtu par 893 cilvēku 
grupām 25 Trans-Eiropas divīzijas valstīs! 
•Dievs, aicini medicīnas māsas un ārstus strādāt pie 

jaunu draudžu veidošanas 1978 cilvēku grupu vidū 
22 Rietumu-Centrālās Āfrikas divīzijas valstīs!  
•Mēs lūdzam Tevi, sagatavo jauniešus, kuri darītu 

par mācekļiem cilvēkus 1459 cilvēku grupās 20 
Dienvidu-Klusā okeāna divīzijas valstīs! 

•Mēs lūdzam gudrību, kā aizsniegt laicīgās kultūras, 
kurām nav nekāda interese par jebkāda veida 
reliģiju.   Lai Tavs Svētais Gars salauž mūrus, kuri 
ieskauj viņu sirdis! 
•Kungs, parādi, kā mums līdzdalīt evanģēliju 

musulmaņu tautu grupām! Mē lūdzam, lai tie 
sadzirdētu un atbildētu uz Tavu žēlastības 
piedāvājumu!  
•Mēs lūdzam par cilvēku grupām Āzijā, tai skaitā 

budistiem un hinduistiem! Dauzi no viņiem nekad 
nav dzirdējuši vārdu Jēzus. Sniedz mums īpašu 
gudrību, lai izprastu viņu vajadzības un aizsniegtu 
viņu sirdis!  

•Svētī, aizsniedzot cilvēkus, kuri pakļauti garu 
pielūgšanām, elku pielūgšanām un spiritisma 
uzskatiem! Palīdzi izprast viņu pasaules uztveri un 
iepazīstināt tos ar personīgo Glābēju!  
•Kungs, sniedz mums panākumus, cenšoties 

aizsniegt cilvēkus “10/40 logā”, kurā ir ļoti maza 
kristiešu ietekme! Atver sirdis saņemt labās ziņas 
no Jēzus! Kaut cilvēki mūsu dzīvēs ieraudzītu Tavu 
mīlestību!  
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
1.DIENA—SVAIDĀMĀ  EĻĻA  

“Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi! Tas ir kā dārga eļļa, kas pil no 
galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm” /Psalmi 133:1,2/. 

0  

IETEICAMĀS VADLĪNIJAS LŪGŠANU LAIKAM  

Slavēšana 
• Kungs, mēs Tevi slavējam par Svētā Gara apsolījumu. 
• Mēs Tevi slavējam par to, ka Tavs Gars tiek dots visiem, kuri To lūdz. 
• Paldies, Tev, ka Svētais Gars spēj dāvāt vienotību draudzes locekļu starpā. 

Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku 
• Kungs, lūdzu parādi mums, kurus grēkus nepieciešams nožēlot savās sirdīs. Mēs pieprasām Tavu uzvaru pār šiem grēkiem.  
• Piedod mums, ka mēs pilnībā neatveram savas sirdis Svētā Gara darbam. 
• Piedod mums, ka ne vienmēr dzīvojam un strādājam vienotībā ar citiem.  

Lūgšanas un aizlūgšanas 
• Tēvs, palīdzi mums ieraudzīt savu vajadzību pēc Svētā Gara. Lai Tavs Gars mūs vada visā patiesībā.  /Jņ.16:13/ 
• Kaut mums būtu pazemīgas sirdis. “Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To 

Kungu.” /Ebr.12:14/ 
• Lūdzu dāvā mums Svēto Garu, Kurš mācīs un atgādinās visas lietas, ko Tu mums esi sacījis. /Jāņa 14:26/ 
• Kungs, lai Tavs Gars nāk palīgā mūsu nespēkā un māca, kā mums būs lūgt. /Rom.8:26/ 
• Kungs, kaut mūsu draudze paaugstinātu Kristu, Kurš tika sists krustā un Kurš nāks atkal. Kaut mēs nebūtu 

vienaldzīgi pret bojāejošo pasauli. 
• Lūdzu svētī vispasaules evanģelizācijas projektus šajā gadā. Īpaši lūdzam par Visu draudzes locekļu iesaistīšanu 

evanģelizācijā Japānā, Zambijā un Filipīnās. 
• Mēs lūdzam par Septītās dienas Adventistu jauniešu garīgo atmodu, kuri mācās valsts koledžās un universitātēs visā 

pasaulē! Lai tie kļūst par rezonējošiem Kristus vēstniekiem. 
• Kungs, lūdzu svētī adventistu misijas darbu! Sniedz saviem darbiniekiem gudrību, koordinējot jaunu draudžu 

attīstību visā pasaulē un meklējot līdzekļus Globālās Misijas pionieru nosūtīšanai uz vēl neaizsniegtām teritorijām. 
• Svētī uzticīgos draudzes locekļus, kuri atbalsta Tavu darbu neatkarīgi no tā vai viņu ziedojumi ir mazi vai lieli. Lūdzu 

iedvesmo ikvienu no mums dot no visas sirds un saņemt uzticīgā pārvaldnieka svētības. 
• Lūdzu svētī Adventistu Kapelānu kalpošanas nodaļas pūles, aprīkojot kapelānus un brīvprātīgos kalpošanai 

cietumos, slimnīcās, militārajās un citās iestādēs.  
• Kungs, mēs lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem, kuri ir mūsu personīgajos lūgšanu sarakstos. Kaut viņi 

atļautu Svētajam Garam strādāt viņu sirdīs. 
• Mēs lūdzam arī par mūsu pašu personīgajām vajadzībām. 

Pateicība 
• Paldies Tev, Dievs, ka esi devis tik daudzus apsolījumus par Svēto Garu. 
• Paldies par Tavu apsolījumu Lūkas 11:13: “Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik 

daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?” 
• Paldies, ka Tavs Gars vada mūs patiesībā.  
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SVAIDĀMĀ EĻĻA 

“Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi! Tas ir kā dārga eļļa, kas pil no 
galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm” /Psalmi 133:1,2/. 

Eļļa, ar kuru priesteri tika svaidīti, ir Svētā Gara simbols. Mums ir vajadzīgs Svētais Gars, Vienīgais, Kurš 
var ienest vienotību mūsu draudzēs, lai misijas centieni sekmētos.  

“Mūsu dzīvēm vajadzētu būt apslēptām Dievā. Mums vajadzētu būt personīgām zināšanām par Kristu. Tikai tad 
mēs Viņu varam pareizi pārstāvēt pasaules priekšā. Lai kur mēs būtu, mums ir jāļauj mūsu gaismai spīdēt, 
paaugstinot Dievu labos darbos. Tas ir liels un svarīgs mūsu dzīves darbs. Tie, kuri patiešām atrodas Svētā Gara 
ietekmē, atklās Tā spēku caur praktisku mūžīgo patiesības principu pielietošanu. Viņu dzīves liecinās par to, ka 
svētā eļļa iztek no diviem olīvu koku zariem un ietek dvēseles tempļa kambaros. Viņu vārdi būs piepildīti ar Svetā Gara 
spēku, mīkstināt un pakļaut sirdi. Tas būs acīmredzami, ka runātie vārdi būs gars un dzīvība.” /Reflecting Christ, p.130/ 
“Tas, kurš sajūt savu vājumu, cīnās ar Dievu kā Jēkabs un sauc tā pat kā šis vecais kalps: “Es Tevi neatlaidīšu, 
iekāms Tu mani nesvētīsi”, dosies tālāk ar jaunu Svētā Gara svaidījumu. To ieskaus debesu atmosfēra. Tā iespaids 
būs pozitīvs spēks par labu Kristus reliģijai.” /Medical Ministry, p.203/ 
“Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko 
dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.” /Jāņa 16:13/ 
“Pieaugsim patiesības pārzināšanā, pienesot visu slavu un godu Tam, Kas ir viens ar Tēvu. Ar patiesu dedzību 
meklēsim debesu svaidījumu, Svēto Garu. Kaut mums būtu tīra un pieaugoša kristietība, lai visbeidzot debesu 
pagalmos mēs būtu pilnīgi Kristū.” /Reflecting Christ, p.219/ 
“Pārmaiņus jānotiek ņemšanai un došanai, saņemšanai un izdalīšanai. Tas mūs savieno kā Dieva līdzstrādniekus. 
Tas ir kristieša dzīves darbs, Kam paša dzīvība zudīs, tas to atradīs. 
Spējas uzņemt svēto eļļu no abiem eļļas kokiem arvien vairāk palielinās, ja saņēmējs vārdos un darbos liek šai 
eļļai izplūst no sevis citu dvēseļu vajadzību apmierināšanai. Strādājiet dārgo apmierinājumu sniedzošo darbu, - 
pastāvīgi saņemdamas un pastāvīgi dodamas tālāk.  
Mums ik dienas ir vajadzīgi un arī jāsaņem jauni krājumi. Un cik daudzām dvēselēm mēs varētu palīdzēt, tos 
nododot tālāk! Visas Debesis gaida uz kanāliem, caur kuriem varētu tikt izlieta svētā eļļa, lai iepriecinātu un 
svētītu citus. Es nebaidos, ka kāda no jums pielaidīs kļūdu darbā, ja tikai jūs būsiet vienotas ar Kristu. Ja Viņš paliek 
ar mums, tad mēs strādāsim nepārtraukti un pamatīgi, un mūsu darbs pastāvēs. Dievišķa pilnība plūdīs caur 
cilvēcīgiem darba rīkiem, kuri būs svētījušies,  lai to sniegtu tālāk citiem.” /Liecības draudzei 6.sēj., 116.117.lpp./ 
“Kad Svētais Gars vadīs draudzes locekļu prātus, draudzes piedzīvos daudz augstākus standartus runā, 
kalpošanā un garīgumā nekā tagad tas redzams. Draudzes locekļus atspirdzinās dzīvais ūdens. Strādnieki, kuri 
strādās Kristus vadībā, atklās savu Meistaru garā, vārdos, rīcībā un iedrošinās cits citu virzīties uz priekšu 
lielajā noslēguma darbā, kurā iesaistīti. Veselīgā garā pieaugs vienotība un mīlestība, kas liecinās pasaulei, ka 
Dievs ir sūtījis Savu Dēlu grēcinieku glābšanai. Dievišķā patiesība tiks paaugstināta; un, kad tā turpinās spīdēt 
kā spoža lāpa, mēs to izpratīsim vēl skaidrāk un skaidrāk.” /Councels for the Church, p.100/ 
“Mēs tuvojamies zemes vēstures noslēgumam un Dievs aicina visus pacelt standartu ar uzrakstu “Šeit ir tie, kuri tur Dieva 
baušļus un Jēzus liecību”. Viņš aicina Savus ļaudis strādāt pilnīgā harmonijā. Mūsu medicīnas darba strādniekus Viņš aicina 
iesaistīties kalpošanā; Viņš aicina kalpotājus sadarboties ar medicīnas misijas strādniekiem. Un Viņš aicina draudzi uzņemties 
uzticētos pienākumus, saglabājot patiesas reformas standartu savā teritorijā, kā arī, atļaujot doties uz jaunām teritorijām 
apmācītos un pieredzējušos strādniekus. Lai neviens drosmi atņemošs vārds netiek izteikts, jo tas sāpina Kristus sirdi un ļoti 
iepriecina pretinieku. Visiem jātiek kristītiem ar Svēto Garu; visiem vajadzētu atturēties no nosodošām,  noniecinošām piezīmēm 
un tuvoties Kristum tā, lai spētu novērtēt smagās atbildības, kuras darbinieki nes kopā ar Viņu. “Spiedieties kopā! Spiedieties 
kopā”, tie ir mūsu dievišķā Skolotāja vārdi. Vienotība ir spēks. Nevienprātība ir nespēks un sakāve.” /Councels on Health, pp.517,518/ 
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
2.DIENA—SVĒTS TAM KUNGAM 

“Un esiet Man svēti, jo Es, Tas Kungs, esmu svēts un Es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs Man 
piederat.” /3.Moz. 20:26/ 
0  

IETEICAMĀS VADLĪNIJAS LŪGŠANU LAIKAM  

Slavēšana  
• Kungs, mēs Tevi slavējam par to, kas Tu esi - Tu esi spēcīgs, gudrs, žēlīgs un mīlošs.  
• Mēs Tevi slavējam, aicinot katru no mums būt svētam. 
• Mēs Tevi slavējam, jo Tev pieder spēks mūs padarīt svētus. 

Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku 
• Kungs, lūdzu parādi mums, kurus grēkus nepieciešams nožēlot publiski un, kurus vajadzētu nožēlot savās sirdīs. 
• Mēs pieprasām Tavu uzvaru pār šiem grēkiem. 
• Piedod par tām reizēm, kad esam centušies pārvarēt grēku savā paša spēkā.  
• Piedod par tiem brīžiem, kad neesam atklājuši Tavu raksturu citiem. Kaut mūsu dzīves vienmēr apliecinātu, ka 

mēs esam nošķirti Tev un piederam Tev. 

Lūgšanas un aizlūgšanas 
• Tēvs, parādi mums, ko nozīmē būt svētiem. Atklāj mums Savu svētumu. 
• Parādi mums kā tiekties pēc “svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To Kungu.” /Ebr.12:14/ 
• Kungs, lai “gars, dvēsele un miesa visā pilnībā paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.” /1.Tes.5:23/ 
• Lūdzu radi mūsos šķīstu sirdi. /Psalms 51:11/ 
• Lūdzu parādi mums, kā mēs varam pagodināt Tevi ar savu miesu. /1.Kor.6:20/ 
• Svētī Adventistu attīstības un palīdzības aģentūras (ADRA) darbu, sastopoties ar nabadzīgajiem un sabiedrības atstumtajiem. 
• Kungs, lūdzu stiprini mūsu ticību un vadi, ka mēs vairāk laika pavadītu Bībeles studijās un lūgšanās. Palīdzi mums ik 

dienas staigāt ar Tevi kā Ēnohs to darīja. 
• Lūdzu piegriez mūsu sirdis vairāk mūžīgajām vērtībām nevis šīs pasaules satraucošajām problēmām. Pasargi mūs no 

pasaules ietekmēm, kuras apdraud mūsu ikdienas garīgo pieredzi. 
• Tēvs, nevis mūsu pašu griba, bet Tava griba lai tiek īstenota mūsu dzīvēs un mūsu draudzēs. Veido mūs pazemīgus, 

gatavus mācīties un pieņemt Tavus plānus. 
• Lūdzu vadi katru no mums tā, lai savu “es” piesitam krustā un dzīvojam Jēzus spēkā. Bet īpaši mēs lūdzam, lai Tu 

vadi mūsu jauniešus nodot savas dzīves kalpošanai Tev. 
• Mēs lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem no mūsu personīgā lūgšanu saraksta. Kaut viņi atvērtu savas 

sirdis, lai Tu varētu darīt viņus svētus.  
• Mēs lūdzam arī par mūsu pašu personīgajām vajadzībām. 

Pateicība  
• Kungs, paldies Tev, ka mēs esam nomazgāti, kļuvuši svēti un taisnoti “Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu 

Dieva Garā”. /1.Kor.6:11/ 
• Paldies Tev, ka Tu mums vari dot jaunas sirdis. /Eceh.36:26/ 
• Paldies, ka varam tapt svēti caur Tavu Vārdu. /Jāņa17:17/ 
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SVĒTS TAM KUNGAM 

“Un esiet Man svēti, jo Es, Tas Kungs, esmu svēts un Es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs 
Man piederat.” /3.Moz. 20:26/ 

“Svēts Tam Kungam”  - tāds bija uzraksts uz Augstā Priestera pieres plāksnes. Tas Kungs mūs aicina tāpat 
kā Viņš aicināja priesterus vecās derības laikā dzīvot nošķirtas un svētas dzīves. Mūsu dzīves ir liecība par Viņu.  

“Un eņģelis sacīja tiem, kas stāvēja viņa priekšā: novelciet viņam netīrās drēbes! - bet Jozuam tas 
sacīja: redzi, es atņemu tev tavus grēkus un ietērpju tevi svētku drānās! Un viņš pavēlēja: uzlieciet 
viņam galvā tīru cepuri! Un tie uzlika viņam galvā tīru cepuri un uzvilka viņam svētku drēbes, un Tā 
Kunga eņģelis bija tur klāt.” /Cah.3:4,5/ 
“Tas Kungs nenoliedz Jozua necienīgumu, bet gan uzskatāmi parāda, ka Viņš to ir dārgi atpircis. Viņš to ietērpj 
Savās taisnības drēbēs, kuras neuzvelk virs netīrajām nepaklausības un pārkāpumu drēbēm, bet vispirms Viņš 
saka: “Novelciet viņam netīrās drēbes! - bet Jozuam tas sacīja: redzi, es atņemu tev tavus grēkus un ietērpju tevi 
svētku drānās! Un viņš pavēlēja: uzlieciet viņam galvā tīru cepuri! Un tie uzlika viņam galvā tīru cepuri,” uz 
kuras bija uzraksts “Svēts Tam Kungam.” /Manuscript Releases, vol.20,pp.190,191/ 
“Kristietim jādzīvo kā Debesu pamatlikumu pārstāvim. Viņam uzlikts svēts pienākums atklāt patiesību tās 
tikumiskajā vērtībā un tās jaukajā skaistumā. Viņa vārdos un darbos vajadzētu iezīmēties laipnībai, maigumam un 
stingram godīgumam. Nodevies Dievam un atšķirts kalpošanai viņš tagad vienmēr pagodinās savu reliģisko 
pārliecību. Ir jāradinās visā dzīves darbā atklāt Dieva Garu. Dieva Gars nekad nenomaldinās Dieva bērna soļus. 
Caur spēku, ko sniedz Svētais Gars, mēs varam iztīrīt savu dzīvi no visa, kas ir apšaubāms. Ja iziesim no tumsas, 
kas ticības trūkuma dēļ apņem mūsu dvēseles, un nostāsimies tur, kur pilnībā uz mums var krist Dieva Vārda 
gaismas stari, tad soli pa solim mēs tiksim ievadīti svētuma takā.” /Viena diena ar Dievu, 281.lpp./ 
“Dievs jau no mūžības ir vēlējies, lai cilvēks būtu svēts. “Jo tāda ir Dieva griba - lai jūsu dzīve būtu svēta”. Viņa 
balss atbalso: “ Svēts, svēts!” Un mūsu atbildei vienmēr vajadzētu būt: “Jā, Kungs, svēts!” 
Neviens cilvēks nesaņem svētumu kā pirmdzimtības tiesības vai kā dāvanu no kāda cita cilvēka. Svētums ir Dieva 
dāvana caur Kristu. Tie, kuri pieņem Glābēju, kļūst par Dieva dēliem. Tie ir Viņa garīgie bērni, no jauna 
piedzimuši, atjaunoti taisnībā un patiesā svētumā. To prāti ir pārmainīti. Ar skaidrāku skatu viņi redz mūžības 
realitātes. Tie tiek pieņemti Dieva ģimenē un kļust Viņam līdzīgi, un šo pārveidojošo darbu paveic Svētais Gars no 
godības uz godību. No rūpīgi koptās mīlestības pret sevi, tie rūpīgi izkopj mīlestību pret Dievu un Kristu.” /Signs 
of the Times, Dec. 17, 1902/ 
“Mūsu Glābējs ir Glābējs visa cilvēka pilnveidošanai. Viņš nav Dievs tikai kādai mūsu daļai. Kristus žēlastība 
darbojas, lai disciplinētu visu cilvēku. Viņš ir radījis visu cilvēku. Viņš visu ir atpestījis. Viņš ir izveidojis prātu, 
spēku, ķermeni, dvēseli, dievišķo dabu - viss ir Viņa atpirktais īpašums. Tad tas Kungs tiks paaugstināts Savos 
svētajos, pat vienkāršajās un paejošajās lietās, kurās tie iesaistīti. “Svēts Tam Kungam” būs viņu uzraksts.” /
God’s Amazing Grace, p. 230/ 
“Ja cilvēkiem jebkādā darbā jāizmanto savas izdevības kļūt gudriem un sekmīgiem, tad tā jārīkojas arī tiem, kas 
savas spējas izlieto Dieva valsts uzcelšanas darbam mūsu pasaulē. Ņemot vērā patiesību, ka mēs dzīvojam tik tuvu 
šīs zemes vēstures noslēgumam, darbu vajadzētu darīt pamatīgāk, vajadzētu būt modrākiem gaidīšanā, sargāšanā, 
lūgšanās un darbā. Cilvēcīgajiem darba rīkiem vajadzētu tiekties aizsniegt pilnību, lai tie varētu būt ideāli 
kristieši, pilnīgi Kristū Jēzū.” /Review and Herald, Oct. 5, 1905/ 
“Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, 
jo Es esmu svēts.” /1.Pēt.1:15,16/ 
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
3.DIENA—KAILĀM KĀJĀM 

“Novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme." /2.Moz.3:5/ 
0  

IETEICAMĀS VADLĪNIJAS LŪGŠANU LAIKAM  

Slavēšana  
• Kungs, mēs vēlamies iesākt slavējot Tevi par to, kas Tu Esi - par Tavu nepārspējamo raksturu un dievišķo 

mīlestību. 
• Mēs Tevi slavējam par Jēzus piemēru, kas bija ietērpts pazemībā.  
• Mēs slavējam Tevi, Kas mājo “augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrauzts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu 

garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagrauztiem.” /Jes.57:15/ 

Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku 
• Tēvs, lūdzu uzrādi katru mūsu grēku, kuru mums vajadzētu nožēlot personīgi. Mēs piesaucam Tavu uzvaru pār 
šiem grēkiem.  

• Piedod lūdzu par to laiku, kurā mums nebija pazemīgas sirdis.  
• Piedod lūdzu par to laiku, kurā lepnums neatļāva mums pilnībā atzīt savu vainu un vajadzību pēc Tevis. 

Lūgšanas un aizlūgšanas 
• Kungs, lūdzu iemāci, ko tas nozīmē pazemoties zem Dieva varenās Rokas, lai Viņš mūs pasargātu Savā laikā. /1.Pēt.5:6/ 
• Lūdzu parādi mums kā uzņemties Tavu jūgu un mācīties no Tevis, jo Tu esi lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. /Mat.11:29/  
• Mēs Tevi lūdzam atklāt tās dzīves jomas, kurās mums jāiemācās pazemība.  
• Kungs, lūdzu aicini darbā dievbijīgus, pazemīgus draudzes vadītājus, kuri atklāj Kristum līdzīgu raksturu savos 

vārdos un darbos. Un atklāj mums to, kā atbalstīt savus vadītājus ar lūgšanām, iedrošinājumu un labprātīgu 
kalpošanu viņiem. 

• Kaut Tava draudze uzticīgi un pilnībā pasludinātu Atklāsmes grāmatas 14.nodaļā atklāto triju eņģeļu vēsti. Dāvā 
mums gudrību, lai Kristus taisnība būtu šīs vēsts pamatā. 

• Lūdzu svētī mūsu centienus, veidojot “Ietekmes centrus” lielākajās pasaules pilsētās. Atver mūsu acis ieraudzīt 
katras pilsētas patiesās vajadzības. Sniedz mums radošumu, apmierinot šīs vajadzības. Rādi kā mīlestībā vadīt 
citus pie Tava Vārda. 

• Kungs, mēs Tevi lūdzam pēc atmodas un reformācijas mūsu pašu dzīvēs, mūsu ģimenēs, mūsu draudzēs un 
mūsu sabiedrībā. Pārmaini mūsu sirdis, lai Tava žēlastība var plūst uz citiem caur mums. 

• Kungs, lūdzu iedvesmo Septītās dienas Adventistus visā pasaulē lūgt kā vēl nekad agrāk. Palīdzi mums visiem 
kopā sirsnīgi un neatlaidīgi lūgt pēc Svētā Gara vēlā lietus. Mēs Tevi lūdzam piepildīt apsolīto Joēla 2.nodaļā, 
Hozejas 6.nodaļā un Apustuļu darbu grāmatas 2.nodaļā. 

• Kungs, mēs lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem, kuri ir mūsu personīgajos lūgšanu sarakstos. Kaut 
viņi atļautu Svētajam Garam strādāt viņu sirdīs. 

• Mēs lūdzam arī par mūsu pašu personīgajām vajadzībām. 

Pateicība 
• Kungs, paldies par apsolījumu: “Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, Viņš māca Savu ceļu.” /Ps.25:9/  
• Mēs Tev pateicamies par Jēzu, Kurš “ pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.” /Fil.2:8/ 
• Paldies par pazemību, kura ved godā. /Sal.pam.15:33/ 
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KAILĀM KĀJĀM 

“Novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme." /2.Moz.3:5/ 

Dievs brīdināja Mozu netuvoties krūmam. Kurpju novilkšana simbolizēja godbijīgu attieksmi, kāda 
nepieciešama patiesai pielūgsmei.  

“Visiem, kas nāk Dieva tuvumā, vajadzētu būt pazemīgiem un godbijīgiem.” /Sentēvi un pravieši, 252.lpp./ 
“Jēzus vārdā mēs varam Viņam uzticīgi tuvoties, bet nedrīkstam nākt pārdrošā lielībā, it kā Viņš būtu mums līdzīgs. Ir cilvēki, 
kas lielo, visvareno un svēto Dievu, kurš mājo nepieejamā gaišumā, uzrunā kā sev līdzīgu vai pat kā zemāk stāvošu. Ir 
cilvēki, kas Viņa namā uzvedas tā, kā tie neuzdrošinātos uzvesties kāda zemes valdnieka pieņemamā istabā.  .. Dievs ir ļoti 
godājams, un, kas patiesi atzīst Viņa tuvumu, nāks Viņa priekšā ar pazemību.” /Sentēvi un pravieši, 252.lpp./ 

“Būt tērptam pazemībā nenozīmē, ka mums jābūt intelektuāli neattīstītiem, nepilnīgiem savos centienos, tādiem, kas baidās 
no dzīves un izvairās no nastām, lai tikai neciestu neveiksmi. Patiesa pazemība īsteno Dieva nodomus, savā rīcībā būdama 
atkarīga no Viņa spēka.” /God’s Amazing Grace, p. 270/ 

“Toties Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ raksti saka: Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību.” /Jēk.4:6/ 
“Dievs savā darbā izmanto tos, kurus vēlas. Dažkārt vislielākajam darbam Viņš izraugās visnecilākos instrumentus, jo Viņa 
spēks atklājas cilvēku vājumā. Mums ir savi standarti, un, pamatojoties uz tiem, vienu lietu mēs vērtējam kā lielu, bet citu — 
kā mazu, taču Dievs neizmanto mūsu kritērijus. Nevajadzētu iedomāties, ka tas, kas mums ir liels, noteikti ir liels arī Dieva 
skatījumā, vai, ko mēs uzskatām par mazu, ir tāds arī Dieva acīs.  
Mūsu uzdevums nav savu talantu vērtēšana un darbu izvēle. Mums jāuzņemas tās nastas, kuras Dievs mums ir uzlicis, jānes 
tās Viņa dēļ, vienmēr griežoties pie Viņa, lai saņemtu mieru un atspirdzinājumu. Lai arī kādu darbu mēs darītu, Dievu 
vienmēr pagodina labprātīga kalpošana, kas tiek veikta no sirds. Viņš ir iepriecināts, ja mēs savus pienākumus uzņemamies 
ar pateicību, priecādamies, ka tiekam atzīti par cienīgiem, lai būtu Viņa darbabiedri. 
Mūsu pašu ieguvumiem nav vērtības. Atalgojums nenāk no darbiem, lai neviens nepaaugstinātos; bet viss ir no Dieva 
žēlastības. 
Ja troni ieņem paša es, tad tā nav Kristus reliģija. Tas, kurš par mērķi izvirza pašpaaugstināšanos, pārliecināsies, ka viņam 
trūkst tās žēlastības, kura vienīgā viņu var darīt sekmīgu kalpošanā Kristum. Kad vien cilvēks kļūst lepns un pašapmierināts, 
tad darbs tiek sabojāts. 
Kristietis, kurš tāds ir arī savā personīgajā dzīvē, kurš ik dienas atsakās no sevis, ir patiess savos nolūkos un šķīsts savās 
domās, lēnprātīgi izturas izaicinājuma brīžos, dzīvo ticībā un dievbijībā, ir uzticīgs vismazākajās lietās un savā mājas dzīvē 
pārstāv Kristus raksturu — šāds cilvēks Dievam var būt pat dārgāks nekā visā pasaulē atzīts misionārs vai moceklis.”             
/God’s Amazing Grace, p. 270/ 

“Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā.” Visas debesis iesaistās sadarbībā 
ar tiem, kuri nāk pie Kristus pēc mūžīgās dzīvības, nododot sevi Viņam kā tādus, kas nodevuši visu Dievam. Dievs prasa 
Saviem kalpiem stāvēt zem asinīm slacītā Valdnieka Emanuēla karoga, cenšoties panākt Viņa spēkā, lai patiesības principi 
tiktu saglabāti skaidri un neizmainīti. Viņiem nekad nevajadzētu atkāpties no pašaizliedzības un pazemības ceļa, pa kuru 
katram patiesam kristietim jāceļo. Tādā veidā sadarbojoties ar Dievu, Kristus kļūst par “apskaidrošanas cerību”. Ietērpti 
Viņa lēnprātībā un dievbijībā, tie atrod savu augstāko prieku, kalpojot Viņam.” /Review and Herald, May 11, 1897, par. 14/ 

“Mums vajadzētu tuvoties Dievam un ieraudzīt sevī greizsirdību un ļaunus pieņēmumus, kas varētu atturēt Glābēju. 
Patmīlība un pašpietiekamība aizver sirds durvis Jēzum, sakot, “Es nevēlos Tavu ceļu, bet gan savu ceļu”.  Pazemojieties 
apakš Dieva Rokas un Viņš jūs paaugstinās. Jūsu patieso, dziļi izjusto nožēlu par sirds nocietināšanu, pasaulīgumu un 
mīlestību uz izrādīšanos, Dievs uzklausīs.” /Testimonies to Southern Africa, p. 78/ 
“Dievam ir izraudzīti vīri, kurus Viņš lietos savā darbā tik ilgi, cik ilgi tie ļausies tikt izlietoti saskaņā ar Viņa labo prātu. Viņš 
nekad nevar izmantot tādu personu, kura cenšas pazemināt kādu citu. Esiet paši pazemīgi, brāļi! Tā darot, jūs atļaujat 
svētajiem eņģeļiem sazināties ar jums un piešķirt jums lielas priekštiesības. Tad jūsu pieredze, tā vietā lai būtu kļūdaina, tiks 
piepildīta ar prieku. Centieties saskaņoties ar Dieva instrukcijām, tad jūs izpratīsiet Svētā Gara vadību.” /North Pacific 
Union Gleaner, March 23, 1910, par. 5/ 
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
4.DIENA—DRĒBES  

“Es priecājos lielā priekā par To Kungu, mana dvēsele ir līksma par manu Dievu! Jo Viņš mani ģērbj 
pestīšanas drēbēs un mani apsedz ar taisnības apsegu.” /Jes.61:10/  
0  

IETEICAMĀS VADLĪNIJAS LŪGŠANU LAIKAM  

Slavēšana  
• Dievs, mēs Tevi slavējam par to, kas Tu esi - Tu esi taisns, pilnīgs un spēcīgs.  
• Paldies, ka Tu vēlies mūs ietērpt Kristus taisnības drēbēs.  
• Mēs Tevi slavējam par to, ka “taisnības auglis būs miers un taisnības panākums - klusums un drošība mūžīgi.” /Jes.32:27/  

Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku 
• Kungs, lūdzu atklāj mums grēkus, kurus mums vajadzētu nožēlot Tavā priekšā.  
• Piedod mums par tām reizēm, kad izvēlējāmies apģērbt mūsu pašu taisnības drēbes tā vietā, lai saņemtu Kristus 

taisnības drēbes.  
• Piedod mums par mūsu pašpietiekamību.  

Lūgšanas un aizlūgšanas 
• Kungs, vadi lūdzu mūs, pieņemot Kristus taisnības drēbes.  
• Palīdzi katram no mums saprast, ka “visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps” /Jes.64:6/. Palīdzi mums ieraudzīt 

savu taisnību tā, kā Tu to redzi.  
• Lūdzu māci mums kā “bēgt no jaunekļa iekārēm un dzīties pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera.” /2.Tim.2:22/ 
• Lūdzu māci mūs “nedzīvot vairs miesai, bet Garam”, lai “bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos.” /Rom8:4/ 
• Lūdzu audzini mūsos taisnības augli. 
• Lūdzu pasargā mūsu jauniešus no pasaulīgiem kārdinājumiem. Pievērs viņu acis Jēzum un palīdzi viņiem ik 

dienas veltīt laiku lūgšanām un Bībeles studijām. 
• Tēvs, lūdzu māci mums līdzdalīt Dzīvības Maizi citiem. Kad esam vāji, piešķir mums spēku. Kad esam 

nobijušies, dāvā mums Savu drosmi. 
• Mēs lūdzam, atjauno izpratni par to, cik svarīgi ir pētīt Daniela grāmatu, Atklāsmes grāmatu un citus 

pravietojumus. Lūdzu dāvini draudzes locekļiem stipru cerību uz nākotni un skaidru izpratni par lielo cīņu starp 
Kristu un sātanu.  

• Kungs, atklāj to, cik Tava Vārda studēšana katru dienu katram no mums ir svarīga. Iedvesmo vairāk un vairāk 
draudzes locekļus pievienoties mūsu vispasaules draudzes iniciatīvai “Tici Viņa Praviešiem”, lasot ik dienas 
kopā Bībeli un Pravieša Gara rakstus. 

• Palīdzi ikvienam no mums novērtēt un meklēt inspirēto gudrību, kura sniegta draudzei caur Pravieša Gara 
rakstiem. Lai šie padomi mūs vada daudz dzīļāk Tavā Vārdā - Bībelē. 

• Kungs, mēs lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem no mūsu personīgajiem lūgšanu sarakstiem. Lai 
Svētais Gars pārveido viņu sirdis un prātus. 

• Mēs arī lūdzam katrs par savām personīgajām vajadzībām.  

Pateicība  
• Kungs, paldies, ka visi, kuri vēlas Kristus taisnību, to var saņemt bez maksas. 
• Paldies par Jēzus dzīvi un nāvi, kas dod mums piekļuvi Tavai taisnībai. 
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DRĒBES  

“Es priecājos lielā priekā par To Kungu, mana dvēsele ir līksma par manu Dievu! Jo Viņš mani ģērbj 
pestīšanas drēbēs un mani apsedz ar taisnības apsegu.” /Jes.61:10/  

Drēbes ir Kristus taisnības simbols, kas apklāj mūsu kailumu, kad mēs to pieņemam. 
“Visi, kuri apvilkuši Kristus taisnības drēbes, stāvēs Viņa priekšā kā izredzētie, uzticīgie un patiesie. Ienaidniekam nav spēka 
tos izraut no Pestītāja rokām. Nevienai dvēselei, kas nožēlā un ticībā nodevusies Kristus apsardzībai, Viņš neļaus nonākt 
sātana varā. Viņa Vārds ir kā garantija: “Lai tie meklē Mana apsolījuma spēku, ka tie ar Mani der mieru; un tie derēs mieru 
ar Mani.” /Jes. 27:5, pēc angļu tulk./ Jozuam dotais apsolījums pieder visiem: “Ja tu staigāsi Manus ceļus un Man kalposi 
ar šķīstu sirdi (..), Es tev atļaušu brīvi nākt pie Manis kopā ar tiem, kas še stāv Manā priekšā.” /Cah. 3:7/ Jau šajā pasaulē 
tiem abās pusēs blakus atrodas Dieva eņģeļi, un reiz tie stāvēs starp eņģeļiem, kas pastāvīgi apņem Dieva troni.” /Counsels 
for the Church, pp. 351, 352/ 
“Tā ir Kristus taisnošana, kas nožēlojošo grēcinieku padara Dievam pieņemamu un veic tā taisnošanu. Lai cik grēcīga līdz 
tam bijusi dzīve, ja vien viņš tic Jēzum kā savam personīgajam Glābējam, tad tāds nostājas Dieva priekšā Kristus piedēvētās 
taisnības neaptraipītajās drēbēs.” /Ticība un darbi, 106.lpp./ 
“Lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz 
ticības pamata.” /Fil.3:9/  
“Grēcinieks, kurš vēl nesen bija miris savos pārkāpumos un grēkos, tiek atdzīvināts ticībā Kristum. Ticībā viņš pieņem, ka 
Jēzus ir viņa Glābējs, Kurš, vienmēr būdams dzīvs, “var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva.” Kad 
tiek veikta izlīdzināšana, ticīgais kļūst spējīgs ieraudzīt Dieva pilnības garumu un platumu, augstumu un dziļumu, tādu 
glābšanas pilnību, kas nopirkta par bezgalīgi augstu cenu, un viņa dvēsele top pildīta ar slavu un pateicību. Viņš redz Kunga 
godības atspulgu un Kunga Gars pārmaina viņu šajā līdzībā. Viņš redz Kristus taisnības drēbes, kuras izaustas debesu 
austuvēs, cauršūtas ar Viņa paklausību un piedēvētas grēku nožēlojošai dvēselei caur ticību Viņam.  
Kad grēcinieks ierauga Jēzus nesalīdzināmo pievilcību, grēks viņu vairs nesaista, jo viņu valdzina Tas, Kurš ir labākais starp 
desmitiem tūkstošiem un Kurš vienīgais vienmēr ir patīkams. Viņš personīgi ir piedzīvojis evanģēlija spēku, kura ieceres 
plašums ir salīdzināms vienīgi ar mērķa vērtību.” /Ticība un darbi, 106., 107.lpp./  
“Dieva ļaudīm pazemojot savas dvēseles un lūdzot pēc sirds skaidrības, atskan pavēle: “Novelciet viņam netīrās drēbes!” 
un arī iedrošinājums: “Redzi, Es atņemu tev tavus grēkus un ietērpju tevi svētku drānās!” Kārdinātajiem, pārbaudītajiem, 
uzticīgajiem Dieva bērniem piešķir neaptraipītās Kristus taisnības apģērbu. Nicinātos atlikušos ietērpj goda drēbēs, kuras 
vairs nekad nebojās pasaules samaitātība. Viņu vārdi tiek paturēti Jēra dzīvības grāmatā, ierakstīti starp visu laiku 
uzticīgajiem. Tie ir pretojušies krāpnieka viltībām. Tie, pūķim rēcot, nav nobijušies un kļuvuši neuzticīgi, tāpēc tagad tie uz 
visiem laikiem ir droši pret kārdinātāja plāniem. Viņu grēki ir pārnesti uz grēka pirmcēloni.” /Counsels for the Church, p. 353/ 
“Vispārīga ticība nav pietiekama. Mums ir jāapģērbj Kristus taisnības apģērbs un jāvalkā tas atklāti, drosmīgi, apņēmīgi, 
atspoguļojot Kristu un nesagaidot pārāk daudz no ierobežotā cilvēka, bet turpinot raudzīties uz Jēzu, un, kļūstot 
savaldzinātiem no Viņa rakstura pilnības. Tad mēs katrs personīgi atklāsim Jēzus raksturu un parādīsim, ka esam patiesībā 
stiprināti; jo tas svētī dvēseli un pakļauj katru domu, lai paklausītu Kristum.” /Reflecting Christ, p. 108/  
“Patiesi taisnie, kuri sirsnīgi mīl un bīstas Dievu, valkā Kristus taisnības drēbes gan labklājībā, gan nelaimē. Pašaizliedzība, 
pašuzupurēšanās, labsirdība, laipnība, mīlestība, pacietība, rakstura stingrība un kristieša uzticība ir ikdienas augļi, kuri 
izveidojušies to dzīvēs, kuri ir patiesi savienoti ar Dievu. Par viņu izturēšanos varbūt netiek publicēts pasaulei, bet tie paši 
ikdienas cīnās ar ļaunumu un iegūst vērtīgas uzvaras pār kārdinājumiem un nepareizībām.” /God’s Amazing Grace, p. 31/ 
“Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat 
dziedināti.” /1.Pēt.2:24/  
“Katram būs jāizcīna sava cīņa, lai pārvarētu grēku savā sirdī. Tas reizēm ir ļoti sāpīgs un drosmi atņemošs darbs; jo, 
ieraugot sava rakstura izkropļojumu, mēs turpinam aplūkot to, bet tad mums vajadzētu raudzīties uz Jēzu un uzvilkt Viņa 
taisnības drēbes. Ikviens, kurš ieies pa Dieva pilsētas pērļotajiem vārtiem, ieies tur kā uzvarētājs un viņa lielākā uzvara būs 
bijusi uzvara pār sevi.” /God’s Amazing Grace, p. 31/  
“Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.” /Ps.23:3/  
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
5.DIENA—EFODS 

“Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju 
līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.” /Jes.46:4/ 
!  

IETEICAMĀS VADLĪNIJAS LŪGŠANU LAIKAM  

Slavēšana 
• Kungs, mēs vēlamies iesākt, pienesot Tev slavu par to, kāds Tu esi - Tu esi stiprs, pacietīgs un Tu vienīgais vari glābt. 
• Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs nes cauri grūtiem laikiem.  
• Mēs pateicamies Tev, ka varam iemantot paliekošu mieru un prieku Tevī. 

Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku 
• Kungs, uzrādi mums grēkus, kurus mums vajadzētu nožēlot atklāti un tos, kurus mums vajadzētu nožēlot 

personīgi. Mēs piesaucam Tavu uzvaru pār šiem grēkiem. 
• Piedod par to laiku, kad mēģinājām gūt panākumus savā spēkā, tā vietā, lai atļautu Tev mūs nest.  
• Paldies, ka Tu piedod saskaņā ar 1.Jāņa 1:9. 

Lūgšanas un aizlūgšanas 
• Kungs, lūdzu nes mūs vājuma brīžos. 
• Lai Tavs spēks mūsu nespēkā varens parādās. /2.Kor.12:9/ 
• Tēvs, lūdzu palīdzi mūsu sirdīm neizbīties. /Jņ.14:1/ 
• Palīdzi mums uzticēties Tevis dotajam apsolījumam Jes.41:10 - ka Tu mūs stiprināsi, palīdzēsi mums un 

uzturēsi mūs ar Savas taisnības labo roku. 
• Lūdzam Tevi īpaši nest mūsu draudzes jauniešus un ģimenes cauri šim izaicinošajam laikam.  
• Parādi cilvēkus mums apkārt, kuri varētu būt ievainoti. Lūdzu iznes tos cauri viņu grūtībām.  
• Kungs, rādi mums kā pilnībā nodot savas dzīves Tev, lai esam viens Kristū. Apvieno mūs, pasludinot pēdējo 

skaļo saucienu šai pasaulei. 
• Kungs, Tu esi svētījis mūsu draudzi ar vērienīgu Bībeles patiesību izpratni. Kaut mēs to spētu līdzdalīt 

apkārtējiem, pazemīgā un priecīgā garā. 
• Tēvs, lūdzu svētī mūsu centienus, veidojot mazās grupas un mājas draudzes visā plašā pasaulē. Mēs lūdzam, lai 

Tu aicini šajā darbā vēl vairāk uzticamus draudzes locekļus, kuri varētu liecināt par Jēzu un Viņa brīnišķīgo 
raksturu savā apkārtnē. 

• Kungs, māci mums kā pasludināt mūsu draudzes pamata patiesības principus skaidri, radoši un, paaugstinot 
Bībeles autentiskumu. Lai Jēzus mīlestība ir visa pamatā. 

• Kungs, mēs lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem, kuri ir mūsu personīgajos lūgšanu sarakstos. Kaut 
viņi ieraudzītu savu vajadzību un atvērtu savas sirdis Svētajam Garam.  

• Mēs lūdzam arī par mūsu pašu personīgajām vajadzībām. 

Pateicība 
• Dievs, mēs pateicamies Tev, ka tie, kuri “paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas 

spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” /Jes.40:31/ 
• Paldies, ka “tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.” /Rom.8:28/   
• Paldies, ka Tu atbildi uz lūgšanām, kuras lūdzam saskaņā ar Tavu gribu.  
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EFODS  
“Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju 
līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.” /Jes.46:4/ 

Tā pat kā augstais priesteris nēsāja efodu uz saviem pleciem, tā mūsu Augstais Priesteris nes mūsu nastas, 
stisprina mūsu pārbaudījumos un palīdz liecināt par Viņu pat grūtos apstākļos.  

“Mūsu dārgais Glābējs ir aicinājis mūs savienoties ar Viņu - mūsu nespēku savienot ar Viņa spēku, mūsu 
nezināšanu ar Viņa gudrību, mūsu necienīgumu ar Viņa nopelnu.” /The Faith I Live By, p. 96/ 

“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.” /1.Pēt.5:7/ 

“Izmisušam drošs dziedināšanas līdzeklis ir ticība, lūgšana un darbs. Ticība un aktīva darbība sniegs drosmi un 
apmierinājumu, kas ik dienas vairosies. Vai tu tiec kārdināts pakļauties bailes iedvesošām, ļaunām 
priekšnojautām vai pilnīgam izmisumam? Pat vistumšākajās dienās, kad ārējie apstākļi šķiet visdrūmākie – 
nebīsties! Uzticies Dievam! Viņš zina tavu vajadzību. Viņš ir visspēcīgs. Viņš savā mūžīgajā mīlestībā un 
līdzjūtībā nekad nenogurst. Nebīsties, ka Viņš savu solījumu varētu neizpildīt. Viņš ir mūžīgā patiesība. Kungs 
nekad negrozīs savu derību, ko ir noslēdzis ar tiem, kas Viņu mīl. Viņš dos saviem uzticīgiem kalpiem tik daudz 
spēju, cik tiem vajag. Apustulis Pāvils saņēma iedrošinājumu: “Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks 
nespēkā varens parādās”, un var liecināt: “(..) Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un 
bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.” /2.Kor.12:9,10/“ /Pravieši un Ķēniņi, 164.lpp./  

“To spēks, kas Viņu mīl un kalpo viņam, tiks atjaunots dienu no dienas. Viņš dos gudrību saprātīgi kalpot un 
neļaus tiem maldīties, izvedot dzīvē Viņa nodomus. Kalpošanā Dievam nav bezcerības stāvokļa. Mūsu ticībai 
jāiztur piešķirtās grūtības. Dievs spēj un grib saviem kalpiem dāvināt visu vieņiem vajadzīgo spēku. Viņš vairāk kā 
piepildīs visu to cilvēku lielākās cerības, kas Viņam uzticas. Viņš tiem dos gudrību viņu dažādajās vajadzībās.”     /
Liecības draudzei 8., 11.lpp./ 
“Pašu spēkos mums nav iespēja ne iegūt, ne praktizēt Kristus reliģiju; jo mūsu sirdis ir maldinošas visās lietās; bet 
Jēzus Kristus - lielais dvēseļu Ārsts, Kurš nekļūdīgi var lasīt cilvēka sirdi labāk nekā mēs paši to spējam, ir atklājis 
mums, kā mēs varam tikt attīrīti no grēka. “Tev pietiek ar Manu žēlastību”, Viņš saka tiem, kuri sēro par savām 
neveiksmēm. “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” Tas, Kurš aicina 
mūs sekot Viņam, katru nastu vispirms uzliek uz Saviem pleciem, pirms tā tiek uzlikta uz mūsu pleciem. Katrai 
nogurušai un kārdinātai dvēselei Kristus saka, ka Viņš ir spējīgs stiprināt kristīgās dzīves pienākumos. Raugoties 
uz Jēzu, mūsu ticības iesācēju un pabeidzēju, mums jāsatver Viņa atbalsta gaisma, jāatspoguļo Viņa līdzība un 
jāpieaug līdz pilnīgam vīra un sievas briedumam Kristū Jēzū. Mūsu reliģija būs pievilcīga, jo tā liks izplatīties 
Kristus taisnības smaržai.  Mēs būsim laimīgi; jo mūsu garīgais ēdiens un dzēriens būs taisnība, miers un prieks.” 
/Review and Herald, May 4, 1897, par. 11/ 

“Ak, ir ļoti svarīgi būt pareizās attiecībās ar Dievu, dvēselei atrasties saskaņā ar tās Radītāju, lai, kad visapkārt 
esošo ļauno piemēru kaitīgā ietekme, kas ar savu maldinošo izskatu aizvilina dvēseli projām no pienākuma, jūsu 
atbrīvošanai tiktu sūtīti eņģeļi! Bet paturiet prātā, ja jūs paši izaicināsit kārdināšanas, tad nesaņemsiet dievišķo 
palīdzību, kas jūs pasargātu no krišanas. Trīs cienījamie vīri izturēja kvēlojošo cepli, jo Jēzus gāja ar tiem 
degošajās liesmās. Ja viņi paši savā spēkā ietu ugunī, tad tiktu iznīcināti. Tā notiks ar jums. Bet ja jūs apņemsieties 
nedoties kārdināšanās, tad Dievs jūs atbalstīs.” /Signs of the Times, Sept. 2, 1897, par. 11/ 
“Tas Kungs aicinās celties vīrus, apveltīs tos ar Savu Garu un sagatavos tos darāmajam darbam. Viņš Pats - 
Patiesības Dievs, aicinās tos nest svaigu un dzīvu liecību par Viņu. Tie būs Dieva liecinieki. Tie necelsies sevis 
pamudināti, tie darbosies Dieva Gara mudināti brīvprātīgi aizstāvēt patiesību. Dievs tos uzturēs. Viņš redz, kas ir 
vajadzīgs un gadu no gada sagatavo Sava plāna īstenošanai. Viņš neļaus cilvēkam palikt kūtram. Ja cilvēks būs 
cilvēks, Dievs darbosies viņā un caur viņu.” /Review and Herald, May 25, 1897, par. 11/ 
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
6.DIENA—JOSTA 

“Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā 
par cerības pamatu jūsos;” /1.Pēt.3:15/ 
0  

IETEICAMĀS VADLĪNIJAS LŪGŠANU LAIKAM  

Slavēšana  
• Kungs, mēs vēlamies iesākt, Tevi slavējot par to, kas Tu esi - mūsu Aizsargs un Aizstāvis. 
• Paldies par lielo priekštiesību liecināt par Tevi. 
• Paldies Tev par to, ka aicinot kalpot Tu mūs apveltī gan ar spēku, gan nepieciešamajām prasmēm. 

Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku 
• Tēvs, lūdzu parādi, kurus grēkus mums vajadzētu nožēlot personīgi. Mēs lūdzam Tavu uzvaru pār grēkiem. 
• Piedod mums par tiem laikiem, kad nebijām labprātīgi Tev kalpot.  
• Piedod mums par to, ka esam arī atteikušies Tev kalpot. 

Lūgšanas un aizlūgšanas 
• Kungs, dāvini mums sirdis, kuras būtu gatavas Tev kalpot.  
• Māci mūs, kā spīdēt “ļaužu priekšā, ka tie ierauga labos darbus un godā Tēvu, kas ir debesīs.” /Mat.5:16/ 
• Palīdzi mums ieraudzīt iespējas, kuras dāvini, lai Tev kalpotu.  
• Mēs lūdzam Tevi, dāvini mums īstos vārdus Tevi apliecināt tad, kad pašķiras kāda iespēja.  
• Kungs, palīdzi mums kalpot tikai vienam Kungam. /Mat.6:24/ 
• Kaut mūsu ģimenes savās mājās un sabiedrībā varētu atklāt Tavu mīlestību. Mēs lūdzam, lai Tu ienes harmoniju 

mājās, dziedini salauztās attiecības, pasargā viegli ievainojamos no ļaunprātīgas izmantošanas un atklāj Savu 
svētījošo spēku šķietami bezcerīgās situācijās. 

• Kungs, mēs lūdzam par tūkstošiem Globālās Misijas pionieriem, kuri dibina draudzes vēl neaizsniegtās 
teritorijās. Daudzi no viņiem strādā vieni vai sarežģītos apstākļos, tāpēc mēs lūdzam par viņu drošību, gaudrību 
un veiksmi.  

• Svētī Adventistu Profesionāļu grupas (Adventist Professionals’ Network) pūles. Piešķir viņiem dievišķas iespējas 
apmācīt pasaules izglītotos un eliti. 

• Mēs lūdzam īpašu apsardzību draudzes locekļiem, kuri  dienu no dienas sastopas ar agresīvu spiedienu vai 
brīvības draudziem savas reliģiskās pārliecības dēļ. Piešķir viņiem gudrību un drosmi. Kaut mēs tiktu 
iedvesmoti būt par lieciniekiem pasaulē, kurā Tevi nepazīst. 

• Kungs, mēs lūdzam par septiņiem (vai vairākiem cilvēkiem) no mūsu personīgā lūgšanu saraksta. Kaut viņi 
būtu atvērti Tavam Svētā Gara spēkam un kļūtu par lieciniekiem.  

• Mēs lūdzam arī par mūsu pašu personīgajām vajadzībām.  

Pateicība  
• Paldies Tev, Kungs, ka kalpojot Tev, mūsu raksturi tiek pārveidoti.  
• Paldies par prieku, kāds sastopams, liecinot par Tevi.  
• Paldies, ka Kristus ir piemērs tam, kā kalpot. 
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JOSTA 
“Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā 
par cerības pamatu jūsos;” /1.Pēt.3:15/ 

Augstais priesteris, kurš bija apjozies ar jostu, apliecināja, ka ir pilnīgi gatavs kalpošanai. Līdzīgi arī mums 
jābūt vienmēr apjoztiem, gatavībā kalpot un liecināt.  
“Dieva ļaudīm vajadzētu atklāties kā ļaudīm, kuri Viņam kalpo pilnīgi, no visas sirds, nepiesavinot sev godu un 
atceroties, ka tie sevi ir saistījuši ar vissvinīgāko derību - kalpot Kungam un tikai Viņam vienam.” /Christian 
Service, p. 236/  
“Ko tas nozīmē kalpot Dievam? - tas ir, līdzināties Viņam raksturā, lai atdarinātu Viņu. Kalpot Dievam nozīmē 
paklausīt Viņam, ievērot Viņa baušļus, atklāti apliecināt ticību, nostājoties nevis zem melnā atkritēja karoga, bet 
gan zem asinīm slacītā Prinča Emanuēla karoga. Tie, kuri kalpo Dievam, visā nopietnībā paklausīs Viņa gribai. 
Tādejādi viņi parādīs, kurai armijai pieder.” /Signs of the Times, Feb. 1, 1899, par. 3/ 
“Lai arī kādu darbu mēs darītu, Dieva Vārds mūs pamāca: “Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi 
kalpot tam Kungam.” “Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari (..)”, “jo jūs zināt, ka tas Kungs 
par atmaksu jums dos Debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam — Kristum.” (Rom. 12:11; Sal. māc. 
9:10; Kol. 3:24) /Kristus līdzības, 346.lpp./ 
“Vienmēr esiet gatavi sniegt citiem saņemto gaismu. Atklājiet savas darbības principus; neslēpieties. Noņemiet 
savas maskas; jo jūs esiet skatu spēle pasaulei, eņģeļiem un cilvēkiem. Esiet atbildīgi! Jūs nevarat kalpot Dievam 
un Baālam. Dievs ilgojas, lai Viņa dēli un meitas drosmīgi stāvētu par patiesību, lai pasaule zinātu, kur tos atrast 
pārbaudījumu laikā.” /Signs of the Times, Aug. 1, 1900, par. 4/ 
“Kungs vēlas, lai jūs būtu dvēseļu mantotāji; tāpēc, kaut arī nevajadzētu uzspiest cilvēkiem doktrinālas lietas, 
jums vienmēr vajadzētu būt gataviem “ar lēnību un bijāšanu atbildēt ikkatram, kas atbildēšanu prasa par to 
cerību, kas ir iekš jums” /1.Pēt.3:15 Glika tulk./ Kāpēc ar bijāšanu? Bīstieties, lai jūsu vārdi neatspoguļo 
pašpaaugstināšanos, lai netiek izteikti pārsteidzīgi vārdi; bīstieties, ka jūsu vārdi un izturēšanās nesaskanētu ar 
Kristus līdzību. Savienojieties cieši ar Kristu un līdzdaliet patiesību kā tādu, kura ir Viņā.” /Manual for 
Canvassers, p. 34/ 
“Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir 
debesīs.” /Mt.5:16/  
“Dievs vēlas, lai katrs ticīgais būtu dvēseļu mantotājs; un Viņš svētīs visus, kuri pārliecībā meklē Viņa 
gudrību un vadību. Kad viņi uzmanīgi virzīsies uz priekšu pa atziņas ceļu, paliekot uzticīgi Kungam, 
Izraēla Dievam, Kristus nevainība un vienkāršība, atklāta praktiskajā dzīvē, liecinās par patiesu 
dievbijību. Visā, ko viņi saka un dara, viņi pagodinās Viņa Vārdu, kuram kalpo.  
Ticīgais, kurš piepildīts ar patiesu misionāra garu, ir kā dzīva vēstule, kura zināma un lasāma visiem ļaudīm. 
Patiesība nāk no viņa lūpām bez vārdu izteikšanas. Viņa dievbijība, centība un ziedošanās pieaug ar katru 
nākamo dienu un neticīgā pasaule redz, ka viņam ir dzīvas attiecības ar Dievu, un mācās no Viņa. Vārdi, kuri 
izrunāti no atgrieztām lūpām, tiek pavadīti ar spēku, kas skar neticīgo aukstās sirdis; jo pat tie, kuri nepazīst 
Dievu, spēj atšķirt cilvēcīgo no dievišķā.  
Mani brāļi un māsas, vai jūs savās sirdīs, dzīvē un raksturā piedzīvojat patiesības spēku, kas dara jūs svētus? Vai 
jums ir pārliecība, ka Dievs Sava dārgā Dēla dēļ ir piedevis jūsu grēkus? Vai cenšaties dzīvot ar sirdsapziņu, kura 
nav pretrunā ar Dievu un cilvēkiem? Vai jūs bieži no visas sirds lūdzat par saviem draugiem un kaimiņiem? Ja 
esat mantojuši mieru ar Dievu un nolikuši visu uz altāra, jūs varat veiksmīgi tikt iesaistīti dvēseļu glābšanas 
kalpošanā.” /Manuscript Releases, vol. 8, pp. 212, 213/ 
“Lai mūsu vārdi ir lēnprātīgi, cenšoties mantot dvēseles. Dievs būs gudrība tiem, kuri meklē gudrību no dievišķā 
avota. Mums jāmeklē katra izdevība. Mums jābūt nomodā lūgšanās un gataviem vienmēr sniegt atbildi katram, 
kurš vaicā par cerības pamatu mūsos. Kaut uz nevienu dvēseli, par kuru Kristus ir miris, mēs neatstātu sliktu 
iespaidu, lai tad, kad parādītos kāda iespēja, mēs teiktu īstos vārdus īstajā laikā. Ja jūs tādā veidā apņemsieties 
strādāt Dievam, Dieva Gars būs jūsu Palīgs. Svētais Gars izlietos patiesību, kura izteikta mīlestībā uz dvēseli. 
Patiesībai būs lielāks spēks, kad tā tiks izteikta Kristus žēlastības ietekmē.” /The Publishing Ministry, p. 307/  
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
7.DIENA—KRŪŠU ZĪME  

“Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un 
neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā.” /1.Kor.1:10/ 
0  

IETEICAMĀS VADLĪNIJAS LŪGŠANU LAIKAM  

Slavēšana 
• Kungs, mēs Tevi slavējam par to, kas Tu esi - Tu esi Mīlestības, Miera un Vienotības Dievs.  
• Mēs Tevi slavējam par vienotības piemēru, kāds bija mācekļu vidū pēc Vasarassvētkiem.  
• Mēs pateicamies Tev, ka vari ienest vienotību arī šodien draudzēs un ģimenēs. 

Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku 
• Tēvs, lūdzu parādi, kurus grēkus vajadzētu nožēlot atklāti un kurus personīgi. Mēs piesaucam Tavu uzvaru pār 
šiem grēkiem. 

• Lūdzu piedod mums, kad caur vārdiem vai darbiem esam veicinājuši nevienprātību Kristus miesā.  
• Paldies, ka Tu piedod mums saskaņā ar 1.Jāņa 1:9. 

Lūgšanas un aizlūgšanas 
• Kungs, lūdzu palīdzi saviem ļaudīm sasniegt “vienību Dieva Dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus 

diženuma pilnības mēru.” /Efez.4:13/ 
• Palīdzi mums neko nedarīt “strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par 

sevi.” /Fil.2:3/ 
• Kungs, lūdzu dāvā mums pazemīgas sirdis un mīlestību uz cilvēkiem, ar kuriem ir grūti sadzīvot vai 

sastrādāties. 
• Kungs, lūdzu atklāj katram no mums vai mēs neesam tie, kuri kavējam vienotību mūsu draudzes vai ģimenes attiecībās. 
• Mēs lūdzam par vadītāju vienotību kā vietējās draudzēs, tā vispasaules draudzē.  
• Lai ikviens Septītās dienas Adventists visā pasaulē tiek iedvesmots iekļauties projektā “Visu draudzes locekļu 

iesaistīšanās”. Lai ikviens aktīvi iesaistās personīgajā liecināšanā, mazo grupu darbā vai publiskajā 
evanģelizācijā.  

• Lūdzu sūti Savu Svēto Garu, lai sagatavotu Adventistu Vispasaules Radio klausītāju sirdis, jo īpaši pasaules 
lielāko pilsētu teritorijās. Lai draudzes locekļi ir uzticīgi iet līdzi tiem un apmācīt tos, kuri meklē Tevi. 

• Svētī draudzes organizāciju un atbalstošo kalpošanas nodaļu sadarbību plašajās evanģelizācijas aktivitātēs. Kaut 
Tavi kalpi varētu sastrādāties mīlestībā viens pret otru un pret Tevi. 

• Kungs, lūdzu parādi kā mums savās apkārtnēs vairāk izplatīt literatūru, kurā atspoguļota patiesība (gan drukātā, 
gan elektroniskā veidā). Aicini darbā literatūras evanģēlistus, brīvprātīgos studentus, rakstniekus, mediju 
speciālistus un finansiālos atbalstītājus, lai izplatītu dzīvības un cerības vārdus. 

• Kungs, mēs lūdzam par septiņiem vai vairākiem cilvēkiem no mūsu personīgajiem lūgšanu sarakstiem. Kaut 
viņi ļautu Svētajam Garam darboties viņu dzīvēs. 

• Mēs lūdzam arī par mūsu pašu personīgajām vajadzībām.  

Pateicība  
• Kungs, paldies Tev par Jēzu, Kurš lūdza, lai esam vienoti Jāņa 17.nodaļā.  
• Paldies par to, ka vienotība draudzē palīdz pasaulei ticēt, ka Jēzus ir Dieva Dēls saskaņā ar Jāņa 17:21.  
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KRŪŠU ZĪME  
“Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un 
neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā.” /1.Kor.1:10/ 

12 dārgakmeņi, kuri attēlo 12 Izraēla ciltis, tika glabāti krūšu zīmē, kura bija novietota tuvu pie Augstā 
Priestera sirds. No tā mēs varam noprast, cik svarīgi priekš mums ir spiesties kopā, būt vienotiem Kristus 
mīlestībā un atklāt šo mīlestību cilvēkiem, kuri ir draudzē un ārpus draudzes. 
“Dieva darba panākumu noslēpums atrodams cilvēku harmoniskajā darbībā. Jābūt uz mērķi vērstai rīcībai. 
Katram Kristus miesas loceklim jādarbojas Dieva labā, saskaņā ar spējām, kādas Dievs tam devis. Mums 
jāspiežas kopā plecu pie pleca, no sirds uz sirdi, sastopoties ar traucējumiem un grūtībām.  
Ja kristieši rīkotos vienoti, virzoties uz priekšu kā viens, lai sasniegtu vienu mērķi, viena Spēka vadībā, viņi 
sakustinātu pasauli.” /Christian Service, p. 75/ 
“Nav neviena darba, kas būtu augstāks par garīgo grāmatu izplatīšanu, jo tas sevī ietver visaugstāko morālo 
pienākumu pildīšanu. Kas iesaistās šajā darbā, tiem pastāvīgi jāatrodas Dieva Gara pārvaldībā. Nedrīkst būt 
nekāda sevis paaugstināšana. Kas ir tas, kas mums pieder, ko mēs nebūtu saņēmuši no Kristus? Mums jāmīl 
vienam otru kā brāli, atklājot savu mīlestību savstarpējā izpalīdzībā. Mums jābūt līdzjūtīgiem un laipniem. Mums 
jāspiežas kopā, velkot vienu virvi. Vienīgi tie, kas dzīvē īsteno Kristus lūgšanu, kas to piepilda praktiskā dzīvē, 
izturēs pārbaudījumu, kas nāks pār visu pasauli. Kas sevi izceļ, tie pakļaujas sātana varai, sagatavojoties pieņemt 
viņa viltīgos izdomājumus. Kungs aicina Savus ļaudis pacelt karogu vēl augstāk un augstāk. Ja mēs paklausīsim 
Viņa balsij, tad Viņš strādās ar mums, un mūsu pūles vaiņagosies sekmēm. Savā darbā mēs saņemsim bagātīgas 
svētības no augšienes un visas bagātības noliksim pie Dieva troņa.” /The Colporteur Evangelist, p. 25/ 
“Tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu 
mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi.” /Fil.2:2,3/ 
“Vēstnešu vidū pārāk izplatīts neatkarības gars. Tas jāatstāj un Dieva kalpiem jāspiežas kopā. Ir pārāk daudz tāda 
gara, kas jautā: “Vai tad es esmu sava brāļa sargs?” Eņģelis teica: “Patiesi tu esi sava brāļa sargs. Tev jābūt 
nomodā un jārūpējas par savu brāli, jāinteresējas par viņa labklājību, jābūt pret viņu laipnam un mīlestības pilnam. 
Spiežaties kopā! Spiežaties kopā!”. Dievs paredzējis, ka cilvēkam jābūt augstsirdīgam un godīgam, bez izlikšanās, 
pazemīgam, lēnprātīgam un vienkāršam. Tie ir Debesu pamatlikumi, Dievs tā pavēlējis.” /Gospel Workers, p. 259/ 
“Tik daudz vēsuma un vienaldzības - tik daudz “man vienalga” gara, kas tiek praktizēts starp Kristus sekotājiem. 
Visiem vajadzētu izjust atbildību rūpēties vienam par otru, ar lielu rūpību attiekties pret otra vajadzībām. “Mīliet 
cits citu”. Tas būs kā stiprs aizsargmūris pret sātana viltībām. Stāvot pret pretestībām un vajāšanām, mums 
nevajadzētu pievienoties atriebēju pulkam, kā arī biedroties ar lielā dumpinieka sekotājiem, kuru īpašais darbs ir 
apsūdzēt brāļus, apvainot un nomelnot viņu raksturus. Ļaujiet šajā gadā iznīcināt katru rūgtās saknes šķiedriņu, 
apglabājot tās kapā līdz ar veco gadu. Iesāciet Jauno gadu ar vēl maigāku attieksmi, ar vēl dziļāku mīlestību pret 
ikvienu Kunga ģimenes locekli. Spiedieties kopā. “Vienotībā mēs stāvam; atšķirtībā krītam.” Ieņemiet vēl 
noteiktāku un cēlāku stāju par to, kāda jums līdz šim ir bijusi.” /Our High Calling, p. 370/ 
“Ja sātanam izdodas ienest kritiku starp Kunga ļaudīm, tad tas izplešas kā raugs no viena uz otru. Nedodiet 
kritikas garam vietu, jo tā ir sātana zinātne. Pievienojoties tam, jūs piedzīvosiet kā seko skaudība, greizsirdība un 
ļaunums. Spiedieties kopā - ir pavēle, kuru dzirdu kā izsaka mūsu glābšanas Kapteinis. Spiedieties kopā! Kur ir 
vienotība, tur ir spēks. Visi, kuri atrodas Kunga pusē, spiedīsies kopā. Ticīgo vidū ir nepieciešamība pēc pilnīgas 
vienotības un mīlestības, jo viss, kas noved līdz strīdiem, ir no velna. Kungs sagaida, ka Viņa ļaudis būs viens ar 
Viņu kā zars ar vīnakoku. Tad arī viņi būs kā viens savā starpā.” /Selected Messages, book 3, pp. 351, 352/ 
“Lai katrs cenšas atsaukties uz Kristus lūgšanu: “Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī.” Ak, kas tā 
par vienību! Un Kristus saka: “Pēc tā visi nomanīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā 
starpā.” /Liecības draudzei 5.sēj., 488., 489.lpp./  
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
8.DIENA—URĪMS UN TUMĪMS 

“Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, 
jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga 
prāts.” /Efez.5:15-17/ 
0  

IETEICAMĀS VADLĪNIJAS LŪGŠANU LAIKAM  

Slavēšana  
• Kungs, mēs Tevi slavējam par to, kas Tu esi - mūsu Vadonis un Draugs.  
• Paldies, ka Bībele ļoti skaidri atklāj Tavu gribu attiecībā uz mums. 
• Mēs Tevi slavējam par to, ka sūtīji Jēzu atklāt Dieva gribu mums. 

Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku 
• Tēvs, lūdzu atklāj mums grēkus, kurus personīgi vajadzētu nožēlot. Mēs piesaucam Tavu uzvaru pār šiem 

grēkiem. 
• Piedod par tiem laikiem, kad nevēlējāmies sekot Tavai gribai, kura atklāta Dieva Vārdā.  
• Paldies, ka Tu piedod mums saskaņā ar 1.Jāņa 1:9. 

Lūgšanas un aizlūgšanas  
• Kungs, palīdzi mums atcerēties, ka Tavas domas par mums ir “miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un 

ciešanu domas”, lai beigās sniegtu cerēto. /Jer.29:11/  
• Mēs lūdzam par sirdīm, kuras priecājas darīt Tavu gribu nevis savu.  
• Kaut mēs katrs sekotu Jēzus piemēram, Kurš nāca, lai darītu nevis Savu gribu, bet Sava Tēva gribu.” /Jņ.6:38/  
• Kungs, piešķir mums gudrību, kad meklējam Tavu gribu specifiskās situācijās. Kaut mēs Tevi meklētu un 

paklausītu Tavam Vārdam.  
• Mēs lūdzam par jauniešiem, lai tie izprastu Tavu gribu attiecībā uz dzīvesbiedra izvēli.  
• Lūdzu vadi un atklāj Savu gribu tiem, kurus Esi iecēlis par draudzes vadītājiem.  
• Mēs lūdzam, lai plaši tiktu izplatītas Bībeles izpētes rokasgrāmatas, brošūras un tādas grāmatas kā “Ceļš pie 

Kristus”. Lai šie materiāli iesēj patiesības sēklu cilvēku sirdīs un vada tos pie Dieva Vārda pētīšanas. 
• Lai mūsu  draudzes locekļi, sludinātāji un vadītāji visā pasaulē tiek pabaroti caur Dieva Vārdu katru dienu. Kaut 

arī personīgā lūgšana būtu mūsu ikdienas sastāvdaļa. Lūdzu atgādini mums, ka bez Tevis mēs ne nieka 
nespējam. 

• Kungs, palīdzi mums Tev sekot katrā dzīves posmā. Kad nepieciešams spert nākamo paklausības soli, parādi 
mums to. Piepildi mūsu dzīves ar Savu spēku. 

• Lūdzu atjauno Sabatskolas apmeklētāju skaitu visā pasaulē. Vadi draudzes locekļus un apmeklētājus piedzīvot 
tādu sadraudzību, misiju un Bībeles studijas, kuras izmaina dzīvi. 

• Kungs, mēs lūdzam par septiņiem vai vairākiem cilvēkiem no mūsu personīgā lūgšanu saraksta. Lai Svētais 
Gars atklāj Savu gribu katram no tiem.  

• Mēs lūdzam arī par mūsu pašu personīgajām vajadzībām. 

Pateicība   
• Kungs, paldies Tev par to, ka Esi labprātīgs atklāt Savu gribu mums. 
• Paldies, ka tad, kad uzticamies Tev no visas sirds un nepaļaujamies uz sava prāta gudrību, bet domājam uz Tevi 

visos savos ceļos, tad Tu darīsi līdzenas mūsu tekas. /Sal.pam.3:5,6/ 
• Paldies Tev, ka Jēzus ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. /Jāņa 14:6/  
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URĪMS UN TUMĪMS 

“Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, 
jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga 
prāts.” /Efez.5:15-17/ 

Urīms un Tumīms bija novietoti pa labi un pa kreisi Augstā Priestera krūšu zīmei un tie atklāja Dieva gribu Viņa 
ļaudīm. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu Kristus darbu mūsu labā un Viņa gribu mūsu dzīvēs šodien.  

“Katram cilvēkam ir dvēsele, kuru var izglābt vai zaudēt. Katra cilvēka lieta reiz nonāks debesu tiesā. Ikviens 
redzēs lielo Tiesnesi vaigu vaigā. Cik svarīgi tāpēc jau tagad pārdomāt svinīgo skatu par tiesas sākumu un 
grāmatu atvēršanu, kad katrs, kā Daniēlam sacīts, dienu noslēgumā saņems savu daļu.” /Evanģelizācija, 222.lpp./  
“Kā vismazākajās, tā vislielākajās dzīves lietās pirmajam jautājumam vajadzētu būt “Kāda ir Dieva griba?” “Redzi, 
paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki.” Kristus aicina Savus bērnus atbrīvoties no 
visa egoisma, mantkārības un neķītrības. “Nāciet šurp pie Manis visi”, Viņš saka: “Es jūs gribu atvieglināt.” Iedrošiniet 
sevi Viņa apmācībai. Nododiet savu gribu Manai gribai, savu ceļu Manai vadībai. Kaut jūsu dzīve būtu viena ar manu 
dzīvi. Tā jūs iegūsiet dārgumus, kuri sniegsies mūžīgajā dzīvē.” /Signs of the Times, Feb. 19, 1902, par. 13/  
“Kāda ir Dieva griba? Ko man darīt, lai pagodinātu Dievu? Es esmu apņēmusies kalpot savam Glābējam ar 
nedalītu pieķeršanos. Es visu uzskatu par sārņiem, lai varētu mantot Kristu. Debesis, mūžīgā dzīve, tā ir lielākā 
vērtība priekš manis, jo Kristus nomira, lai es varētu saņemt mūžīgo godību.” /That I May Know Him, p. 203/ 
“Katrs mēģinājums atsacīties no sliktā ieraduma spēka ir cienījams. Tā ir Dieva griba, lai mēs ar apņēmīgiem 
centieniem sasniegtu skaidru dzīvi, mantotu garīgu spēku un iegūtu augstu morāli, liekot lietā Dieva dotās spējas. 
Debesu eņģeļi priecājas, kad jaunieši gūst uzvaru Jēzus Vārdā.” /The Youth’s Instructor, Nov. 12, 1896, par. 6/ 
“Šis ir Dieva prāts,” rakstīja apustulis Pāvils, “ka jūs topat svēti.” (1.Tes.4:3) Visā Dieva rīcībā ar saviem ļaudīm 
Viņam ir nolūks izveidot svētu draudzi, jo Viņš tos ir izvēlējies no mūžības, lai tie tādi kļūtu. Viņš atdeva savu Dēlu, 
lai Tas par šiem cilvēkiem mirtu, ka tie, paklausot patiesībai, varētu kļūt svēti un brīvi no visa zemiskā, kas slēpjas 
dabīgajā sirdī. Viņš no tiem prasa personisku darbu, personisku nodošanos. Ļaudis, kas apliecina ticību Dievam, 
var Viņu pagodināt tikai tad, ja kļūst Viņam līdzīgi un tos vada Kunga Gars. Tad kā Pestītāja liecinieki, tie var 
atklāt, ko viņu labā darījusi dievišķā žēlastība.” /Apustuļu darbi, 559.lpp./  
“Šis ir Dieva prāts, ka jūs topat svēti.” (1.Tes.4:3) Vai jūs arī to vēlaties? Jūsu grēki var būt kā kalni jūsu 
priekšā, bet, ja jūs pazemosiet savu sirdi un, atzīstot grēkus, uzticēsities krustā sistā un uzmodinātā Pestītāja 
nopelnam, tad Viņš tos piedos un šķīstīs jūs no visas netaisnības. Dievs no jums prasa pilnīgu pakļaušanos 
Viņa likumam. Šis likums ir Viņa aicinājuma atbalss, kas saka: “Topiet svēti, vēl svētāki!” Iekārojiet Kristus 
žēlastības pilnību. Lai sirdi pilda bezgalīgas ilgas pēc Viņa taisnības, kuras nopelns, kā Kunga Vārds to 
paziņo, ir miers un drošība mūžīgi mūžam.” /Apustuļu darbi, 566.lpp./  
“Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” /2.Kor.5:17/  
“Apustulis saka: “Tāda ir Dieva griba - lai jūsu dzīve būtu svēta.” Lai katrs indivīds saņem no neizsmeļamā 
morālā un intelektuālā spēka avota, lai varētu darboties taisnības darbos. Caur Golgātas krustu tiek sniegts 
nodrošinājums, lai cilvēks varētu būt vienotībā ar saviem līdzcilvēkiem un harmonijā ar Kristu Dievā. Tēvs saka, 
ka Viņš mīlēs tos, kuri tic, ka Kristus ir nomiris par viņiem, tā pat kā Viņš ir mīlējis Savu Vienpiedzimušo Dēlu. 
Kristus krusts ir garantija tam, ka varam kļūt pilnīgi Viņā. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Kristū ir izcilība, Viņā ir 
intelektuālais cēlums un morālā efektivitāte.” /Review and Herald, Nov. 30, 1897, par. 9/ 
“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 dr.2.sēj., 170.lpp./  
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AUGSTAIS PRIESTERIS 
9.DIENA—VĪRAKA KVĒPINĀMAIS TRAUKS 

“Tādēļ arī Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, 
lai tos aizstāvētu.” /Ebr.7:25/  
0  

IETEICAMĀS VADLĪNIJAS LŪGŠANU LAIKAM  

Slavēšana  
• Kungs, mēs Tevi slavējam par to, ka Jēzus ir mūsu Starpnieks.  
• Paldies, ka tuvojoties Tev caur Kristus nopelnu, mēs tiekam apģērbti ar Viņa priesterīgo apģērbu. 

Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku 
• Kungs, lūdzu parādi mums, kurus grēkus nepieciešams nožēlot savās sirdīs. Mēs pieprasām Tavu uzvaru pār 
šiem grēkiem.  

• Piedod mums par tiem laikiem, kad mēs nenovērtējām Jēzu kā Starpnieku. Kaut mēs paļautos uz Viņa žēlastību. 
• Paldies, ka Tu mums piedod saskaņā ar 1.Jāņa 1:9. 

Lūgšanas un aizlūgšanas 
• Kungs, palīdzi mums saprast un novērtēt aizstāvību, kuru Jēzus mums nodrošina. 
• Lūdzu palīdzi mums nodoties lūgšanās par citiem. Parādi ikvienam no mums par kuriem cilvēkiem lūgt. 
• Mēs lūdzam par vecākiem, kuri aizlūdz par saviem bērniem, kuri nemīl Tevi. Mēs lūdzam, lai tie nepadodas un 

turpina lūgt. 
• Mēs lūdzam par tiem, kuri jūtas bezcerīgi. Kaut viņi iemācītos nodot savas nastas Jēzum.  
• Kungs, mēs lūdzam par cilvēkiem, kuri vairs nenāk uz draudzi. Palīdzi mums sagaidīt tos ar Tavu mīlestību, kad 

viņi atgriezīsies.  
• Lūdzu stiprini katras vietējās draudzes misijas kalpošanas, tādas kā - Sieviešu kalpošanu, Vīriešu kalpošanu, 

Sabatskolu un Misijas nodaļu, Ceļa Meklētāju organizāciju, Piedzīvojumu meklētāju organizāciju un citas 
Adventistu kalpošanas nodaļas. Rādi mums kā būt par Tavām Rokām un kājām priekš citiem. 

• Kungs, lai varenā apustuļu dienu dievbijības atmoda pavada draudzi arī pēdējā laikā. Kaut mēs pastāvētu par 
patiesību, lai arī debesis zustu. 

• Lūdzu svētī Septītās dienas Adventistu komunikācijas nodaļas darbu saistībā ar misijas centieniem, kuru skaitā ir 
arī sociālie mediji. Palīdzi mums tiekties pēc izcilības, cenšoties aizsniegt 21.gadsimta cilvēkus ar mūžīgo 
evanģēliju. 

• Kungs, dod mums apbrīnas un pateicības apziņu, domājot par Tavu radīto pasauli. Kaut mēs uzticīgi vērtētu 
Bībeles patiesību par radīšanu un mācītu mūsu jaunatnei piedzīvot Tavu spēku un mīlestību dabā. 

• Kungs, māci mums sekot Kristus pašaizliedzības piemēram, sastopoties ar apkārtesošo cilvēku vajadzībām. 
Apgādā mūs ar visu nepieciešamo, lai varam kalpot kā medicīnas misionāri, sabiedrības brīvprātīgie un trūcīgo draugi. 

• Kungs, mēs lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem, kuri ir mūsu personīgajos lūgšanu sarakstos. Kaut 
viņi atvērtu savas sirdis Svētajam Garam. 

• Mēs lūdzam arī par mūsu pašu personīgajām vajadzībām.  

Pateicība  
• Tēvs, paldies, ka mums var būt cerība un nākotne, pateicoties Jēzus aizlūgšanām par mums. 
• Paldies par to, ka “Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā.” /Rom.8:26/  
• Paldies, ka Jēzus “var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos 

aizstāvētu.” /Ebr.7:25/ 
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VĪRAKA KVĒPINĀMAIS TRAUKS 

“Tādēļ arī Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, 
lai tos aizstāvētu.” /Ebr.7:25/ 

Vīraka kvēpināmais trauks un vīraks ir simbols Kristus kā Starpnieka darbam mūsu labā.  
“Kā mūsu Aizstāvis Viņš veic darbu, ko ir apņēmies, Dieva priekšā turēdams kvēpināmo trauku, kas pildīts ar Viņa 
paša nevainojamajiem nopelniem un Viņa ļaužu lūgšanām, grēku nožēlām un pateicībām.” /Kristus līdzības, 156.lpp./ 
“Kristus kā mūsu Starpnieks pie Tēva labās rokas, vienmēr mūs patur redzeslokā, jo nostāties par Starpnieku ir tik 
pat nepieciešams kā atpirkt mūs ar Viņa asinīm.” /Our High calling, p.50/ 
“Es esmu tik pateicīga, ka mēs varam uzticēties Dievam, un Kungs ar to ir pagodināts, ja mēs uzticamies Viņam, 
pienesot Viņam visas mūsu grūtības. (..) Kungs Jehova neatzītu pestīšanas principus par pilnīgiem, ja tajos 
darbotos tikai Viņa mīlestība vien. Viņš pats izvēlējās nolikt pie Sava altāra mūsu dabā tērptu Aizstāvi. Kā mūsu 
Starpniekam Viņa amata pienākumos ietilpst Dieva iepazīstināšana ar mums kā ar Viņa dēliem un meitām. 
Kristus aizstāv tos, kas pieņem Viņu. Tiem Viņš, pamatojoties uz Savu nopelnu, dod spēku kļūt par karaliskās 
ģimenes locekļiem, par Debesu Ķēniņa bērniem. Savu bezgalīgo mīlestību uz Kristu, kas samaksāja atpirkšanas 
maksu ar Savām asinīm, Tēvs parāda ar Kristus draugu uzņemšanu un apsveikšanu, it kā tie būtu Viņa draugi. 
Viņš ir apmierināts ar izdarīto salīdzināšanas darbu. Viņu pagodina Kristus nākšana cilvēka miesā, Viņa dzīve, 
nāve un Viņa starpniecības darbs.  
Kāda apbrīnojama pretimnākšana! Kāda priekštiesība dāvāta mums! Kristus ir savienojošais loceklis starp Dievu 
un cilvēku (..). Kad mēs tuvojamies Dievam Kristus nopelna vērtībā, mēs tiekam ietērpti Viņa Priestera drēbēs. 
Viņš nostāda mūs Sev cieši līdzās, apņemdams ar Savu cilvēcisko roku, kamēr ar Savu dievišķo roku Viņš satver 
Bezgalīgā troni. Savu nopelnu Viņš liek kvēpināmajos traukos kā smaržojošu vīraku, lai mūsu lūgšanas kļūtu 
drošākas. Viņš apsola uzklausīt mūsu lūgumus un atbildēt uz tiem. Tiešām, Kristus ir kļuvis par Vidutāju 
lūgšanām, kuras cilvēks pienes Dievam. Viņš ir kļuvis arī par Vidutāju svētībām, kuras Dievs dāvā cilvēkam. Viņš 
ir savienojis dievišķību ar cilvēcību.” /Debesu vietās, 77.lpp./  
“Kad Kristus aizlūdz par mums, Gars darbojas mūsu sirdīs, iezīmējot lūgšanu un nožēlu, slavu un pateicību. 
Pateicība, kura plūst no cilvēka lūpām ir rezultāts Gara pieskārieniem dvēseles stīgām, pamodinot svēto mūziku.  
Dieva ļaužu lūgšanas, pateicības un nožēla paceļas kā upuri, kuri nonāk Debesu svētnīcā. Bet tie nepaceļas 
nevainojamā skaidrībā. Virzoties cauri sabojātajiem cilvēcīguma kanāliem, tie ir tik samaitāti, ka, ja vien tie 
netiktu šķīstīti Augstā Priestera taisnībā, tie nebūtu pieņemami Dievam. Vīraka kvēpināmajā traukā Kristus savāc 
lūgšanas, pateicības, un Viņa ļaužu upurus, un, tam visam Viņš pievieno Savas taisnības vērtību. Tad mūsu 
lūgšanas, iesmaržinātas ar Kristus taisnības vīraku, pilnībā pieņemtas, paceļas Dieva priekšā un atgriežas kā 
žēlastības pilnas atbildes.” /The Youth’s Instructor, April 16, 1903, par. 11, 12/  
“Neierobežots ir Dieva iekārtojumu un dāvanu daudzums mūsu labā. Žēlastības tronim pašam par sevi ir 
vislielākais pievilkšanas spēks, jo tur sēž Tas, Kas atļāvis mums Sevi saukt par Tēvu. Tomēr Dievs nedomāja, ka ar 
Viņa mīlestības ieguldījumu vien pestīšanas plāns jau darīts pilnīgs. Viņš pie Sava altāra nostādīja mūsu dabā 
ietērptu Aizstāvi, ko Viņš pats ir iecēlis šai amatā.” /Liecības draudzei 6.sēj., 363.lpp./  
“Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie 
Viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat 
kārdināts visās lietās, tikai bez grēka.” /Ebr.4:15,16/ 
“Dieva bērns nevar tuvoties žēlastības krēslam, pirms nav izvēlējies Lielā Aizstāvja aizgādību. Līdz ar 
pirmajiem nožēlas un piedošanas lūguma vārdiem Kristus viņa lietu ņem Savās rokās un to dara par 
Savu lietu, pienesot Tēvam pazemīgo lūgumu kā Savu prasību.  
Kad Kristus aizlūdz mūsu labā, Tēvs mums atver visas Savas žēlastības bagātības, lai mēs tās baudītu 
un līdzdalītu citiem. Kristus saka: “Lūdziet Manā vārdā, Es nesaku, ka Es lūgšu Tēvu jūsu dēļ, jo Tēvs 
pats jūs mīl, tāpēc ka jūs esat mīlējuši Mani. Izlietojiet Manu vārdu. Tas dos jūsu lūgšanām spēku, un 
Tēvs dos jums Savas žēlastības bagātības, tāpēc “lūdziet, tad jūs saņemsiet, lai jūsu līksmība ir 
pilnīga.” Jāņa 16,24.” /Liecības draudzei 6.sēj., 364.lpp./ 
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10.DIENA—ZVANIŅI UN GRANĀTĀBOLI 

“Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas." /Lk.21:28/ 

0  

IETEICAMĀS VADLĪNIJAS LŪGŠANU LAIKAM  

Slavēšana  
• Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Esi atklājis  mums Savas otrās atnākšanas zīmes.  
• Mēs slavējam Tevi, ka Jēzus nāks atkal, lai paņemtu mūs mūžībai kopā ar Viņu. 

Grēku nožēla un apsolījumu piesaukšana uzvarai pār grēku 
• Kungs, lūdzu parādi mums, kurus grēkus nepieciešams nožēlot savās sirdīs. Mēs pieprasām Tavu uzvaru pār 
šiem grēkiem.  

• Piedod mums, ka pārāk ērti esam iedzīvojušies šajā pasaulē, nepievēršot uzmanību Tavām atnākšanas zīmēm. 
• Paldies, ka piedod mums saskaņā ar 1.Jāņa1:9. 

Lūgšanas un aizlūgšanas 
• Kungs, mēs lūdzam par tiem mūsu apkārtējiem cilvēkiem, kuri neapzinās, ka Tava atnākšana ir drīza. Lūdzu 

pamodini viņu sirdis.  
• Lūdzu atklāj tās lietas mūsu dzīvēs, kuras neesam Tev atdevuši. Mēs atdodam tās Tev un lūdzam, pārveido 

mūsu sirdis.  
• Lūdzu turpini veidot mūsu raksturus un sagatavot mūs Tavai atnākšanai.  
• Kungs, velc tuvāk tos cilvēkus, kuri baidās no Tavas otrās atnākšanas. Kaut viņi atdotu savas dzīves Tev. 
• Parādi mums kā apmierināt bēgļu praktiskās un garīgās vajadzības. Kaut mūsu draudzi varētu atpazīt pēc tā, ka 

mīlam visus cilvēkus, neskatoties uz to, kas tie ir vai no kurienes tie nāk. 
• Mēs īpaši lūdzam par bēgļiem no valstīm, kuras ir slēgtas evanģēlija vēstij. Parūpējoties par viņu vajadzībām un 

vadot viņus sadraudzībā ar Tevi, lūdzu atver durvis, lai viņi varētu atgriezties atpakaļ savās valstīs un līdzdalīt 
Dieva mīlestību citiem.  

• Tēvs, lūdzu dod mums neatliekamu steidzamības apziņu, darot Tavu darbu. Palīdzi ikdienā dzīvot ar cerību, ka 
Jēzus atnākšana ir tuvu un, ka Viņš visu darīs jaunu.  

• Kungs, svētī Septītās dienas Adventistu izglītību visos līmeņos visā plašā pasaulē. Stiprini mūsu skolotājus, 
vecākus, jauniešu vadītājus un Sabatskolas skolotājus, sagatavojot jauno paaudzi kalpošanai Tev.  

• Mēs lūdzam Tevi svētīt kapošanu cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. Sniedz mums līdzjūtību, sastopoties ar 
nedzirdīgo vai neredzīgo cilvēku vajadzībām, kā arī sastopoties ar tiem, kuriem ir fiziskas vai garīgas problēmas.  

• Kungs, mēs lūdzam par septiņiem (vai vairākiem) cilvēkiem, kuri ir mūsu personīgajos lūgšanu sarakstos. Kaut 
viņi ieraudzītu savu vajadzību pēc Glābēja un atvērtu savas sirdis Svētajam Garam. 

• Mēs lūdzam arī par mūsu pašu personīgajām vajadzībām. 

Pateicība 
• Kungs, paldies Tev par Tavu apsolījumu: “Tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus 

dienai.” /Fil.1:6/ 
• Paldies, ka Tev ir ļaudis katrā pilsētā, kuri cerībā raugās uz debesīm.  
• Paldies, ka Tu darbojies to cilvēku sirdīs, par kuriem lūdzam.  
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ZVANIŅI UN GRANĀTĀBOLI 
“Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas." /Lk.21:28/ 

Zvani Augstā Priestera apģērbā sniedza ļaudīm dzirdamu zīmi, ka viņš ir dzīvs un aizlūdz par tiem 
Vissvētākajā vietā. Arī Kristus aizlūdz par mums Vissvētākajā vietā, kaut arī mēs nevaram dzirdēt zvanu 
skaņas Viņa apģērbā, tomēr mums vajadzētu pievērst uzmanību laika zīmēm, kuras liecina, ka Viņš 
gatavojas noslēgt Savu darbu kā Augstais Priesteris un atgriezties kā Tiesnesis un Ķēniņš.  

“Tikai reizi gadā, pēc rūpīgas un svinīgas sagatavošanās, augstais priesteris varēja ieiet Vissvētākajā vietā. 
Neviena mirstīga acs, kā tikai augstais priesteris varēja ielūkoties svētās vietas cēlumā, jo tas bija īpašs Dieva 
redzamās godības mājoklis. Augstais priesteris tur vienmēr iegāja ar drebēšanu, kamēr cilvēki viņa atgriešanos 
gaidīja svinīgā klusumā. Viņu sirsnīgie lūgumi bija Dievam par prieku. Pirms žēlastības saņemšanas, Dievs 
sarunājās ar augsto priesteri. Ja viņš palika neparasti ilgu laiku Vissvētākajā vietā, cilvēki bieži vien bijās, ka Tā 
Kunga godība viņu ir nogalinājusi, viņu pašu vai augstā priestera grēku dēļ. Bet, kad tika sadzirdētas zvanu 
skaņas, kuras nāca no viņa apģērba, viņi saņēma lielu atvieglojumu. Tad viņš iznāca ārā un svētīja ļaudis.” /The 
Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 274, 275/ 
“Kad Jēzus devās ārā no Vissvētākās vietas, es dzirdēju pie Viņa drēbēm piestiprināto zvanu skaņas, un, kad Viņš 
to atstāja, Zemes iedzīvotājus pārklāja tumsas mākonis. Tagad starp vainīgo cilvēku un aizvainoto Dievu vairs 
nebija Vidutāja.” /Agrīnie raksti, 280.lpp./  
“Kristus savai tautai ir pavēlējis modri vērot Viņa atnākšanas zīmes un priecāties, tās ieraugot, jo tas viss vēstī, ka 
drīz parādīsies viņu Ķēniņš. "Kad tas sāk piepildīties," Viņš sacīja, "tad stiprinieties un celiet uz augšu savas 
galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas." Saviem sekotājiem Kungs norādīja uz pavasarī plaukstošajiem kokiem un 
sacīja: "Kad tiem pumpuri raisās, jūs paši zināt, ka vasara jau ir tuvu.  Tāpat, redzot visu to notiekam, jums jāzina, 
ka tuvu ir Dieva valstība." (Lūk. 21:28,30,31)” /Lielā cīņa, 308.lpp./  
“Nupat Eļļas kalnā Kristus mācekļiem bija stāstījis par savu otro nākšanu uz šo pasauli. Viņš raksturoja īpašas 
zīmes, kurām būs jāliecina par Viņa atnākšanas tuvošanos un piekodināja tiem būt modriem un gataviem. Jēzus 
vēlreiz atgādināja brīdinājumu: “Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, nedz stundu, kurā Cilvēka Dēls 
nāks.” Tad Viņš pastāstīja, ko nozīmē būt modriem, gaidot Viņa atnākšanu. Laiks ir jāpavada nevis pasīvi gaidot, 
bet gan, čakli strādājot.” /Kristus līdzības, 325.lpp./  
“Šodien daudzi aizver acis pret pierādījumiem, ko Kristus deva, brīdinot ļaudis par Savu atnākšanu. Tie cenšas 
apklusināt visas drūmās nojautas, kamēr tajā pašā laikā dievišķie paredzējumi strauji piepildās un pasaule 
steidzas uz to brīdi, kad Cilvēka Dēls parādīsies debesu padebešos. Pāvils māca, ka būt vienaldzīgam pret zīmēm, 
kurām jāpiepildās pirms Kristus otrās atnākšanas, patiesībā ir grēks. Šajā ziņā nolaidīgos viņš nosauc par tumsas 
un nakts bērniem, bet vērīgos un modros iedrošina ar vārdiem: “Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs 
varētu pārsteigt kā kāds zaglis; jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne 
tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā.” /Apustuļu darbi, 260/  
“Ir pagājis tas laiks, kad draudzes locekļi ilgi glabāja zināšanas par tiem notikumiem, kuri notiks neilgi pirms 
laika noslēguma kā pravietisko notikumu piepildījums. Kristus nāk spēkā un lielā godībā, un, “mirušie tika tiesāti 
pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem.” Tas Viens, Kurš nostājas kā mūsu Starpnieks, kurš uzklausa visas 
mūsu atzīšanās un grēku nožēlas lūgšanas, Kurš tiek attēlots ar varavīksni ap galvu kā žēlastības un mīlestības 
simbolu, drīz pabeigs Savu darbu Debesu svētnīcā. Žēlastība un apžēlošana tad nolaidīsies no troņa un taisnība 
ieņems to vietu. Viņš, kuru cilvēki ir gaidījuši, uzņemsies Savas pilnvaras - Augstākā Tiesneša amatu. “Jo Tēvs (..) 
visu tiesu ir nodevis Dēlam.. Un Viņš Tam ir devis varu turēt tiesu, tāpēc ka Viņš ir Cilvēka Dēls.” Tas bija Viņš, 
saka Pēteris, kurš tika pilnvarots spriest tiesu par dzīviem un mirušiem. “Jo Viņš nolicis dienu, kurā Viņš pasauli 
taisnīgi tiesās caur kādu Vīru, ko Viņš izredzējis.” /Review and Herald, Jan. 1, 1889, par. 1/ 
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11.DIENA—MŪSU AUGSTAIS PRIESTERIS 
!
IETEICAMĀS VADLĪNIJAS NOSLĒDZOŠAJAM SABATAM 

Šim pēdējam Sabatam vajadzētu būt liela prieka un pateicības laikam par visu to, ko Dievs ir darījis Tavā un Tavas 
draudzes dzīvē 10 Lūgšanu dienās. Veidojiet šo dienu kā svētkus, kuros pateikties Dievam par Viņa laipnību un 
varenību. Pārdomājiet par to, kā šajās desmit dienās esiet piedzīvojuši Svētā Gara izliešanos. Šis Sabats ir iespēja 
priecāties par to, ko Viņš ir darījis, ko Viņš dara un ko vēl darīs. 

0
DIENAS RAKSTVIETA: VĒSTULE EBRĒJIEM 4:14-16  

“Tā kā mums ir liels Augstais Priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad 
turēsimies pie Viņa apliecināšanas.  Jo mums nav Augstais Priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu 
vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie 
žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.” 

Katras draudzes vajadzības ir īpašas, tāpēc lūdzu izstrādājiet tieši Jūsu draudzes plānu kopā ar saviem vadītājiem. 
Lūk, daži ieteikumi, kurus ietvert noslēdzošā Sabata dievkalpojumā: 

• Bībeles rakstvietas Vēstule Ebrejiem 4:14-16 apcere: Tā var būt svētruna vai īsāka rakstvietas apcere. Šo 
rakstvietu var izlietot arī par pamatu, lai savītu kopā liecības par Dieva darbu šo 10 Lūgšanu dienu laikā. 

• Liecības: Iekļaujiet pietiekamu laiku liecību līdzdalīšanai par atbildētām lūgšanām. Tiem, kuri piedalijās 10 
Lūgšanu dienās, vajadzētu būt daudz stāstiem, kurus līdzdalīt draudzei, bet aiciniet tos izteikties īsi un konkrēti, 
lai katram būtu iespēja izstāstīt savu stāstu. Būtu labi, ja paralēli brīvajam liecināšanas laikam būtu jau iepriekš 
sarunāti arī kādi konkrēti cilvēki, liecību līdzdalīšanai. 

• Lūgšanu laiks: Uzaiciniet visu draudzi pievienoties kopīgajai lūgšanai. Jūs varat vadīt draudzi caur šo 
interaktīvo lūgšanas struktūru līdzīgi kā to darījāt iepriekšējā nedēļā. Jūs varat kopā lūgt par konkrētajiem 
tematiem. To var darīt, sadaloties mazās grupās, vai kopā ar ikvienu lūdzēju. Cita iespēja būtu dievkalpojumā 
ietvert dažādos lūgšanu veidus —Bībeles rakstvietu lūgšana, mazo grupu lūgšana, individuālā lūgšana, kopējā 
draudzes lūgšana, klusā lūgšana utt. 

• Dziedāšana: Šī ir tā diena, kurā priecāties par visu, ko Dievs ir darījis. Un mūzika ir brīnišķīgs veids kā radīt 
svētkus. Ja ir kāda dziesma, kura kļuvusi par Jūsu mazās grupas himnu, ierosiniet to nodziedāt kopā ar visu 
draudzi. 

• Nākotnes plāni: Ja Dievs Jūs ir uzrunājis šo 10 Lūgšanu dienu laikā pievērsties kādam īpašam evanģelizācijas 
vai kalpošanas veidam, pastāstiet šos plānus savai draudzes ģimenei un uzaiciniet tos pievienoties.  

• Bērni/Jaunieši: Bērnu stāsts par lūgšanu noteikti būtu īstā vietā. Ja kādi bērni vai jaunieši regulāri piedalījās 
lūgšanu sanāksmēs, ļaujiet viņiem pastāstīt kādu liecību un/vai lūgt. 

• Elastīgums: Esiet elastīgi savos plānos, lai Jūs varētu sekot Svētā Gara vadībai dievkalpojuma laikā. 
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APSOLĪJUMI, KURUS PIESAUKT LŪGŠANĀS 
1965.gada revidētais Bībeles tulkojums 

Apsolījumi par Svēto Garu 
"Lūdziet tad nu no Tā Kunga vēlīno un agrīno lietu, un Tas Kungs sabiezinās mākoņus un dos lietus 
papilnam visiem augiem laukā." /Zah.10:1/ 

"Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no 
debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?" /Lk.11:13/ 

"Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko 
Es jums esmu sacījis. .. Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu." /Jņ. 14:26, Jņ.16:8/ 

"Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem 
darīs, jo es noeimu pie Tēva. Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts 
Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu." /Jņ.14:12-14/ 

"Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots." /Zah.4:6/ 

Apsolījumi par Dieva atbildēm uz lūgšanām 
"Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks." /Jņ.15:7/ 

"Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību 
īstā laikā." /Ebr.4:16/ 

"Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks." /Mk.11:24/ 

 "Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!" /Ps.50:15/ 

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad 
Mans Debesu Tēvs to tiem dos." /Mt.18:19/ 

"Un visu, ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsit." /Mt.21:22/ 

"Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā 
Vārdā, to Es darīšu." /Jņ.14:13,14/ 

"Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to 
dos Manā Vārdā." /Jņ.16:23,24/ 

"Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. Ja zinām, ka Viņš 
mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši." /1.Jņ. 5:14,15/ 

Apsolījumi par Dieva spēku 
"Vai Tam Kungam kaut kas būtu neiespējams?" /1.Moz.18:14/ 

"Tas Kungs karos par jums, bet jūs paliksit mierā." /2.Moz.14:14/ 

"Cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas." /Mk.10:27/ 
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"Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs." /1.Tes.5:24/ 

"Es zinu, ka Tu visu spēj un Tev nav nekāds nodoms neizpildāms.” /Īj.42:2/ 

"Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, 
bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?" /Rom.8:31,32/ 

"Dievs nav cilvēks, kas melotu, nedz cilvēka bērns, ka Viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai Viņš ko teiktu 
un nedarītu, vai Viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība?" /4.Moz.23:19/ 

"Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš 
nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu 
nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū 
jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un 
nenogurst.” /Jes.40:28-31/ 

Apsolījumi par Dieva vadību 
"Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir 
visur ar tevi, kurp vien tu iesi." /Joz.1:9/ 

"Un redzi, Es esmu ar tevi, un Es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej, un Es likšu tev atgriezties šinī zemē, 
jo Es tevi neatstāšu, līdz kamēr izdarīšu, ko Es esmu tev sacījis." /1.Moz.28:15/ 

"Redzi, Es sūtu eņģeli tavā priekšā, kas tevi pasargās šinī ceļā un tevi novedīs tanī vietā, ko Es tev esmu 
sataisījis." /2.Moz.23:20/ 

"Bet tad no turienes jūs meklēsit To Kungu, savu Dievu, un to atradīsit, kad jūs Viņu meklēsit ar visu 
savu sirdi un ar visu savu dvēseli." /5.Moz.4:29/ 

"Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas." /Jer.33:3/ 

"Visas ielejas lai piepilda un visus kalnus un pakalnus lai nolīdzina; kas ir nelīdzens, lai top par līdzenu 
ceļu, un, kas paugurains, lai top par klajumu, lai parādītos Tā Kunga godība un lai visa cilvēce kopā to 
redzētu, jo Tā Kunga mute to tā ir runājusi." /Jes.40:4,5/ 

 "Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci." /Ps.32:8/ 

"Un Tas Kungs, Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties 
un nebaiļojies." /5.Moz.31:8/ 

"Kas ir tas vīrs, kas To Kungu bīstas? Tam Viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā." /Ps.25:12/ 

"Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu 
visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” /Sal.pam.3:5,6/ 

"Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs 
tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena. Un Tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu 
dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā 
ūdens neizsīkst." /Jes.58:10,11/ 

"Un notiks, pirms viņi sauc, Es viņiem jau atbildēšu, un, kamēr viņi vēl runā, Es viņus jau uzklausīšu." /Jes.65:24/ 
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Apsolījumi par izmainītu sirdi 
"Es tiem piešķiršu gribu Mani atzīt, ka Es esmu Tas Kungs, un tie būs Mana tauta, un Es būšu viņu 
Dievs, jo tie atgriezīsies pie Manis no visas savas sirds." /Jer.24:7/ 

"Un Tas Kungs, tavs Dievs, apgraizīs tavu un tavu pēcnācēju sirdi, ka tu mīlētu To Kungu, savu Dievu, 
no visas savas sirds un ar visu savu dvēseli, lai tu dzīvotu." /5.Moz.30:6/ 

"Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums 
miesas sirdi." /Ech.36:26/ 

"Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai." /Fil.1:6/ 

"Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns." /2.Kor.5:17/ 

"Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju 
miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani." /Gal.2:20/ 

"Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek 
bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs." 
/1.Tes.5:23,24/ 

Apsolījumi par piedošanu 
"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/ 

"Jo Tu, Kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt: esi bagāts žēlastībā visiem, kas Tevi piesauc." /Ps.86:5/ 

"Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, 
jums piedod jūsu pārkāpumus." /Mk.11:25/ 

"Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis." /Ef.4:32/ 

"Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no 
visas netaisnības." /1.Jņ.1:9/ 

"Tad nāciet, turēsim tiesu, saka Tas Kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks 
balti kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna." /Jes.1:18/ 

"Es - Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus." /Jes.43:25/ 

"Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku!” /Jer.31:34/ 

"Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības." /Ef.1:7/ 

Apsolījumi par grēka uzvarēšanu 
"Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli - mūsu ticība." /1.Jņ.5:4/ 

"Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis." /Rom.8:37/ 

"Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu." /1.Kor.15:57/ 
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"Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es 
tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!" /Jes.41:10/ 

"Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas." /Ef.6:16/ 

"Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju 
miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani." /Gal.2:20/ 

"Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta." /Flp.2:13/ 

"Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit." /Gal.5:16/ 

"Bet miera Dievs drīzumā samīs sātanu apakš jūsu kājām! Mūsu Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar jums!" /Rom.16:20/ 

"Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir 
Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs." /Rom.12:2/ 

"Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības." /1.Jņ.2:15/ 

Apsolījumi par dziedināšanu 
"Un sacīja: "Ja jūs klausīdami klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un 
ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es 
esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts." /2.Moz.15:26/ 

"Cik ilgi tu dzīvo, tik ilgi lai tev ir miers!" /5.Moz.33:25/ 

"Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš piedod visus tavus grēkus 
un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un 
žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā 
ērglis." /Ps.103:2-5/ 

"Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai 
miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus." /Sal.p.3:7,8/ 

"Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija 
norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču 
viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām 
par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ 
satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti." /Jes.53:3-5/ 

"Dziedini mani, ak, Kungs, tad es būšu izdziedināts; palīdzi man, tad ir palīdzēts! Jo Tu esi mana slava." /Jer.17:14/ 

"Jo Es sasiešu tavas vātis un dziedēšu tavas brūces, saka Tas Kungs, tādēļ ka tie tevi, kas tu tiešām esi 
Ciāna, sauc par atstumto, par kuru neviens neapjautājas." /Jer.30:17/ 

"Bet iegaumē: Es sasiešu un dziedināšu viņas brūces, Es tos darīšu veselus un došu tiem mieru un laimi 
bagātīgā pilnībā." /Jer.33:6/ 

"Bet jums, kas jūs Manu Vārdu bīstaties, uzlēks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs 
saules spārnu gaismas, un jūs iziesit un lēkāsit kā barojamie teļi." /Mal.3:20/ 

"Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to 
svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā. Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja 
viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots." /Jēk.5:14,15/ 
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Apsolījumi par spēku darīt Dieva gribu 
"Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz To Kungu!" /Ps.27:14/ 

"Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas 
atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību, ja mēs 
neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais 
mūžīgs." /2.Kor.4:16-18/ 

"Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim." /Gal. 6:9/ 

"Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru." /Flp.4:13/ 

"Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.” /Flp.2:13/ 

"Un Viņš ir sacījis: "Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās." Tad nu 
daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani." /2.Kor.12:9/ 

Apsolījumi Dieva lieciniekiem 
"Nebīstieties un neuztraucieties! Vai Es to tev neesmu no senlaikiem darījis zināmu un pasludinājis? Tā 
jūs esat Mani liecinieki. Vai ir bez Manis vēl cits Dievs? Nē, nav nevienas citas klints, Es nezinu 
nevienas!" /Jes.44:8/ 

 "Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi." /Jes.60:1/ 

"Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas 
kalpošanu." /2.Kor.5:18/ 

"Bet Tas Kungs man sacīja: "Nesaki: es esmu jauns, - jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā 
viss, ko Es tev pavēlēšu." /Jer.1:7/ 

"Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā 
visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam." /Ap.d.1:8/ 

"Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos 
darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā." /1.Pēt.2:9/ 

"Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par 
cerības pamatu jūsos." /1.Pēt.3:15/ 
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AUGSTAIS PRIESTERIS 

“Augstā priestera tērps tika darināts no dārga materiāla un izgreznots atbilstoši viņa augstajam 
stāvoklim. Pie parastā priestera linu tērpa tam vēl bija paredzēts, tāpat viengabalaini austs, zils 
virsvalks. Tā malu greznoja zelta zvaniņi un zilā, sarkanā un purpura krāsā pagatavoti granātāboli. Virs 
tā vēl viens — īsāks, ar zeltītiem, ziliem, sarkaniem un purpura krāsas dzīpariem izšūts apģērba gabals, 
plecu sega jeb efods. To saturēja tādā pašā krāsu gammā skaisti darināta josta. Plecu segai nebija 
piedurkņu un uz zeltā izšūtajiem plecu gabaliem tika piestiprināti divi oniksa akmeņi ar divpadsmit 
Israēla cilšu vārdiem.  

Virs plecu segas atradās krūšu “amata zīme”, vissvētākā priestera tērpa daļa, veidota no tāda paša 
materiāla kā plecu sega. Tai bija četrstūra forma sprīža lielumā, un to piekāra pie pleciem zilā saitē ar 
zelta gredzeniem. Apmali greznoja dažādi dārgakmeņi, tādi paši kā tie, kuri atrodas Dieva pilsētas 
divpadsmit pamatos. Iekšpusē šai apdarei atradās divpadsmit zeltā iestrādāti dārgakmeņi, pa četriem 
katrā rindā, kuros, tāpat kā plecu rotājumā, bija iegravēti divpadsmit cilšu vārdi. Kungs bija pavēlējis: 
“Tā lai Ārons glabā Israēla dēlu vārdus kopā ar tiesas amata nozīmi uz savas sirds, kad viņš ir svētnīcā, 
lai tos pastāvīgi pieminētu tā Kunga priekšā.” /2.Moz.28:29/ Līdzīgi arī Augstais Priesteris Kristus uz 
savas sirds nes katras no grēkiem atgriezušās, ticīgas dvēseles vārdu, savu asiņu nopelnā aizlūgdams 
par grēciniekiem Tēva priekšā. Dziesminieks saka: “Es gan esmu postā un nabags, bet tas Kungs gādās 
par mani.” /Ps.40:18/ 

Pa labi un pa kreisi krūšu amata zīmei atradās divi lieli, ļoti spoži akmeņi, kas pazīstami ar nosaukumu 
urīm un tumīm. Tie augstajam priesterim un tautai darīja zināmu Dieva gribu. Kad ļaudis nāca Kunga 
priekšā ar kādu jautājumu, lai Viņš to izšķirtu, tad gaismas oreols ap akmeni labajā pusē liecināja par 
dievišķo piekrišanu vai pieņemšanu, bet it kā mākoņa radīta ēna pār akmeni kreisajā pusē nozīmēja 
noraidījumu vai aizliegumu.  

Augstā priestera galvas sega sastāvēja no balta linu turbāna, pie kura ar zilām auklām bija 
piestiprināta plāksnīte ar uzrakstu: “Svēts Kungam”. Viss, kas saistījās ar augstā priestera apģērbu un 
stāju, bija tāds, kas skatītājam iedvesa sajūtu par Dieva un Viņa pielūgšanas svētumu, par tīrību un 
šķīstumu, kas tiek prasīts no visiem, kas Viņam tuvojas.”  

/Sentēvi un Pravieši, 350., 351.lpp./ 


