
Vadītāja vadlīnijas: Atpakaļ pie altāra 

Laipni lūgti 2023.gada 10 Lūgšanu dienās! Mēs ticam, ka lūgšana ir atmodas dzimšanas vieta. 
Iepriekšējos gados, kad kopīgi esam meklējuši Viņu lūgšanā un gavēšanā, Dievs ir paveicis tik daudz 
brīnumu. Svētais Gars ir ļāvis piedzīvot atgriešanos, atjaunotu dedzību evanģēlija izplatīšanā, 
atjaunotas draudzes un dziedinātas attiecības.  

Vai Dieva balss tevi ir aicinājusi uz atmodu? Bībelē ir tik daudz apsolījumu tev:  

“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/  

“Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit,” /Jeremijas 
29:13/  

“Tad notiks, ka izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu.” /Joēla 3:5/  

“Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums” /Jēkaba 4:8/  

“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es 
ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” /Atkl.3:20/  

Lai kur tu savā dzīvē šobrīd atrastos, Dievs ir tuvāk nekā tu domā. Viņš vēlas izliet savas 
svētības pār tavu ģimeni, tavu draudzi, tavu sabiedrību un tavu pasauli. Pievienojies mums, 
atsaucoties aicinājumam nākt atpakaļ pie altāra! 

Vispārīgi ieteikumi 10 Lūgšanu dienām 
Ikdienas lūgšanu vadlīnijas  

Mēs esam sagatavojuši ikdienas lūgšanu vadlīnijas visām desmit dienām. Katra tematiskā 
lapa ietver Bībeles fragmentu, garīgo lasījumu, Bībeles tekstus, pēc kuriem lūgt, lūgšanu 
ieteikumus un ieteikumus dziesmām (angļu dziesmas – tulk.piezīme). Mēs iesakām katram 
dalībniekam sagādāt savas tematiskās lapas, lai būtu iespēja sekot līdzi lūgšanu laikā.  

Draudzes visā pasaulē savienosies, lai lūgtu par katras dienas tēmu. Pievienojieties tām, 
minot lūgšanās Bībeles pantus un lūgšanu vajadzības, bet nejūtieties piespiesti steigties 
cauri visam lūgšanu vajadzību sarakstam. Jūs varbūt izvēlēsieties sadalīties mazākās grupās, 
lai katra grupa varētu lūgt par daļu no saraksta.  

Mēs arī iekļāvām dokumentu ar nosaukumu Vispasaules draudzes lūgšanu vajadzības. Ir ļoti 
svarīgi kopīgi lūgt par mūsu vispasaules draudzes ģimeni, bet jūs varētu vēlēties pavadīt arī 
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laiku, lūdzot par vietējām vajadzībām, īpaši, ja jūsu grupā ir interesenti. Lūdziet par to, kā 
jūs varētu izrādīt viesmīlību viesiem un palīdzēt tiem justies kā daļai no grupas.  

Ieteicamie laiki katrai lūgšanu sadaļai

Lūgšanu laiku veidojiet vienkāršu, lai grupa varētu koncentrēties uz aktuālajām 
lūgšanām. Tas, cik laika jūs atvēlēsiet katrai lūgšanu sadaļai, iespējams reizi no 
reizes atšķirsies. Sekojošās vadlīnijas ir tikai ieteikumi:  

Sasveicināšanās un ievads: 2 – 5 minūtes 
Garīgais lasījums (ikdienas lūgšanu materiālā): 5 minūtes 
Lūgšanas, vadoties pēc rakstu vietām - Lūdzot pēc Dieva Vārda (ikdienas 
lūgšanu materiālā): 10 – 15 minūtes 
Lūgšanas pa punktiem - Papildus ieteikumi lūgšanām (ikdienas lūgšanu 
materiālā): 20 – 30 minūtes  
Dziesmas un pateicība: 5 – 10 minūtes  

Lūdziet par citiem

Mudiniet katru dalībnieku regulāri lūgt par pieciem līdz septiņiem cilvēkiem, kurus Dievs 
dāvājis viņu dzīvēs. Tie var būt ģimenes locekļi, draugi, kolēģi, kaimiņi vai vienkārši 
pazīstami cilvēki. Iedrošiniet lūgt, lai Svētais Gars vada, izvēloties šos vārdus un cenšoties 
aizsniegt šos cilvēkus 10 Lūgšanu dienu laikā. Varbūt vēlaties sagatavot kartiņas vai 
vienkāršas papīra lapas, uz kurām cilvēki varētu uzrakstīt tos vārdus, par kuriem viņi lūgs.  

Sabata dievkalpojumi 10 Lūgšanu dienu laikā

Abos sabata dievkalpojumos īpašu uzmanību pievērsiet lūgšanām un dalieties ar liecībām par 
atbildētām lūgšanām. Esiet radoši - ir daudz veidu, kā līdzdalīt draudzes ģimenei to, kas 
notiek ikdienas lūgšanu sanāksmēs.  

Noslēguma sabata svinības

Noslēdzošo sabatu vajadzētu plānot kā liela prieka un pateicības laiku, atskatoties uz to, ko 
Dievs ir ļāvis piedzīvot šo 10 dienu laikā. Iekļaujiet pietiekami daudz laika liecību 
līdzdalīšanai par atbildēm uz lūgšanām, Bībelisku mācību/sludināšanu par lūgšanu un 
dziedāšanu. Vadiet draudzi lūgšanās tā, lai tie, kuri neapmeklēja lūgšanu sanāksmes, arī 
varētu piedzīvot prieku lūgt kopā ar citiem. Lūdzu ieskatieties izdales materiālā Sabata 
svinības, kur būs iespēja gūt vēl citas idejas.  

Turpmākie pasākumi pēc 10 Lūgšanu dienām

Lūdziet Dievam gudrību saprast, kā jūsu draudzei / grupai turpināt iesākto 10 Lūgšanu dienu 
laikā. Iespējams, jūs turpināsiet ar iknedēļas lūgšanu sapulci. Vai varbūt Dievs jūs iedrošinās 
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uzsākt jaunu kalpošanu savā draudzē vai kādu projektu sabiedrības aizsniegšanai. Esiet 
atvērti un sekojiet Dieva vadībai. Jūs noteikti tiksiet pārsteigti, ejot kopā ar Viņu. 
Dokuments ar nosaukumu Kalpošanas izaicinājumi ir pārpilns ar kalpošanas idejām.  

Liecības 

Lūdzu līdzdaliet liecību stāstus par Dieva darbu 10 Lūgšanu dienu laikā! Jūsu liecības būs par 
iedrošinājumu daudziem citiem. Liecību stāstus iesūtiet tiešsaistē: www.tendaysofprayer.org.  

Kopīgo lūgšanu norādes 
Kopīga vienošanās  

Kad kāds izsaka savu lūgumu Dievam, pārliecinieties, ka arī citi lūdz par šo pašu un ir vienoti 
kopā - tam ir spēks! Nedomājiet, ja viens cilvēks jau ir lūdzis par konkrēto vajadzību, 
nevienam citam vairs nevajadzētu par to 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 ir to pieminēt lūgšanā!  

Piesaucot Dieva apsolījumus  

Mudiniet grupu lūgt pēc Dieva apsolījumiem. Ir tik viegli koncentrēties uz mūsu problēmām. 
Bet, kad mēs piesaucam Dieva apsolījumus, mūsu ticība pieaug un tas ir kā atgādinājums 
tam, ka ar Dievu nekas nav neiespējams. Apsolījumi palīdz novērst acis no savām vājībām un 
grūtībām, pievēršot tās Jēzum. Katram vājuma un cīņas brīdim mēs varam atrast Bībeles 
apsolījumus, kurus piesaukt. Mudiniet cilvēkus vēl un vēl meklēt apsolījumus un tos 
pierakstīt, lai nākotnē tos varētu piesaukt.  

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. Pielietojot vienkāršu diētu, 
mēs atļaujam saviem prātiem kļūt uzņēmīgākiem pret Svētā Gara balsi.  

Svētais Gars  

Noteikti lūdziet pēc Svētā Gara, lai saprastu par ko lūgt konkrētā cilvēka dzīvē vai 
konkrētajā situācijā. Bībelē mums teikts, 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 
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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./.  

Pierakstīšana 

Lūgšanu žurnāla veidošana 10 Lūgšanu dienu laikā var būt labs veids, kā dalībniekiem 
palīdzēt iedzīvināt ikdienas lūgšanu tēmu, izvirzīt konkrētas apņemšanās un redzēt svētības 
kā Dieva atbildes uz lūgšanām. Pierakstīt lūgumus un Dieva atbildes ir pārbaudīts ceļš uz 
iedrošinājumu.  

Ja jūs to vēlaties, jūs varat atvēlēt laiku, lai cilvēki pieraksta lūgumus Dievam savos 
personīgajos lūgšanu žurnālos. Vai jūs variet iekārtot grupas žurnālu, lūgumu un atbilžu 
pierakstīšanai - piezīmju grāmatiņā, uz liela plakāta vai elektroniskajos pierakstos. Tas ir 
aizraujoši un ticībai stiprinoši, atskatīties atpakaļ un ieraudzīt, kā Dievs ir atbildējis uz 
lūgšanām!  

Godbijība 

Iedrošiniet un veiciniet godbijīgu attieksmi. Mēs tuvojamies Visuma Ķēniņa tronim. Lai mūsu 
attieksme pret lūgšanām nav bezrūpīga ne caur ķermeņa pozu, ne manierēm. Tomēr nav 
nepieciešams, lai visi nepārtraukti būtu pazemojušies lūgšanā. Jūs vēlaties, lai cilvēki šo 
stundu justos ērti, tāpēc mudiniet ikvienu lūgt, pazemojoties vai sēdot, vai stāvot - kā Dievs 
vada, lai cilvēki justos ērti.  

Teikumu lūgšanas  

Lūgšanām vajadzētu būt īsām un konkrētām. Tas sniedz iespēju lūgt arī citiem. Centieties 
savas lūgšanas izteikt dažos teikumos. Katrs cilvēks var lūgt vairākas reizes. Īsu teikumu 
lūgšanas padara lūgšanu laiku interesantu un atļauj Svētajam Garam iedvesmot cilvēkus 
lūgšanām. Nav nepieciešamība katru īso lūgšanu iesākt un noslēgt ar tādām frāzēm kā 
“Dārgais Dievs” un “Āmen”. Tā ir nepārtraukta saruna ar Dievu.  

Klusums  

Vadītājam nevajadzētu dominēt lūgšanu laikā. Mērķis ir iedrošināt citus lūgt. Klusuma brīži 
ir brīnišķīgi, jo tie dāvā Dievam iespēju uzrunāt mūsu sirdis. Atļaujiet Svētajam Garam 
darboties un nodrošiniet katram laiku lūgšanai.  

Dziedāšana  

Neplānotas dziesmas grupā, kuras vijas starp lūgšanām, sanāksmei pievieno skaistumu. 
Dziedāšana ir labs veids, kā pāriet no vienas lūgšanu sadaļas uz otru.  
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Lūgšanu vajadzību pienešana  

Neprasiet grupai, kādas 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 ieinteresēts, lai jūs runātu par problēmām, nevis lūgtu par tām. 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 ļoti svarīga! Pārliecinieties, ka jūs kā vadītājs ik dienas pavadiet laiku pie Jēzus kājām, 
runājot ar Viņu un lasot Viņa Vārdu. Ja jūs par savas dzīves prioritāti noliksiet Dieva 
iepazīšanu, tas jums nodrošinās brīnišķīgu pieredzi. “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./ Kad vadītājs lūdz, Dievs strādā 
pie sirdīm!  
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Ievads 
Laipni lūdzam 2023.gada 10 Lūgšanu dienās! Mēs ticam, ka lūgšana ir atmodas dzimšanas 
vieta. Iepriekšējos gados Dievs ir paveicis tik daudz brīnumu, kad kopīgi meklējām Viņu 
lūgšanā un gavēšanā. Svētais Gars ir ļāvis piedzīvot atgriešanos, atjaunotu dedzību 
evanģēlija izplatīšanā, atjaunotas draudzes un dziedinātas attiecības. Šeit ir tikai dažas 
liecības no iepriekšējiem gadiem:  

• "Pēc piedalīšanās 10 Lūgšanu dienās mana garīgā dzīve ir pilnībā izmainījusies." /Jošafats 
T./ 

• “Svētības bija neizmērojamas. Svētais Gars nepārprotami bija mūsu vidū! /Barbara J./ 

• “10 Lūgšanu dienas ir tuvinājušas mūsu draudzes locekļus Tam Kungam. Ir piedzīvota 
jaukāka sadraudzība un cilvēki ir apliecinājuši, ka ir apņēmušies vairāk iesaistīties misijā 
un ddvēseļu glābšanā. /Arlēna A./ 

Vai Dieva balss tevi ir aicinājusi uz atmodu? Bībelē ir tik daudz apsolījumu tev:  

“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/  

“Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit,” /Jeremijas 
29:13/  

“Tad notiks, ka izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu.” /Joēla 3:5/  

“Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums” /Jēkaba 4:8/  

“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es 
ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” /Atkl.3:20/  

Lai kur tu savā dzīvē šobrīd atrastos, Dievs ir tuvāk nekā tu domā. Viņš vēlas izliet savas 
svētības pār tavu ģimeni, tavu draudzi, sabiedrību un tavu pasauli!  
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Mūsu lūgšanu tēma: Atpakaļ pie altāra: 
Sagatavojot vietu Dievam 

Steidzīgs un noraizējies. Dusmīgs un satraukts. Aizņemts un salauzts. 

Šie ir tikai daži no vārdiem, ko cilvēki izmanto visā pasaulē, lai aprakstītu savas dzīves 
mūsdienu straujajā sabiedrībā. Ja arī jūs izjūtat mūsu iznīcīgās pasaules smagumu, mēs jūs 
aicinām 10  Lūgšanu dienu ceļojumā uz Dieva sirdi – uz vietu, kur nastas tiek atvieglotas, 
brūces dziedinātas un spēks atjaunots. Jūs tiksiet aicināti no jauna uzcelt savu personīgās 
pielūgsmes altāri patiesajam un dzīvajam Dievam, jo Viņš ir apsolījis: "Kad jūs Mani tad 
piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu. " /
Jeremijas 29:12/.  

Lūgsim kopā par mūsu personīgo un ģimenes lūgšanu altāru atdzimšanu, lai Svētais Gars mūs 
pārveido un dāvā spēku pasludināt pasaulei Dieva pēdējo cerības vēsti! 

Ieteiktās vadlīnijas lūgšanu laikiem 

• Lūdziet īsi—vienu vai divus teikumus par katru tēmu. Tad dodiet citiem iespēju lūgt. 
Jūs variet lūgt tik reižu, cik vēlaties, gluži kā sarunā.  

• Nebaidieties no klusuma, jo tas ikvienam piešķir laiku ieklausīties Svētā Gara balsī.  

• Dziesmu kopīga dziedāšana Gara vadībā arī ir milzīgas vētība. Klavieres šim nolūkam 
nav vajadzīgas; acapella (tulka piez. - dziedājums bez instrumenta pavadījuma) 
dziedājums arī ir jauks.  

• Tā vietā, lai tērētu vērtīgo lūgšanu laiku, pārrunājot savas lūgšanu vajadzības, 
vienkārši lūdziet par tām. Tad arī citi var lūgt par jūsu vajadzībām, piemeklējot 
konkrētu apsolījumu.  

Piesaucot apsolījumus  

Tā ir mūsu priekštiesība – piesaukt Dieva apsolījumus savās lūgšanās. Visi Viņa likumi un 
padomi arī ir apsolījumi. Viņš nekad no mums neprasīs ko tādu, ko mēs nevarētu paveikt 
Viņa spēkā.  

Ir tik viegli koncentrēties uz mūsu vajadzībām, grūtībām un izaicinājumiem, un žēloties un 
gausties par mūsu situāciju lūgšanā. Tāds nav lūgšanas mērķis. Lūgšanas nozīme ir ticības 
stiprinājums. Tāpēc mēs jūs iedrošinām piesaukt apsolījumus savās lūgšanās. Novērsiet 
savas acis no sevis un savām vājībām, un uzlūkojiet Jēzu. Uzlūkojot Viņu, mēs tiekam 
pārvērsti Viņa līdzībā.  
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Elena Vaita sniedz mums šādu iedrošinājumu: “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 mēs varam piesaukt Viņa apsolījumus? Piemēram, lūdzot pēc miera, mēs varam citēt 
Jāņa 14:27 un teikt: “Kungs, Tu Savā Vārdā mums esi teicis: “Mieru Es jums atstāju, Savu 
mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un 
neizbīstas.” Dāvā mums mieru, kuru Tu apsolīji atstāt mums.” Pateicieties Kungam par to, ka 
Viņš jums dod Savu mieru, pat ja to nesajūtat tepat un tūlīt.  

Gavēšana 

Mēs jūs iedrošinām īstenot Daniela gavēni šajās 10 Lūgšanu dienās. Iesākt gadu ar lūgšanām 
un gavēni ir lielisks veids kā atdot savu dzīvi Dievam priekšā stāvošajā gadā. 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./. 

Mēs esam dzirdējuši par Danielu, kurš 10 dienas ēda augļus un dārzeņus. Arī mēs jums 
iesakām izvēlēties vienkāršu diētu šo 10 Lūgšanu dienu laikā. 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. Dažkārt lietas, kuras pašas par sevi 
nav sliktas, 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 – tas ir stāsts par 
pazemību, lai Dievs varētu strādāt mūsos un caur mums. Tuvosimies Viņam caur lūgšanām un 
gavēšanu, un Viņš tuvosies mums.  

Svētais Gars  

Noteikti lūdziet Svētajam Garam atklāt, 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 
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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./. 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. 

Lūdziet par citiem  

Šo 10 Lūgšanu laikā mēs jūs iedrošinām lūgt neatlaidīgi un pastāvīgi par cilvēkiem, kurus 
Dievs ir licis jūsu dzīvēs. Izvēlieties 5 – 7 cilvēkus - tie var būt radi, draugi, kolēģi, kaimiņi 
vai vienkārši paziņas. Nošķiriet laiku, lai lūgtu Dievam atklāt, tieši par kuriem cilvēkiem 
Viņš vēlētos, lai jūs lūgtu. Lūdziet Viņam arī sniegt jums patiesu nodošanos šo cilvēku labā. 
Uzrakstiet viņu vārdus uz papīra lapas un glabājiet sev redzamā vietā, piemēram, savā 
Bībelē. Jūs būsiet pārsteigti, kā Dievs darbojas, atbildot uz jūsu lūgšanām!  

10 Lūgšanu dienu kalpošanas izaicinājums  

Jēzus aicina mūs ne tikai lūgt, bet arī kalpot, apmierinot līdzās esošo cilvēku praktiskās 
vajadzības. “Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani 
dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani 
apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie 
Manis.” /Mat. 25:35, 36/.  

Grāmatā Kristus dziedinošā kalpošana ir rakstīts: “Mums jādzīvo divkārša dzīve — domu un 
rīcību dzīve, klusu lūgšanu un nopietna darba dzīve.“ /512.lpp./. Mēs esam saņēmuši tik 
daudz mīlestības no Sava Glābēja un tā ir mūsu privilēģija līdzdalīt to draugiem, kaimiņiem 
un arī svešiniekiem, kuri ir vajadzībās.  

Jautājiet Dievam, kā jūs un jūsu draudze varētu kalpot citiem pēc 10 Lūgšanu dienām. Kad 
jūs strādāsiet, lai noorganizētu visu, izvairieties no tā, ka šie pasākumi novērš jūs no 
lūgšanām. “Pielikt savas pūles citu labā vajadzētu tikai tad, kad ir bijušas daudzas lūgšanas 
vienatnē, jo ir nepieciešama liela gudrība, lai izprastu dvēseļu glābšanas noslēpumus. Pirms 
sarunām ar cilvēkiem, sarunājies ar Kristu. Ļauj, lai pie Debesu žēlastības troņa tevi 
sagatavo kalpošanai cilvēkiem.” /Prayer, 313./  

Mājas lapas resursos jūs varēsiet atrast dokumentu ar kalpošanas ideju ieteikumiem.  Jēzus 
aicina jūs būt par Viņa rokām un kājām šai pasaulē, kura ir vajadzībā!  
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Par autoru 

Doktorantūras students Dveins N. Esmonds  ir autors, redaktors un ordinēts kalpotājs. Mācītājs 
Esmonds jau vairāk nekā 28 gadus ir atsaucies Dieva aicinājumam kalpot. Pirms 2015.gadā viņš 
pievienojās Elenas Vaitas Mantojuma Fondam kā asociētais direktors/redaktors, viņš 
izdevniecībā Review and Herald strādāja kā viceprezidents. Viņš ir vadījis vairākus publikācijas 
projektus, tostarp 11 gadus bijis kā Insight Magazine (jauniešu žurnāla) redaktors. Dveins ir 
sarakstījis trīs visplašāk pārdotos jauniešu svētbrīžu materiālus un viņa kontā ir vairāk nekā 350 
publikācijas. Pašlaik viņš pārrauga Elenas Vaitas Mantojuma Fonda publikāciju sagatavošanu un 
publicēšanu, piemēram, The Gift of Prophecy in Scripture and History (Pravietošanas dāvana 
Rakstos un vēsturē), zinātnisks darbs par Svētā Gara lomu pravietošanā; 2021.  gada Elenas 
Vaitas rīta sveiciena grāmata “Jēzus: vārds pāri visiem vārdiem”; un pavisam nesen — The Three 
Angels' Messages (Triju eņģēļu vēsts) kompilācija (2022). Viņam pievienojas viņa mīļotā sieva 
Kemba un viņu dēls Dveins jaunākais. Savā kalpošanā darbojas kopā ar savu mīļoto sievu Kembu 
un dēlu Dveinu.  

Materiālu sagatavojusi Septītās dienas adventistu Ģenerālkonference. 
Tulka piez. - Ja vien nav citādi norādīts, Bībeles citātos izmantots 1965.gada izdevuma 

revidētais teksts.  
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Lūgšanu nakts  
Apsveriet iespēju 10 Lūgšanu dienās rīkot lūgšanu dievkalpojumu visas nakts garumā. Piemēram, jūs 
varētu sākt pl.18:00 un beigt pl.6:00. Izvēlieties savai grupai piemērotu grafiku.  

Kāpēc lūgšanu nakts?  

Palikšana nomodā lūgšanās nakts garumā nav svētuma kritērijs. Taču nakts nereti ir vienīgais laiks, 
kad cilvēki nav aizņemti vai skrējienā. Mūsuprāt, palikšanu nomodā visas nakts garumā nevajadzētu 
izvirzīt kā mērķi, bet gan izvēlēties lūgt tik ilgi, cik nepieciešams, līdz rodas pārliecība, ka Dieva 
priekšā ir pieminēts viss, par ko Dievs ir aicinājis lūgt.  

Mūsu ieteikums ir saorganizēt vairākus cilvēkus kā vadītājus 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. Arī Bībeles rakstu vietu lasīšanu jūs 
varat iekļaut lūgšanu laikā. Varbūt vēlēsieties izmantot visas lūgšanu sadaļas vai arī tikai dažas no 
tām, vadieties pēc tā, kas visvairāk vajadzīgs jūsu grupai. Jūtieties brīvi mainīt ieteikto kārtību.  

Iespējamā Lūgšanu nakts organizēšanas kārtība  

Iesāciet ar slavēšanu. Slavējiet Dievu caur lūgšanām un dziesmām.  

Iedaliet laiku nožēlai. Pārliecinieties, ka nav nekas tāds, kas traucētu Dievam jūs uzklausīt. 
Iedaliet laiku personīgai nožēlai un arī laiku kopīgai nožēlai. Iedrošiniet cilvēkus personīgus 
grēkus nožēlot personīgi un publiski attiecīgi publiskus grēkus. Daniela 9:1-19 mēs lasām par 
Danielu, kurš aizlūdza un publiski nožēloja Dieva tautas grēkus.  

Lūdziet par to cilvēku vajadzībām, kuri piedalās lūgšanu sanāksmē. Tik daudz cilvēku ir 
sāpināti vai tie izjūt vajadzību pēc aizlūgšanām, vai pazīst vēl kādu, kuram ļoti ir vajadzīga 
aizlūgšana. Izveidojiet apli, nolieciet vidū krēslu un aiciniet tos, kuriem ir īpašas lūgšanu 
vajadzības - nākt pa vienam un dalīties savās vajadzībās. Tad sapulciniet citus ap šo cilvēku 
un uzaiciniet divus vai trīs aizlūgt par konkrētā cilvēka vajadzību, piesaucot Dieva 
apsolījumus.  

Sadaliet grupu divās daļās. Lai sievietes lūdz vienā telpā (ar vadītāju sievieti) un vīrieši citā 
telpā (ar vadītāju vīrieti). Daudzas personiskas vajadzības nevar un nevajadzētu līdzdalīt 
visiem. Vieglāk ir līdzdalīt viena dzimuma pārstāvjiem.  

Pēc tam, kad atkal sanākat kopā, lūdziet par savas pilsētas un draudzes vajadzībām. 
Veltiet laiku, lai lūgtu arī par vispasaules draudzes lūgšanu vajadzībām (līdzdalītas 
atsevišķā 10 Lūgšanu dienu materiālā). Nedomājiet, ka jums ir jāizskrien cauri visam 
sarakstam. Ir iespēja sadalīties mazākās grupās un katrai grupai uzticēt aizlūgt par daļu no 
saraksta.  

Lūdziet par piecu līdz septiņu cilvēku sarakstu, par kuru lūdzāt šajās 10 Lūgšanu dienās. 
Izvēlieties Bībeles fragmentu, uz kuru balstīt savas lūgšanas.  
Noslēdziet lūgšanu laiku ar slavas un pateicības izteikšanu.  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10 Lūgšanu dienu kalpošanas izaicinājums  
Jēzus aicina mūs ne tikai lūgt, bet arī kalpot, apmierinot mums apkārt esošo cilvēku 
praktiskās vajadzības.  
“Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani 
dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani 
apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie 
Manis.” /Mat. 25:35, 36/.  

Grāmatā “Kristus dziedinošā kalpošana” ir rakstīts: “Mums jādzīvo divkārša dzīve — domu un 
rīcību dzīve, klusu lūgšanu un nopietna darba dzīve.“ /512.lpp./. Mēs esam saņēmuši tik 
daudz mīlestības no Sava Glābēja un mums pieder šī privilēģija līdzdalīt to draugiem, 
kaimiņiem un arī svešiniekiem, kuri ir vajadzībās.  

Jautājiet Dievam kā jūs un jūsu draudze varētu kalpot citiem pēc 10 Lūgšanu dienām. Kad 
jūs strādāsiet, lai noorganizētu visu, izvairieties no tā, ka šie pasākumi novērš jūs no 
lūgšanām. “Pielikt savas pūles citu labā vajadzētu tikai tad, kad ir bijušas daudzas lūgšanas 
vienatnē, jo ir nepieciešama liela gudrība, lai izprastu dvēseļu glābšanas noslēpumus. Pirms 
sarunām ar cilvēkiem, sarunājies ar Kristu. Ļauj, lai pie Debesu žēlastības troņa tevi 
sagatavo kalpošanai cilvēkiem.” /Prayer, 313./  

Šeit ir daži ieteikumi, kā palīdzēt citiem. Izvēlieties to, kas atbilst jūsu pilsētas/sabiedrības 
vajadzībām un jūtieties brīvi pievienot savus ideju priekšlikumus:  

• Pagatavojiet maltīti kādam, kurš ir saslimis.  
• Uzaiciniet kaimiņu/darba kolēģi uz sabiedrisku pasākumu.  
• Iedodiet pārtiku bezpajumtniekam.  
• Noziedojiet tādu abģērbu, kādu jūs vēlētos, lai noziedotu jums.  
• “Adoptējiet” vecāka gadagājuma cilvēku. Regulāri apmeklējiet viņu, palīdziet mājas 

darbos, palīdziet iepirkties, sagatavot ēdienu vai palīdziet dārza darbos.  
• Izcepiet maizi un padalieties ar maizes klaipiņu kaimiņu vidū.  
• Atbalstiet kaimiņus iespējamajos projektos.  
• Piedāvājiet palikt pie slimnieka vai pie personas ar īpašām vajadzībām, lai aprūpētājs 

varētu veikt savas nepieciešamās lietas.  
• Atbalstiet vietējās sabiedriskās aktivitātes.  
• Iepazīstieties ar jaunajiem kaimiņiem, uzaicinot tos uz kopīgu maltīti. Palīdziet tiem 

iejusties jaunajā  
dzīvesvietā.  

• Nopērciet pārtikas produktus un piegādājiet tos ģimenēm, kurām tie ir nepieciešami.  
• Piedāvājiet pasniegt Bībeles stundas.  
• Apmeklējiet ļaudis pansionātos.  
• Iedodiet studentiem nedaudz kabatas naudu.  
• Savāciet lietoto apģērbu trūcīgajiem. Jūs variet uzstādīt ziedojuma konteineru savā 

draudzē, izsniedzot apģērbu tiem, kuriem tas ir nepieciešams. 
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• Ziedojiet datoru vai citu elektrotehniku.  
• Ziedojiet automašīnu.  
• Organizējiet “Veselības izstādes”.  
• Nosūtiet pastkartītes cilvēkiem ar kustību un pārvietošanās ierobežojumiem.  
• Organizējiet evanģelizācijas kampaņas.  
• Piezvaniet kaimiņiem un apvaicājies, kā viņiem klājas.  
• Uzdāviniet kadam grāmatu, kuram tā varētu patikt.  
• Izdaliet evanģelizācijas bukletus (iespējams pasūtīt mājaslapā www.glowonline.org/

glow).  
• Uzaiciniet kādu pieņemt Jēzu.  
• Novadiet ēdiena gatavošanas kursus.  
• Līdzdaliet grāmatas par Bībeles tēmām.  
• Aiznesiet ēdienu kādam, kurš ir zaudējis tuvinieku.  
• Apmeklējiet kādu slimnīcā, lai to iedrošinātu vai palīdzētu kādā veidā.  
• Palasiet priekšā vecāka gadagājuma cilvēkam.  
• Apmeklējiet bērnu namu un piedāvājiet savu palīdzību darbiniekiem.  
• Uzsāciet šūšanas/adīšanas/tamborēšanas pulciņu, lai izgatavotu apģērbu tiem, 

kuriem tas ir nepieciešams. 
• Palasiet priekšā Bībeli kādam, kuram ir redzes problēmas vai lasīšanas grūtības.  
• Noorganizējiet savās mājās jauniešu vakaru.  
• Piesakieties kā brīvprātīgais patversmē vardarbībā cietušajiem.  
• Ziedojiet dažas grāmatas bērnu namam vai patversmei.  
• Kopā ar savas draudzes bērniem apmeklējiet pansionātu. Piedāvājiet kādu 

programmu.  
• Izplānojiet un noorganizējiet jautru dienu bērniem ar īpašām vajadzībām kopā ar 

ģimenēm.  
• Noorganizējiet savā apkārtnē talkas dienu.  
• Uzsāciet veselības kluba darbību savā draudzē. Ielūdziet draugus un kaimiņus.  
• Uzaiciniet kādu ar jums kopā noskatīties kādu raidījumu ar garīgu vēstījumu. 

Skatoties to, lūdziet, lai Svētais Gars uzrunā šī cilvēka sirdi.  
• Izstrādājiet savu projektu. 

 
Informāciju par citām kalpošanas iespējām meklējiet www.revivalandreformation.org/
resources/witnessing.  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Apsolījumi, kurus piesaukt lūgšanā  
Bībele citēta no 1965.gada izdevuma revidētā tulkojuma 

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 un 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/  
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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/ 

"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/  
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"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/  

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/  
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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, uzvarot grēku  

"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/  

"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/  
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"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/  
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"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/  

Apsolījumi par spēku darīt Dieva gribu  

"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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Sabata svinības 
Izplānojiet šo pēdējo 10 Lūgšanu dienu Sabatu tā, lai varētu svinēt svētkus, pasakoties par 
Dieva labestību un Viņa vareno spēku. Līdzdaliet, kā jūs piedzīvojāt atmodu un Svētā Gara 
izliešanos pēdējo desmit dienu laikā. Priecājieties par to, ko Viņš ir darījis, dara un darīs.  

Katras draudzes vajadzības ir unikālas, tāpēc, lūdzu, sadarbojieties ar vietējiem vadītājiem, 
lai izstrādātu konkrētu savas draudzes plānu. Šeit ir daži iespējamie priekšlikumi, kurus 
iekļaut noslēdzošajā sabata dievkalpojumā.  

Tēma:  
Atpakaļ pie altāra - sagatavojot vietu Dievam 

Tēmas pants: 
“Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs 
tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz.” /Jāņa 4:23/ 

Dziesmu priekšlikumi angļu valodā:
Sweet Hour of Prayer 
In the Garden 
Give Me the Bible 
Abide With Me 
Give Me Jesus 
O Worship the King 
Showers of Blessing 
Softly and Tenderly 
Turn Your Eyes Upon Jesus

Svētrunas priekšlikumi: 
Palūdziet mācītājam, draudzes vecākajam vai lūgšanu vadītājam sagatavot īsu svētrunu par regulāru  
personīgo un ģimenes svētbrīžu nozīmīgumu. Rakstu vieta: Jāņa 4:23. 
[VAI] 
Ļaujiet 10 Lūgšanu dienu dalībniekiem līdzdalīt 1 vai 2 minūšu kopsavilkumu par katru no 10 
dienu ikdienas lūgšanu materiāliem. Dalieties tēmas nosaukumā, galvenajā pantā un 
galvenajā domā. (Plānojiet līdzdalīšanu jau iepriekš, lai kopsavilkumi tiešām būtu 1-2 
minūtes. Lielākā daļa cilvēku vienā minūtē izrunā aptuveni 125–150 vārdus.) 
[VAI] 
Pieaiciniet trīs cilvēkus no dažādām vecuma grupām, lai līdzdalītu 5  minūšu garas 
prezentācijas par to, kā viņi veido personīgos svētbrīžus. Turklāt, palūdziet vienai vai divām 
ģimenēm padalīties ar to, kā veicināt patīkamu ģimenes svētbrīžu pieredzi. Jaunieši varētu 
palīdzēt ar mūziku vai liecību līdzdalīšanu. 
Noslēgumā uzaiciniet klausītājus izvirzīt personīgos un ģimenes svētbrīžus par prioritāti.  

Citas idejas programmai:  
Dalībnieku liecības par atbildētām lūgšanām. Lūgšanas mazajās grupiņās. Ziņojumi par 
turpmākajām lūgšanu aktivitātēm. Bērnu stāstiņš par lūgšanu. Īpaši muzikāli priekšnesumi 
utt.  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Vispasaules draudzes lūgšanu vajadzības  
1. Kungs, lūdzu ļauj zemes vēstures pēdējās dienās nākt pār Savu draudzi varenai 

sākotnējās dievbijības atmodai. Kaut mēs varētu pastāvēt par patiesību pat ja debesis 
zustu.  

2. Mēs lūdzam par reliģisko brīvību un sirdsapziņas brīvību visā pasaulē. Kungs, lūdzu, 
atver durvis sava Vārda pasludināšanai.  

3. Kungs, lai Tava Vispasaules draudze pieņem aicinājumu plaši pasludināt Triju eņģeļu 
vēsti katrai tautai un valodai. Atklāj mums, kā šīs visas mācības centrēt uz Kristus 
mīlestību un taisnību.  

4. Kungs, lai adventisti visā pasaulē atsaucas, sakot: „Es iešu” un pieņem aicinājumu 
kalpot Tev un pasludināt labo pestīšanas vēsti.  

5. Mēs lūdzam gudrību, lai meklētu, saprastu un sekotu Dieva svētajai Bībelei. Māci mums 
pareizi līdzdalīt patiesības vārdus un uzticīgi dalīties tajos ar citiem.  

6. Kungs, lūdzu atjauno spēju novērtēt Debesu norādījumus, kas atrodami Elenas 
Vaitas inspirētajos rakstos.  

7. Mēs lūdzam pēc Svētā Gara vēlā lietus, lai tas pilnvarotu mūs liecināšanai un 
pašķirtu mums iespēju pabeigt darbu, ko Dievs mums ir uzticējis padarīt pirms Savas 
otrās atnākšanas.  

8. Kungs, mēs lūdzam pēc Tavas dziedināšanas un žēlastības, lai tās nāk par tām 
apdzīvotām vietām, kuras ir stipri skartas no Covid-19.  

9. Mēs lūdzam, lai medicīnas speciālisti, zinātnieki, valdības pārstāvji un sabiedrības 
veselības aizsardzības ierēdņi saņemtu gudrību no Tevis, pieņemot daudzot 
lēmumus.  

10. Mēs lūdzam par adventistiem visā pasaulē, lai tie piedāvātu praktisku palīdzību un 
iedrošinājumu tiem, kuri cieš. Dāvā mums drosmi, radošumu un nesavtīgu garu, kad 
mēs esam visvairāk vajadzīgi saviem līdzcilvēkiem.  

11. Mēs lūdzam par tiem, kuri tiek finansiāli skarti darba zaudēšanas vai dīkstāves 
rezultātā.  

12. Kungs, lūdzu atklāj draudzes locekļiem, kā palīdzēt tiem, kuri cieš no garīgās veselības 
problēmām vai izolācijas.  

13. Mēs lūdzam par mācītājiem un draudzēm, lai būtu iespēja atrast veidus, kā uzturēt 
komunikāciju draudzes locekļu vidū šajos ārkārtas apstākļos. Kungs, lūdzu sapulcini 
savu draudzi kopīgai dievkalpošanai un pielūgsmei.  

14. Mēs lūdzam par garīgu atdzimšanu Septītās dienas Adventistu jauniešu vidū, kuri 
apmeklē valsts mācību iestādes un universitātes visā pasaulē. Lai tie kļūst par izciliem 
Kristus vēstniekiem.  

15. Mēs lūdzam par 69 procentiem zemes iedzīvotāju, kuri nav saņēmuši skaidru vēsti par 
Jēzu.  

16. Mēs lūdzam par 62 miljoniem cilvēku no 28 vismazāk aizsniegtajām Padomju 
Savienībs pilsētām (Eirāzijas divīzijā).  

�21



17. Mēs lūdzam Dievu atrast drosmīgus misionārus, kuri būtu gatavi strādāt 746 cilvēku 
grupu vidū 20 Tuvo Austrumu valstīs.  

18. Mēs lūdzam par spēcīgu adventistu pieaugumu, kuri kalpos Dievam, mīlot citus un 
līdzdalot labo vēsti cilvēkiem no citām kultūrām un reliģijām.  

19. Mēs Tevi lūdzam, izsūti mūsdienu Valdiešu studentus, kuri būtu gatavi kalpot Tev 
grūtos apstākļos.  

20. Mēs lūdzam par Adventistu draudzes locekļiem, kuri ticības dēļ saskaras ar 
vajāšanām vai brīvības zaudēšanu.  

21. Mēs lūdzam par 202 miljoniem cilvēku 41 vismazāk aizsniegtajās Dienvidāzijas Klusā 
okeāna reģiona pilsētās, lai tie iepazītu Jēzu.  

22. Mēs lūdzam par katras vietējās draudzes Sabatskolas / Misijas nodaļām, lai tās, 
meklējot Dieva plānu, spētu aizsniegt sabiedrību ar mīlošu kalpošanu, Bībeles studijām 
un personīgo liecību.  

23. Mēs lūdzam par Adventistu attīstības un palīdzības aģentūru (ADRA), sastopoties ar 
praktiskajām vajadzībām visā pasaulē.  

24. Mēs lūdzam par 16 miljoniem cilvēku 6 vismazāk aizsniegtajās pilsētās Dienvid Klusā 
okeāna dvīzijā.  

25. Mēs lūdzam, lai Svētais Gars palīdz mums saprast, kā aizsniegt 406 miljonus cilvēku 105 
mazāk aizsniegtajās Ziemeļāzijas Klusā okeāna divīzijas pilsētās.  

26. Lūdzu svētī Adventistu Kapelānu kalpošanas nodaļas pūles, aprīkojot kapelānus un 
brīvprātīgos kalpošanai cietumos.  

27. Kungs, mēs pieminam lūgšanās mūsu Sabatskolas skolotājus. Lūdzu palīdzi tiem 
saprast, cik svarīgs ir viņu darbs mūsu bērnu labā.  

28. Kungs, mēs meklējam Tavu vadību daudzajiem Ietekmes centriem, veselības un 
ģimenes programmām, un Ceļa Meklētāju klubiem visā pasaulē.  

29. Mēs lūdzam, lai Tu palīdzētu mums mīlēt un rūpēties par jaunajiem draudzes 
locekļiem un draudzes apmeklētājiem. 

30. Kungs, lūdzu parādi, kā mums savās apkārtnēs vairāk izplatīt literatūru, kurā 
atspoguļota patiesība (gan drukātā, gan elektroniskā veidā). Mēs lūdzam, lai cilvēki 
to izlasītu un Svētais Gars viņus pārliecinātu par Bībeles patiesību.  

31. Kungs, mēs lūdzam Tavu aizsardzību misionāriem, kuri strādā bīstamās vietās.  
32. Lūdzu izsūti literatūras evanģēlistus, brīvprātīgos studentus, autorus, mediju 

speciālistus un finansiālos atbalstītājus, lai izplatītu cerības un dzīvības vārdus.  
33. Mēs lūdzam par Adventistu skolām, studentiem un skolotājiem visā plašā pasaulē. Lai 

šīs skolas vienmēr mācītu Bībeles patiesību un jaunus cilvēkus vadītu misijā, kalpošanā 
un glābjošās attiecībās ar Kristu.  

34. Kungs, dāvā mums gudrību, kā aizsniegt laicīgās kultūras, kurām nav interese par 
reliģiju. Lai Tavs Svētais Gars salauž mūrus, kuri ieskauj laicīgās sirdis.  

35. Svētī, aizsniedzot cilvēkus, kuri pakļauti garu pielūgsmei, elku pielūgsmei un 
spiritismam. Palīdzi izprast viņu pasaules uztveri un iepazīstināt ar personīgo Glābēju.  

36. Kungs, lūdzu iedvesmo Septītās dienas adventistus visā pasaulē lūgt kā vēl nekad. Māci 
mūs piesaukt Tavus apsolījumus un sagaidīt, ka Tu pārcelsi kalnus, kad mēs lūgsim.  
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37. Mēs lūdzam par 541 cilvēku grupām 18 Dienvidāfrikas-Indijas okeāna divīzijas 
valstīs. Lūdzu vadi viņus pie bībeliskām patiesībām.  

38. Parādi mums, kā apmierināt bēgļu praktiskās un garīgās vajadzības. Lai mūsu 
draudze ir pazīstama pēc tā, ka mīlam visus cilvēkus, neskatoties uz to, kas vini ir 
un no kurienes nāk.  

39. Mēs Tevi lūdzam izsūtīt darbā pilsētas misionārus, kuri varētu veidot draudzes 806 
cilvēku grupām 20 Inter - Eiropas divīzijas valstīs.  

40. Lūdzu sapulcini darbinieku armiju, kura varētu dibināt draudzes 948 cilvēku 
grupām 38 Inter-Amerikas divīzijas valstīs.  

41. Lūdzu māci, kā pasludināt mūsu draudzes pamata patiesības principus skaidri, 
radoši un paaugstinot uzticību Bībelei. Kaut Jēzus mīlestība būtu kā sakne katram 
patiesības principam.  

42. Mēs lūdzm Tev, sagatavo jaunus cilvēkus, kuri varētu dibināt draudzes 789 cilvēku 
grupām 9 Ziemeļamerikas divīzijas valstīs.  

43. Mēs Tev lūdzam, sagatavot brīvprātīgos kalpošanai 70 cilvēku grupām Izraēlā.  
44. Mēs Tevi lūdzam izsūtīt medicīnas misionārus, kuri varētu izveidot draudzes starp 830 

cilvēku grupām 11 Austrumu - Centrālās Āfrikas divīzijas valstīs.  
45. Mēs Tevi lūdzam, aicini lūgšanu kareivjus, kuri iestātos par 2568 cilvēku grupām 4 

Dienvidāzijas divīzijas valstīs.  
46. 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.  

47. Mēs lūdzam Tevi, aicini medicīnas māsas un ārstus strādāt pie jaunu draudžu veidošanas 
1978 cilvēku grupu vidū 22 Rietumu - Centrālās Āfrikas divīzijas valstīs.  

48. Mēs lūdzam par 49 miljoniem cilvēku 19 mazāk aizsniegtajās Trans-Eiropas divīzijas 
pilsētās.  

49. Mēs lūdzam par saviem bērniem. Lūdzu dāvā viņiem spēku drosmīgi pastāvēt par 
Tevi, kad viņi sastopas ar šķēršļiem un spiedienu. Palīdzi viņiem izdarīt gudras 
izvēles un pastāvēt par patiesību.  

50. Māci mums sekot Kristus pašaizliedzības piemēram, sastopoties ar tuvumā esošo 
cilvēku vajadzībām. Apgādā mūs ar visu nepieciešamo, lai varam kalpot kā 
medicīnas misionāri, sabiedrības brīvprātīgie un trūcīgo draugi.  

51. Mēs lūdzam par jauniešu vadītājiem visā pasaulē, kuri uzticīgi nodod mūsu 
mantojumu nākamajām paaudzēm: identitāti Kristū, Septītās dienas adventistu 
misiju un vadību vietējās draudzēs.  

52. Mēs lūdzam par jauniešiem, kuri izvēls dzīvot bīstamos apstākļos Kristus dēļ, 
iesaistoties Viena Gada Misijā un Kāleba Misijā.  

53. Lai mūsu draudzes locekļi, mācītāji un vadītāji visā pasaulē katru dienu pārtiek no 
Dieva Vārda. Palīdzi mums katru dienu meklēt Tevi personīgā lūgšanā. Atgādini 
mums, ka bez Tevis mēs neko nespējam.  
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Atpakaļ pie altāra — lūdzot pēc atjaunotas sirds 
1. DIENA — KUR TU ESI? 

“Un Dievs Tas Kungs sauca cilvēku, sacīdams: "Kur tu esi?”” /1.Moz.3:9/ 

Pats svarīgākais jautājums  
Vai ir vēl kāds pamatīgāks jautājums par to, kādu Dievs uzdeva Ādamam, kurš tikko kā bija kritis? 
Dievs, protams, zināja precīzi, kur atrodas Ādams un Ieva. Galu galā viņš ir visuzinošs, tāpēc Dievs 
tiešām jautāja: “Ādam, vai tu zini, kur tu atrodies?” Ādams un Ieva nebija paklausījuši Dievam /
1.Mozus 3. un 4.nod./, un viņu nepaklausība radīja pārrāvumu līdz šim ideālajās attiecībās starp 
Dievu un Viņa radības kroni. Vieta, kur Dievs ar viņiem satikās visās iepriekšējās dienās, šajā dienā 
bija tukša. Pirmās radītās sejas tanī dienā vairs nesmaidīja savam Radītājam. Rokas, ko Viņš bija 
veidojis no māla, tanī dienā Viņu neapkampa. Sirdspuksti, kas bieži pukstēja vienā ritmā ar Viņa 
sirdspukstiem, tanī dienā bija dīvaini attāli, gandrīz nebija saklausāmi. 

Nepietiekami

Elena Vaita komentē: “Sātans svētajam pārim rādīja, ka, pārkāpjot Dieva likumus, viņi kaut ko 
iegūs. Vai mēs šodien nedzirdam līdzīgus izteikumus?”  /Elena Vaita, Sentēvi un Pravieši, 55.lpp./ 

Ādams un Ieva pieļāva kļūdu, paklausot velnam, un viņš viņus pārliecināja, ka ar to, ko Dievs 
viņiem  piedāvā, ir par maz; ka savienība ar Dievu ciešās, uzticības pilnās attiecībās ir kaut kas, 
kas nav pietiekams. Vienā mirklī Ēdenes rāmais, maigais klimats “vainīgajam pārim tagad šķita 
auksts. Pazuda agrāk izjustā mīlestība un miers, tā vietā iestājās vainas apziņa, bailes no nākotnes 
un dvēseles kailuma. Izgaisa gaismas tērps, kas viņus bija apņēmis, un tie pūlējās sev pagatavot 
citu apsegu, jo Dieva un eņģeļu klātbūtnē nevarēja rādīties neapģērbti. /57.lpp./ Grēks bija 
izmainījis to vienīgo Ēdenes radījumu garīgo stāvokli, kuru Dievs bija radījis pēc Sava tēla un 
līdzības. Patiešām, tas bija sagrāvis Dieva tēlu un līdzību viņos.  

Laiks lūgt 
Sākot ar Ādama un Ievas izjauktajām attiecībām ar Dievu, līdz pat pašreizējiem sarauto attiecību 
plūdiem, ko mēs redzam iegravētu cilvēku sejās visā pasaulē, iespējams, ka nav svarīgākas lūgšanu 
vajadzības, kā lūgt par atgriešanos vietā, kur Dievs mūs gaida. Tūkstošgades ir pagājušas, taču meli, 
kas gāza Ādamu un Ievu, nav mainījušies. Sātans joprojām apgalvo, ka Dievs mums kaut ko aizliedz, 
ka Viņam nevar uzticēties, ka Dievs - tas nav pietiekoši. Šis vēstījums ir īpaši vilinošs digitālo 
tehnoloģiju apsēstajā laikmetā, kur ierīces un dažāda veida saslēgšanās sola sava veida augstāko 
garīgo piepildījumu; augstāko stāvokli, kurā mēs kontrolējam savu likteni, tā vietā lai pazemotos 
Dieva, Sava Radītāja priekšā. Tagad ir pienācis laiks atraidīt sātana melus un atgriezties pie Tā, kurš 
mūs ir mīlējis ar mūžīgu mīlestību, atgriezties atpakaļ pie Tā, kurš mūs velk pie Sevis ar mīlestības 
piepildīto laipnību /Jeremijas 31:3/! 

Lūgsim kopā! 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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes) 

Spēcīgs apsolījums
“Tas ir kaut kas brīnišķīgs, ka mums ir pieejama iedarbīga lūgšana; ka nevērtīgai, maldīgai 
mirstīgai būtnei ir iespējams savas vēlmes izteikt pašam Dievam! Kādu gan vēl lielāku 
priekšrocību cilvēks varētu vēlēties, kā būt savienotam ar mūžīgo Radītāju? Vājajam, 
grēcīgajam radījumam tiek dota iespēja runāt ar savu Meistaru! Mēs izsakām vārdus, un tie 
aizsniedz Universa Valdnieka troni. Vienkārši, kā kopīgi pa ceļu ejot, mēs varam sarunāties ar 
Jēzu, un uzklausīt Viņa apgalvojumu: "Es esmu tepat pie tavas labās rokas.” /Ellen G. White, 
Prayer, p.7/ 

Katrai lūgšanu grupai ir savs veids, kā lūgt kopā. Mēs jūs aicinām pavadīt nākamās 30-45 
minūtes vienotā lūgšanā, Svētā Gara vadībā. Zemāk ir daži piemēri, kā lūgt lietojot Dieva 
Vārdu. Jūs varat lūgt arī pēc citām rakstu vietām. Vēl citas lūgšanu idejas variet smelties  
rakstā Vadītāja vadlīnijas. 

Lūdzot pēc Dieva Vārda - Jeremijas 24:7
“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.”  

“Es būšu viņu Dievs” 
Dievs, paldies, ka nāci mūs meklēt pēc tam, kad bijām darījuši lietas, kas pārrāva ar Tevi attiecības. 
Paldies, ka mīli mūs ar mīlestību, kas ir mūžīga, un par to, ka pastāvīgi, konsekventi, nepagurstoši 
velc mūs pie Sevis katru mirkli. Paldies, Dievs, par mīlestību, kas joprojām meklē grēciniekus! Āmen. 

“No visas savas sirds” 
Dārgais Jēzu, mēs pateicamies Tev par apsolījumu atjaunot sirdi, sirdi, kas meklē Dievu un gaida uz 
Viņu kā trūkumā, tā pārpilnībā. Mēs lūdzam Tevi piepildīt Savu apsolījumu par jaunu sirdi ar jaunu 
degsmi. Āmen. 

“Tie būs Mana tauta”  
Dievs, mūsu prāti samulst, domājot par to, ka Tu mūs uzskati par savējiem, neskatoties uz to, ka 
atstājām Tevi.  Paldies, ka apklāj mūs ar Jēzus Kristus pilnīgo dzīvi un dāvā mums jaunu vārdu /
Atklāsmes 2:17/. Āmen. 

Papildus ieteikumi lūgšanām  
Pateicība un slava: Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par Viņa labestību. 
Grēku izsūdzēšana: Veltiet dažas minūtes, lai klusībā atzītu grēkus un pateiktos Dievam par 
piedošanu.  
Vadīšana: Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. 
Mūsu draudze: Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām 
(skatieties materiālā Vispasaules draudzes vajadzības)  
Vietējās lūgšanu vajadzības: Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, kā arī šī brīža 
kaimiņu vajadzībām.  
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu 
vai ar dziesmu.  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Atpakaļ pie altāra — vieta, kur atcerēties 
2.DIENA — UPURĒŠANA UN PIEMINĒŠANA 

“Un viņš uzcēla tur altāri Tam Kungam, kas viņam bija parādījies.” /1.Moz.12:7/ 

Upurēšana un pieminēšana 
Bībelē altāri vienmēr ir upurēšanas un piemiņas vietas. Tie ir kā ārējs simbols personīgajai saiknei ar 
Dievu, patiesā un dzīvā Dieva atzīšanai un pielūgsmei. Altāri bieži tika celti, lai tie atgādinātu par 
kādu sastapšanos ar Dievu, kas bija atstājusi dziļu ietekmi uz kāda cilvēka dzīvi. Kad Dievs paveica 
kaut ko “ļoti īpašu”, “pārdabisku” vai “super-īpašu”, tie, kuri piedzīvoja Dieva varenos darbus, bieži 
nevēlējās to aizmirst, tāpēc viņi uzcēla altāri — vietu, kur atcerēties par Dieva paveikto. 

Kad Dievs 1.Mozus grāmatā 12:7 teica Ābrāmam, ka Viņš atdos Kānaāna zemi viņa pēcnācējiem, 
Ābrāms uzcēla tur altāri, jo viņa satikšanās ar Dievu bija “ļoti īpaša”. Tanī brīdī Dievs Ābrama dzīvē 
apsolīja darīt ko vairāk par “parasto” un izveidot no viņa pēcnācējiem lielu un varenu tautu. Kad 
Īzāks klejoja pa Gerāras tuksnesi un kopā ar vietējiem iedzīvotājiem pūlējās lai dabūtu akas ūdeni, 
Dievs viņam parādījās un sacīja: "Es esmu tava tēva Ābrahāma Dievs, nebīsties, jo Es esmu ar tevi, Es 
tevi svētīšu, un Mana kalpa Ābrahāma dēļ Es tavus pēcnācējus vairošu.”/1.Mozus 26:24/. Īzāks 
pieminēja šo dievišķo tikšanos, tieši tajā vietā uzceļot altāri, jo šī tikšanās ar Dievu bija 
“pārdabiska”. Dievs bija darījis ko vairāk par Īzāka dzīves ierasto kārtību, lai apstiprinātu, ka Viņa 
apsolījums Īzāka tēvam tagad ir arī Īzāka apsolījums. Īzāka dēls Jēkabs devās uz vietu, ko sauca par 
Bēteli /1.Mozus 35:3/ un uzcēla tur altāri par godu Dievam, kas viņam bija parādījies, bēgot no 
Ēsava. Tā kā šī tikšanās ar Dievu bija “super-īpaša”, Jēkabs tur uzcēla altāri. Bailīgais Gideons bija 
patīkami pārsteigts, kad viņam  mierpilni parādījās Dievs un aicināja izglābt tautu, vadot to uz 
uzvaru. Gideons bija tik aizkustināts, ka viņš tur pat uzcēla altāri un nosauca to par ”Tas Kungs ir 
miers” /Soģu 6:24/, jo viņa tikšanās ar Dievu bija ”īpaši mierpilna”!

Nekad neaizmirsti 
Lai gan daudzi uzskata, ka Dieva varenie darbi viņu dzīvēs ir kā nejaušības vai sagadīšanās brīži, citi 
savukārt atzīst Dieva darbošanos un dara visu, kas ir viņu spēkos, lai nekad to neaizmirstu, ko Viņš ir 
darījis. Un viņu pūlēm ir vēl viens ieguvums: nākamie dzīves līdzgaitnieki tiek svētīti ar ticīgo 
uzceltajiem altāriem. Elena Vaita atzīmē: „Ābrahāms rādīja mums cienīgu piemēru. Viņa dzīve bija 
lūgšanu dzīve. Visur, kur viņš uzslēja savu telti, blakus tika uzcelts viņa altāris, lai visus, kas bija viņa 
nometnē, aicinātu pienest rīta un vakara upuri. Kad telts tika nojaukta, altāris palika. Klejojošie 
kānaānieši saņēma Ābrahāma norādījumus un visur, kur vien tie sastapās ar šo altāri, tie pielūdza 
dzīvo Dievu.” /From Eternity Past, p.76/ 

Par kurām debesu svētībām tu vēlētos atcerēties nākotnē? Un kādu altāri Dievam tu šodien uzcelsi? 

Runāsim ar savu Dievu! 
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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes) 

Lūdzot pēc Dieva Vārda - 1.Mozus 12:7
“Un viņš uzcēla tur altāri Tam Kungam, kas viņam bija parādījies.”

“Viņš uzcēla tur altāri”  
Dievs, šajā dienā es gribu atcerēties to, ko Tu esi paveicis manā dzīvē, kā Tu esi iejaucies tad, kad 
biju uz nepareizā ceļa, kā Tu mani izglābi. Es gribu atcerēties un slavēt Tevi par Tavu mīlošo 
žēlastību pret mani. Es atceros Tavu labestību un, atbildot uz to, atkārtoti vēlos nodot savu dzīvi Tev. 
Āmen. 

“Tam Kungam” 
Kungs Dievs, Tu un tikai Tu esi pelnījis mūsu slavu, mūsu pielūgsmi un mūsu nodošanos. Neviens cits 
dievs nav tāds kā Tu: tik mīlošs, tik laipns, tik pacietīgs, tik žēlsirdīgs, tik varens un tik gatavs glābt 
un palīdzēt. Mūsu acis raugās uz Tevi, Kungs. Mūsu sirdis pieder Tev. Mūsu pielūgsme un slava lai tiek 
pienesta tikai Tev, jo tikai Tu esi cienīgs! Āmen. 

“Kas Viņam bija parādījies”  
Tēvs, Tava klātbūtne vienmēr apņem mūs — jā, vairāk nekā mēs to nojaušam. Tu esi darījis Sevi 
zināmu gan caur Bībeli, gan Pravieša Garu, gan svētrunām, lūgšanām vai kādām personām, tāpēc 
mēs Tev pateicamies par to. Mēs priecājamies par Tavas visu caurstrāvojošās klātbūtnes realitāti 
caur Svēto Garu un aicinām Tevi piepildīt mūs kā dzīvus traukus. Pagodinies caur mums. Parādi, kā 
mīlēt apkārtējos cilvēkus un vadīt viņus pie Tavas patiesības. Āmen. 

Papildus ieteikumi lūgšanām  
Pateicība un slava:  
Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par Viņa labestību. 
Grēku izsūdzēšana:  
Veltiet dažas minūtes, lai klusībā atzītu grēkus un pateiktos Dievam par piedošanu.  
Vadīšana:  
Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. 
Mūsu draudze:  
Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā 
Vispasaules draudzes vajadzības)  
Vietējās lūgšanu vajadzības:  
Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, kā arī šī brīža kaimiņu vajadzībām.  
Klausieties un atbildiet:  
Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu. 
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Atpakaļ pie altāra  — dzīves ritms 
3.DIENA — R ĪTS UN VAKARS 

“Un ik rītus celties, lai teiktu un slavētu To Kungu, un tāpat arī ik vakarus.” /1.Laiku 23:30/ 

Dzīve ar Dievu 
Izlasot 1.Laiku 23.nodaļu, varam redzēt, ka Dievs pavēlēja levītiem — tiem, kuri rūpējās par seno 
jūdu templi un tur notiekošajām kalpošanām — nākt Viņa klātbūtnē katru rītu un vakaru, paceļot 
savas balsis pateicībā un slavā. Šī dievkalpošanas kārtība radās citā prasībā, kurā Dievs uzdeva 
Mozum pateikt Izraēla bērniem: „Un tiem būs Man taisīt svētnīcu, ka Es varētu mājot viņu vidū.” /
2.Mozus 25:8/ Un tad vēlāk: “viens (jērs) jāupurē no rīta, otrs pret vakaru; ” /2.Mozus 29:39/. 

Dzīve starp divām pieredzēm 
Izraēliešu dzīve nozīmēja dzīvi starp divām ikdienas pamata garīgajām pieredzēm. Dieva ļaudīm bija 
jāiesāk un jānoslēdz katra diena kopā ar Viņu. Viņi nekad nedrīkstēja Viņa glābjošo žēlastību uzskatīt 
par pašsaprotamu. Viņiem bija vajadzīgs Dieva spēks, lai viņi tiktu pasargāti no ārējiem draudiem,  
šķērsojot bīstamo tuksnesi ceļā uz Apsolīto zemi. Apsardzība bija vajadzīga arī no iekšējiem 
kārdinājumiem — vēlmes praktizēt ēģiptiešu vērtības, ēģiptiešu reliģijas un nebrīvē apgūtās 
ēģiptiešu attieksmes. Rīta un vakara upuri bija Dieva noteiktais dievkalpošanas kārtības veids 
izraēliešiem un viņu ģimenēm, kas palīdzēja veidot pareizas attiecībās ar Viņu. Lūk, kā Elena Vaita 
apraksta šo svēto, svinīgo ikdienas pieredzi: 

 “Kad priesteris rītos un vakaros ap kvēpināmā upura laiku iegāja svētnīcā, ikdienišķais 
upuris jau bija sagatavots pienešanai uz altāra, kas atradās ārpusē pagalmā. Šis brīdis bija 
vissaistošākais visiem Dieva pielūdzējiem, kuri bija sapulcējušies pie saiešanas telts. Pirms 
tuvošanās Dievam ar priestera kalpošanu tiem nopietni vajadzēja pārbaudīt savas sirdis un 
atzīt visus grēkus. Ar seju pret svēto vietu tie vienojās klusā lūgšanā. Tā viņu lūgšanas 
pacēlās augšup kopā ar vīraka dūmiem, kamēr tie ticībā satvēra apsolītā Pestītāja nopelnu, 
ko ainoja salīdzināšanas upuris. Rīta un vakara upurim noliktās stundas tika uzlūkotas kā 
svētas, un visa tauta tās ievēroja kā noteiktu lūgšanas laiku. Kad vēlākos gados jūdi kā 
gūstekņi tika izkaisīti tālās zemēs, tie tāpat noteiktās stundās pagriezās ar seju pret 
Jeruzālemi, lai lūgtu Israēla Dievu. Šis ieradums ir priekšzīme kristiešu rīta un vakara 
lūgšanām. Kaut arī Dievs nosoda kailas formas, kur trūkst patiesa pielūgšanas gara, tomēr 
Viņš ar lielu labpatiku noraugās uz tiem, kuri Viņu mīl un rītos un vakaros zemojas Viņa 
priekšā, lai meklētu piedošanu izdarītajiem grēkiem un izlūgtos nepieciešamās svētības.” /
Elena Vaita, Sentēvi un Pravieši, 353., 354.lpp./ 

Ja jūsu garīgā dzīve ir pazaudējusi savu ritmu, lūdziet Dievam jau šodien atjaunot jūsu nodošanos 
rīta un vakara pielūgsmei.  

Runāsim ar mūsu Dievu! 
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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes) 

Lūdzot pēc Dieva Vārda - 1.Laiku 23:30
“Un ik rītus celties, lai teiktu un slavētu To Kungu, un tāpat arī ik vakarus.” 

“Ik rītus”
Jēzu, mēs vēlamies iesākt savas dienas kopā ar Tevi. Lūdzu pamodini mūs, lai mēs varētu baudīt 
Tavas klātbūtnes sadraudzību. Palīdzi mums to padarīt par ikdienas ieradumu un to nesasteigt vai 
neatlikt. Palīdzi mums katru dienu savās domās Tevi likt pirmajā un galvenajā vietā. Āmen. 

“Lai teiktu un slavētu To Kungu”
Tēvs, mēs ātri sniedzam Tavā priekšā izklāstīt savus dažādos lūgumus, sūdzības un vēlmes, dažkārt 
aizmirstot, ka Tu esi Persona, nevis tirdzniecības automāts. Atgādini mums par visiem sava rakstura 
aspektiem, par visām mazajām un lielajām lietām, ko esi darījis un dari mūsu labā, lai mēs varētu 
pateikties Tev un slavēt Tevi. Tieši tagad palīdzi mums atcerēties iemeslus Tevis slavēšanai. Āmen. 

“Un tāpat arī ik vakarus”
Dievs, mēs ne tikai vēlamies iesākt savu dienu kopā ar Tevi, bet to arī noslēgt kopā ar Tevi. Kad mēs 
atskatīsimies atpakaļ uz Tevis dāvātajām stundām šinī dienā, liec atcerēties tās daudzās reizes, kad 
piedzīvojām Tavu uzticību dienas gājumā. Ļauj mums aizmigt ar slavu uz lūpām, jo Tu esi mūsu 
mūžīgais Pestītājs. Āmen. 

Papildus ieteikumi lūgšanām  
Pateicība un slava:  
Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par Viņa labestību. 
Grēku izsūdzēšana:  
Veltiet dažas minūtes, lai klusībā atzītu grēkus un pateiktos Dievam par piedošanu.  
Vadīšana:  
Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. 
Mūsu draudze:  
Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā 
Vispasaules draudzes vajadzības)  
Vietējās lūgšanu vajadzības:  
Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, kā arī šī brīža kaimiņu vajadzībām.  
Klausieties un atbildiet:  
Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu. 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Atpakaļ pie altāra — izlabo to un Viņš nāks - atkal! 

4. DIENA — KAS ATGRIEŽ  DIEVA KLĀTBŪTNI?  

“ (..) Un visa tauta pienāca klāt. Un viņš izlaboja altāri, kas bija salauzts.” /1.Ķēniņu 18:30/

Kad lietus beidzās 

Atmosfēra tanī liktenīgajā dienā bija uzlādēta, tomēr baismīgs klusums bija pārņēmis Karmela 
kalnu. Iepriekš šis mežiem bagātais kalns bija sulīgs, zaļš un skaists. Tas pārpilnībā saņēma nokrišņus 
un tika uzskatīts par svētu vietu, par svētības un auglības vietu. /E.Vaita, Pravieši un Ķēniņi, 
144.lpp./ Bet tas viss bija mainījies. Tas, kas agrāk bija zaļš, tagad bija izdedzis un kails — sāpīgs 
rezultāts pēc trīsarpus gadus ilga sausuma /1.Ķēn.17:1; 18:1; Jēk.5:17/. Lūk, kā Elena Vaita 
apraksta Izraēlu tanī laikā: 

“Zeme izdegusi, it kā no uguns. Dedzinošās saules karstums iznīcina vēl atlikušo augu 
valsti. Straumes izžūst, un maurojošie liellopu un blējošie aitu ganāmpulki staigā no vienas 
vietas uz otru, velti meklējot barību. Kādreiz zaļojošie lauki pārvēršas par izdegušiem 
smilšu tuksnešiem. (..) Kādreiz turīgās pilsētas un ciemi pārvērtušies par sēru vietām. 
Izsalkumā un slāpēs cilvēki un lopi mirst briesmīgā nāvē. Bads ar savām šausmām visus 
apņem arvien ciešāk un ciešāk.” /Pravieši un Ķēniņi, 124., 125.lpp./  

Sausums iekšienē
Iespējams, ka lielāks pat par fizisko sausumu, kas bija pārņēmis tautu, bija garīgais sausums, kamdēļ 
Dieva ļaudis bija dvēselēs izslāpuši un ticībā iztukšoti.  Izraēlu pārvaldīja ļaunais ķēniņš Ahabs un vņa 
sieva Izebele. Ahaba sidoniešu līgava bija palīdzējusi vājināt viņa uzticību Dievam. Tieši šajā 
katastrofālajā garīgajā atkrišanā Dievs aicināja pravieti Eliju. Par Eliju Elena Vaita raksta: “Ahaba 
dienās dzīvoja ticības un lūgšanu vīrs, kura bezbailīgajai kalpošanai bija lemts apturēt Israēla straujo 
atkrišanu.” /Pravieši un Ķēniņi, 119.lpp./ 

Ēlija pārbūvē altāri
Pēc tam, kad Baala un Ašera praviešiem neizdevās panākt, lai viņu dievi atbildētu ar uguni, tas bija 
“tanī brīdī, kad dāvinājuma upuri mēdz nest” /1.Ķēn.18:36/, Elija saaicināja ļaudis un izlaboja no 
jauna salauzto altāri. Elija ne tikai tiešā nozīmē aicināja tautu atpakaļ pie patiesās pielūgsmes 
altāra; drīzāk viņš aicināja tautu atpakaļ pie regulāras, sistemātiskas patiesā Dieva pielūgsmes! 
Izraēla korporatīvais pielūgsmes altāris tika salauzts, bet Izraēla personīgie un ģimenes altāri bija 
salauzti jau sen.

Kas atgriež Dieva klātbūtni
Tā bija patiesās, sirsnīgās pielūgsmes atjaunošana, kas pamudināja Dievu atbildēt Karmela kalnā. 
Elijas pirmais solis tautas garīgās atmodināšanas virzienā bija salauztā altāra atjaunošana. Ja jūsu 
personīgais vai ģimenes lūgšanu altāris ir salauzts, atjaunojiet to un, lai Dieva klātbūtnes uguns 
apņem visus, kuri ir sapulcējušies, lai Viņu pielūgtu!

Runāsim ar savu Dievu! 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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes) 

Lūdzot pēc Dieva Vārda - 1.Ķēniņu 18:30

“ (..) Un visa tauta pienāca klāt. Un viņš izlaboja altāri, kas bija salauzts.”  

“Visa tauta pienāca klāt”  
Jēzu, tas bija Tavs Svētais Gars, kas pārliecināja izraēliešu sirdis Karmela kalnā, kad Elija atjaunoja 
altāri. Pēc tā paša arī mēs lūdzam, lai Tu šodien pārliecini mūsu sirdis. Uzrādi mums mūsu grēkus, lai 
mēs Jēzū atrastu piedošanu un žēlastību uzvarai. Velc mūs tuvāk sev, atklāj mūsu sirdīm Sava 
svētuma skaistumu un dāvā mums tādas ilgas pēc Tevis, kādas mums vēl nekad nav bijušas. Āmen. 

“Viņš izlaboja altāri, kas bija salauzts” 
Mūsu Tēvs, mēs esam vainīgi, ka nevērīgi esam nošķīruši regulāro laiku kopā ar Tevi — regulāru 
pielūgsmi — vienalga vai personīgi, vai kā ģimene. Dāvā mums jaunu sirdi, jaunu domāšanas veidu un 
vadi mūs atjaunot regulārus svētbrīža laikus kopā ar Tevi. Palīdzi mums būt apzinīgiem un 
neatlaidīgiem savos apņēmienos. Stiprini mūsu ticību, lai mēs spētu to izdzīvot caur Tavu klātbūtni 
mūsos. Āmen. 

Papildus ieteikumi lūgšanām  
Pateicība un slava:  
Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par Viņa labestību. 
Grēku izsūdzēšana:  
Veltiet dažas minūtes, lai klusībā atzītu grēkus un pateiktos Dievam par piedošanu.  
Vadīšana:  
Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. 
Mūsu draudze:  
Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā 
Vispasaules draudzes vajadzības)  
Vietējās lūgšanu vajadzības:  
Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, kā arī šī brīža kaimiņu vajadzībām.  
Klausieties un atbildiet:  
Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu. 
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Atpakaļ pie altāra — agrā rīta stundā es Tevi meklēju 
5.DIENA — JĒZUS, TĀDS KURŠ  AGRI CEĻAS 

“Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus 
meklē, kas Viņu tā pielūdz.” /Jāņa 4:23/

Patiesība caur altāri 
Jēzus dzīvē ir “patiesība caur altāri”, kuru nedrīkst palaist garām neviens kristietis. Pēdējo dažu 
dienu laikā mēs esam daudz pārdomājuši par altāriem Svētajos Rakstos un par to cilvēku dzīvēm, 
kuri tos cēla. Altāris ir patiesā un dzīvā Dieva pielūgsmes vietas un laika metafora.  

Lai pielūgtu Dievu, cilvēkam nav nepieciešams fizisks altāris. Patiesībā, ja Jēzus sekotājs dzīvo 
konsekventā, nopietnā, Bībelē balstītā sadraudzībā ar Dievu, viņš vai viņa jau ir uzcēlis tikpat īstu 
altāri kā to, ko Elija uzcēla Karmela kalnā /1.Ķēniņu 18./. 

Mēs redzam šādu “altāri” Jēzus dzīvē. Noslogotā ikdienas kalpošanā, pastāvīgos draudos un velna 
uzbrukumos Jēzus atvēlēja laiku ilgstošiem lūgšanu un pielūgsmju brīžiem. Tas, kurš bija vienlīdzīgs 
ar Tēvu /Filipiešiem 2:6/, joprojām uzskatīja, ka ir svarīgi “rimties un atzīt”, ka Dievs ir Dievs /
Psalms 46:11/. Jēzus jau agrā bērnībā saprata, ka Viņa aicinājuma īstenošanai ir nepieciešama 
pastāvīga saikne ar Tēvu. Tas bija vienīgais ceļš, kā pasaules grēkus pienest pie krusta.

Aicināti agri meklētāji
Marka evaņģēlijā 1:35 ir lasāms, ka Jēzus modās ilgu laiku vēl pirms dienas gaismas un atrada klusu, 
vientuļu vietu, kurā sarunāties un ieklausīties Savā Tēvā. Iepriekšējā diena tika pavadīta pilna laika 
kalpošanā — dziedinot slimos, izdzenot demonus un glābjot pazudušos. Kad mācekļi pamodās, viņi 
saprata, ka Jēzus ir jau kaut kur aizgājis un tāpēc devās Viņu meklēt. Kad viņi Viņu atrada, tie Viņam 
sacīja: “Visi tevi meklē” /Marka 1:37/. Jēzus atbilde ir spēcīgs atgādinājums par svētību, kas ir visu 
to daļa, kuri vērtē savu rīta un vakara altāri. 

"Noejam citur tuvējos miestos, ka Es tur arī sludinu; jo tāpēc Es esmu nācis.”, teica Jēzus /Marka 
1:38/ Vai jūs to sapratāt? Jēzus saskārās ar spēcīgu dilemmu. Palikt tanī vietā, kur Viņš bija — Pētera 
mājās — un turpināt augļus nesošo kalpošanu, vai arī atstāt šo vietu un doties uz jaunām, 
nepārbaudītām kalpošanas teritorijām. Tikai daži kristieši mūsdienās būtu gatavi atteikties no augļus 
nesošas kalpošanas, lai dotos pretī nezināmai kalpošanai. Tomēr Jēzus darīja tieši to un vēl bez 
vilcināšanās. Kā Viņš pieņēma pareizo lēmumu? Dievs Tēvs Jēzum bija atklājis tās dienas plānus Viņa 
personīgā svētbrīža laikā. Tēvs apstiprināja Jēzus nodomu, kad Viņš lūdza un pavadīja laiku Viņa 
klātbūtnē. 

Draugi, ja mums neizdodas atrast laiku, lai slavētu un pielūgtu Dievu agrajās rīta stundās, mēs 
pazaudējam Dieva plānu mūsu dienai un Viņa apstiprinājumu mūsu nodomiem. Šodien lūgsim, lai 
varam apņemties celties agri un pavadīt laiku kopā ar Dievu, lai Viņš varētu sagatavot mūs piepildīt 
Viņa mērķi mūsu dienai un dzīvei.

Runāsim ar savu Dievu! 
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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes) 

Lūdzot pēc Dieva Vārda - Jāņa 4:23

“Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus 
meklē, kas Viņu tā pielūdz.”

“Īstie dievlūdzēji” 
Tēvs, māci mums, kā Tevi pielūgt gan mūsu dzīves īpašajās, gan ikdienišķajās darbībās. Kaut mēs 
vairs nedalītu savu ticību, kaut mēs vairs nedomātu par pielūgsmi tikai kā par sabata notikumu, bet 
patiesi uzskatītu to par vislaimīgāko dzīvesveidu. Kaut mēs pastāvīgi būtu ciešās attiecībās ar Tevi un 
dzīvotu kā patiesi vienīgā patiesā Dieva pielūdzēji. Āmen.

“Pielūgs Tēvu garā un patiesībā” 
Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam Tevi pielūgt no jebkuras vietas un kad vien vēlamies. Tu dzirdi mūs 
neatkarīgi no tā, vai esam mājās, darbā, draudzē vai ceļojam. Mēs Tev pateicamies par šo 24/7 
pieejamību Saviem bērniem. Kungs, vadi mūs visā patiesībā caur Savu Svēto Garu, lai mūsu 
pielūgsme, jā, visa mūsu dzīve būtu saskaņā ar visu patiesību. Paldies, Dievs, ka vadi mūs cauri 
patiesai pielūgsmes pieredzei. Āmen.

“Jo Tēvs tādus meklē”
Žēlīgais Tēvs, Tava mīlestība pret mums ir neaptverama. Tu vēlies, lai mēs būtu Tavā tuvumā. Tu 
aktīvi meklē mūs un tik ļoti vēlies kļūt mums viss. Piedod mums, ka esam Tevi ignorējuši un neesam 
pavadījuši kopā ar Tevi daudz no sava ikdienas laika vai pat nemaz. Mēs zinām, ka Tu mums 
neuzspied Sevi. Paldies par pārliecību, ka, ja vien mēs izvēlēsimies nākt Tavā priekšā, Tu būsi ar 
mums. Āmen. 

Papildus ieteikumi lūgšanām  
Pateicība un slava:  
Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par Viņa labestību. 
Grēku izsūdzēšana:  
Veltiet dažas minūtes, lai klusībā atzītu grēkus un pateiktos Dievam par piedošanu.  
Vadīšana:  
Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. 
Mūsu draudze:  
Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā 
Vispasaules draudzes vajadzības)  
Vietējās lūgšanu vajadzības:  
Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, kā arī šī brīža kaimiņu vajadzībām.  
Klausieties un atbildiet:  
Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.
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Atpakaļ pie altāra — noslēdzot dienu ar Dievu 
6.DIENA  — VISAS NAKTS LŪGŠANU VARONIS 

 
“Bet notika tanīs dienās, ka Viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt; un Viņš pavadīja visu nakti Dieva 
lūgšanā.” /Lukas 6:12/ 

Mūsu piemērs 
Zināms, ka Jēzus veselas naktis pavadīja lūgšanās, kā, piemēram, tanī naktī pirms viņš izvēlējās 12 
mācekļu komandu, kas kādu dienu nesīs evanģelija vēsti pasaulei /Lūkas 6:12-13/. Arī jūs varētu 
palikt nomodā visu nakti, ja jums būtu jāglābj pasaule ar 12 grēcinieku palīdzību, kuriem nav 
nepieciešamās kvalifikācijas. Atbildība bija tik smaga. Lūk, kā Elena Vaita apraksta Jēzu - visas nakts 
lūgšanu kareivi: 

 “Debesu Majestāte, darīdams Savu darbu virs zemes, daudz lūdza savu Tēvu. Bieži vien 
Viņš uz ceļiem lūgšanā pavadīja visu nakti. Viņa Gars bieži bija noskumis, izjūtot šīs 
pasaules tumsas varu un Viņš pameta pilsētas darba steigu un trokšņaino pūli, lai 
uzmeklētu kādu vientuļu vietu, kur varētu pienest Savas aizlūgšanas Dievam. Iemīļota 
patvēruma vieta lūgšanām Dieva Dēlam bija Eļļas kalns. Bieži vien, kad ļaužu drūzma 
Viņu bija atstājusi, lai dotos nakts atpūtā, Viņš pats tomēr neatpūtās, kaut arī dienas 
darbs Viņu bija ļoti nogurdinājis. (..) Kad pilsēta apklusa un mācekļi devās uz savām 
mājām, lai miegā gūtu jaunus spēkus, Jēzus negulēja. No Eļļas kalna pie Tēva Debesīs 
pacēlās Viņa dievišķās aizlūgšanas, lai mācekļi tiktu pasargāti no ļauniem iespaidiem, 
ar ko tiem ikdienas šajā pasaulē vajadzēja sastapties, un lai Viņa paša dvēsele saņemtu 
spēkus, nākošās dienas pienākumiem un pārbaudījumiem. Visu nakti, kamēr tie, kas 
Viņam sekoja gulēja, Dievišķais skolotājs lūdza Dievu. (..) Viņa piemērs tika atstāts 
Viņa sekotājiem.” /Homeward Bound, p.169/ 

Izprotot priekštiesību 
Lai gan daži kristieši iesāk savu dienu ar Dievu, daļēji tāpēc, ka baidās no tā, kas viņus sagaida, 
atstājot savu māju, tikai nedaudzi to noslēdz Viņa klātbūtnē. Saņēmuši visu nepieciešamo, lai varētu 
iziet cauri dienai, viņi nedaudz apstājas, lai pateiktos Dievam par visām labajām dāvanām un 
apsardzību viņu dzīvēs. Noguruši un izsīkuši tie iekrīt gultā, nemaz nedomājot par to, ka vajadzētu 
meklēt pēc Viņa spēka, lai varētu stāties pretī rītdienas pārbaudījumiem. Viņi pat reti kad pateicas 
Viņam. 

Jēzus izprata garīgās būtības augsto priekštiesību, kas Viņu sveicināja katru dienu. Viņš ļoti labi 
apzinājās garīgās briesmas, ar kurām saskārās Viņa mācekļi, kad viņiem pašiem nebija pat 
vismazākās nojausmas par to /Lūkas 22:32/. Šodien — un katru dienu — nekad nepalaidīsim garām 
iespēju noslēgt savu dienu, paceļot sirdis pie Dieva lūgšanā un slavēšanā. Dedzīgi lūgsim viens par 
otru, lai Dievs mums palīdz palikt uzticīgiem, tuvojoties Jēzus Kristus atnākšanai. 

Runāsim ar savu Dievu!  
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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes) 

Lūdzot pēc Dieva Vārda  - Lūkas 6:12

“Bet notika tanīs dienās, ka Viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt; un Viņš pavadīja visu nakti Dieva 
lūgšanā.”  

“Viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt” 
Jēzu, mēs Tev esam ļoti pateicīgi par Tavu piemēru. Tava dzīve ir izcils paraugs, mēs tam vēlamies 
sekot. Un lūdzam - lūdzu nāc un izdzīvo Savu dzīvi mūsos! Kungs, mēs apzinamies, ka mums ir 
nepieciešams personīgais laiks ar Tevi. Palīdzi mums šodien izcīnīt kluso laiku īpašajām lūgšanām. 
Parādi mums pieejamo “kalnu” — vietu, kur varam sazināties ar Tevi un iemācīties vēl skaidrāk 
sadzirdēt Tavu balsi. Āmen. 

“Viņš pavadīja visu nakti” 
Dievs, lielākā daļa no mums nekad nav lūguši visu nakti. Dažiem no mums pat ir grūti pavadīt lūgšanā 
vairāk kā 30 sekundes. Un, lai gan lūgšanas ilgums nenosaka to, vai Tu mūs dzirdi, mēs apzinamies - jo 
vairāk laika pavadīsim kopā ar Tevi, jo bagātīgākas svētības būs mūsu daļa. Savienība ar Tevi mūs 
stiprina, palīdz mums, vada mūs, pārliecina par grēku un svētī mūs. Dievs, lūdzu, māci mums lūgt un 
šo svēto laiku kopā ar Tevi izvirzīt par prioritāti gan personīgā, gan draudzes dzīvē. Kaut mēs spētu 
nonākt pie tā, ka lūgšanās pavadītais laiks ir ilgāks nekā tas laiks, ko pavadām pie telefoniem, pie 
televizora ekrāniem vai koncentrējoties uz citiem traucēkļiem. Padari mūs par lūgšanu kareivjiem. Āmen. 

“Dieva lūgšanā” 
Mūsu mīlošais Dievs, mums ar kaunu jāatzīst, ka daudzu izaicinājumu gadījumā mēs vispirms 
nevēršamies pie Tevis, bet gan pie citiem avotiem, kas nav no Tevis. Bieži vien mēs pat nenojaušam, 
ka tik daudzas lietas vai pat pieredzes esam pārvērtuši par elkiem. Lūdzu, piedod mums. Parādi 
mums, kur mēs esam meklējuši šīs pasaules lietas, tā vietā, lai meklētu Tevi. Tu esi visspēcīgais un 
visvarenais Visuma Dievs. Mēs vēlamies meklēt tikai Tevi. Tikai Tevi mēs vēlamies pielūgt. Āmen. 

Papildus ieteikumi lūgšanām  
Pateicība un slava:  
Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par Viņa labestību. 
Grēku izsūdzēšana:  
Veltiet dažas minūtes, lai klusībā atzītu grēkus un pateiktos Dievam par piedošanu.  
Vadīšana:  
Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. 
Mūsu draudze:  
Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā 
Vispasaules draudzes vajadzības)  
Vietējās lūgšanu vajadzības:  
Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, kā arī šī brīža kaimiņu vajadzībām.  
Klausieties un atbildiet: Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu 
vai ar dziesmu. 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Atpakaļ pie altāra — mūsu visneatliekamākā vajadzība 
7.DIENA  — DRAUDZE, KAS PIELŪDZ 

 
“Nāciet, pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus Tā Kunga, sava Radītāja, priekšā!” /Psalmi 95:6/ 

(NE)parasta pielūgsme 

2018.gadā veiktā pasaulplaša Septītās dienas adventistu aptauja atklāja, ka tikai 34 procentos 
adventistu mājās tiek noturēti regulāri rīta un vakara svētbrīži, un tikai 52 procentiem draudzes 
locekļu ir jebkādi personīgi svētbrīži. Vai draudze, kurai ir gala laika vēsts, kuras centrā ir pielūgsme 
- triju eņģeļu vēsts no Atklāsmes grāmatas 14:6-12, var nest šo svinīgo vēsti, ja tās locekļi uzticīgi 
nenotur personīgos un ģimenes svētbrīžus? Citiem vārdiem sakot, vai mēs varam veiksmīgi pasludināt 
to, ko daudzi no mums nedara ik dienas? 

Elena Vaita par to saka: “[Dieva] darbā nekas nav vairāk vajadzīgs kā praktiskie rezultāti, ko dod 
savienība ar Dievu.” /Elena Vaita “Liecības draudzei”, 6.sēj., 47.lpp./ Citā vietā viņa raksta: “Kas 
mīl Dievu, tiem, tāpat kā seno laiku sentēviem, jāuzceļ altāris visur, kur viņi iekārto savas teltis. (..) 
Tēviem un mātēm par saviem bērniem bieži jāpaceļ savas sirdis pazemīgās lūgšanās uz Dievu. Lai 
tēvs kā ģimenes priesteris noliek uz altāra rīta un vakara upurus, un lai sieva ar bērniem pateicībā 
viņam pievienojas. Tādā ģimenē labprāt uzkavēsies Jēzus.” /Elena Vaita “Bērna vadonis”, 518., 
519.lpp./ 

Mūsu visneatliekamākā vajadzība 
Personīgo un ģimenes svētbrīžu atjaunošana Septītās dienas adventistu vidū ir, iespējams, mūsu laika 
spiedošākā vajadzība. Bet tas nebūs viegli. Mēs šodien sastopamies ar tehnoloģijām, kuras aizņem 
arvien vairāk laika un izmaina mūsu prātus. Mūsu atkarība no masu mēdijiem, īpaši no sociālajiem 
mēdijiem padara mūs trauksmes pilnus, aizkaitināmus, vientuļus, nomāktus, neizgulējušos un 
nelaimīgus. 

Bet personīgajiem un ģimenes svētbrīžiem ir pretējs efekts. Pielūgsme nomierina prātu, mazina 
vientulību, samazina stresa līmeni, rada miera izjūtu, piepilda mūsu emocionālās vajadzības un 
māca mums būt apmierinātiem ar esošo. Vai altāris varētu būt kā zāles mūsu pārgurušajiem prātiem 
un nemiera pilnajām sirdīm? 

Tagad, vairāk kā jebkad iepriekš, Dievs mūs aicina atgriezties pie Viņa sirds, lai pastāvīgi tiktu 
atspirdzināti Viņa klātbūtnē. Šī iemesla dēļ Septītās dienas adventistu draudze iniciatīvu “Atpakaļ 
pie altāra” uzskata kā nozīmīgus centienus atjaunot sagrautos personīgos un ģimenes svētbrīžu 
altārus. Mēs ceram, ka līdz 2027. gadam vismaz 70 procenti adventistu draudzes locekļi noturēs rīta 
un vakara personīgos un ģimenes svētbrīžus. Turpmāk būs iespējams uzzināt vairāk par šo projektu, 
bet mēs visi jau tagad varam uzsākt pielūgt Dievu uzticīgi un pastāvīgi. Ja mēs atgriezīsimies pie 
altāra kopā ar Dievu, mēs tiksim pārvērsti Viņa līdzībā un saņemsim spēku pabeigt Viņa darbu! 

Lūgsim Dievam šodien pēc īpašas Svētā Gara izliešanās laikā, ko pavadīsim Viņu pielūdzot. Tagad, 
vairāk kā jebkad iepriekš, mums ir nepieciešama svētība, kas nāk no sadraudzības ar Dievu.  

Runāsim ar mūsu Dievu! 
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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes) 

Lūdzot pēc Dieva Vārda - Pslami 95:6
“Nāciet, pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus Tā Kunga, sava Radītāja, priekšā!” 

“Nāciet, pielūgsim un zemosimies” 
Dievs, mēs bieži neapzināmies, cik patiešām liels, varens un cilvēka prātam neaptverams Tu esi. 
Universa plašums nevar Tevi aptvert, tomēr bieži mēs negodājam Tevi un nepielūdzam Tevi ar dziļu 
svētbijību. Ļauj mums uz mirkli redzēt Tavu godību un palīdzi mums atzīt, ka Tu esi pelnījis visu 
godu, slavu un pielūgsmi. Atgādini mums nākt pie Tevis ar godbijību un cieņu, atdzīstot Tevi kā mūsu 
visuvareno Dievu. Āmen.  

“Locīsim ceļus Tā Kunga, sava Radītāja, priekšā” 
Radītāj, Tu esi vismeistarīgākais mākslinieks. Visas lietas, ko Tu esi radījis, ir skaistas un pilnīgas. 
Tava mīlestība ir rakstīta uz katra plaukstoša pumpura un uz katras lapas. Tu esi arī mūsu īstais Tēvs, 
Tas, kurš ir veidojis mūs, gribējis mūs un radījis Savā līdzībā. Kā gan lai mēs jebkad spētu aptvert, 
cik lielu pagodinājumu Tu mums parādi, saucot mūs par Saviem bērniem? Mēs Tevi slavējam un Tevi 
pielūdzam, Radītāj! Āmen. 

Papildus ieteikumi lūgšanām  
Pateicība un slava:  
Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par Viņa labestību. 
Grēku izsūdzēšana:  
Veltiet dažas minūtes, lai klusībā atzītu grēkus un pateiktos Dievam par piedošanu.  
Vadīšana:  
Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. 
Mūsu draudze:  
Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā 
Vispasaules draudzes vajadzības)  
Vietējās lūgšanu vajadzības:  
Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, kā arī šī brīža kaimiņu vajadzībām.  
Klausieties un atbildiet:  
Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.  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Atpakaļ pie altāra — personīgie svētbrīži un gala laika vēsts 
8.DIENA — PIELŪGSME UN TRIJU EŅĢEĻU VĒSTS 

 
"Bīstieties Dieva un dodiet Viņam godu, jo ir atnākusi Viņa tiesas stunda; pielūdziet To, kas radījis 
debesis un zemi, jūru un ūdens avotus." /Atklāsmes grāmata 14:7/

Pirmā un otrā eņģeļa vēsts 

Mēs kā Septītās dienas adventisti esam aicināti pasludināt gala laika vēsti, kura ir tik nozīmīga, ka 
nekam nevajadzētu ļaut novērst mūsu uzmanību /Elena Vaita, “Liecības draudzei”, 8.sēj., 302.lpp./ 
Mēs sludinām pirmā eņģeļa vēsti, kurš laižas “debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms 
tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām” /Atklāsmes 14:6/, 
aicinot visus bīties Dievu, dot Viņam godu un pielūgt “To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens 
avotus” /7.pants/. Šie panti mums atgādina, ka cilvēka izcelšanās ir dievišķa, nevis evolucionāra. 
Mums ir “mūžīgs evaņģēlijs” – tieši šim laikam un visos laikos aktuāls, svarīgs un mūžīgs, 
nepieciešams un nebeidzams! 

Mēs arī sludinām otrā eņģeļa vēsti, kas ir atrodama Atklāsmes 14:8: “kritusi lielā Bābele”! Šī svētā 
vēsts aicina visus patiesos Dieva sekotājus noraidīt cilvēku radītās pielūgsmes formas un ticības 
uzskatus, kas nav balstīti Dieva Vārdā. Tā aicina projām no dažādiem uzskatiem, ko Raksti un 
Pravieša Gars neatbalsta. Nāciet ārā no Bābeles, lai jūs nebūtu dalībnieki viņas grēkos un viņas 
mocībās, eņģelis Atklāsmes grāmatā 18:4 skaļi pavēl. Šī svētā vēsts ir aicinājums pastāvēt patiesā 
Dieva pielūgsmē, kad lielākais vairums to nedara.  

Trešā eņģeļa vēsts 

Tomēr, draugi, ja jau divas pirmās vēstis bija tik spēcīgas, Elena Vaita saka ko satraucošu par trešā 
eņģeļa vēsti. Viņa rakstīja vēstulē Nr. 209., 1899.gadā: “Pirmās un otrās eņģeļa vēsts pasludināšanas 
spēkam ir jātiek sakoncentrētam trešā eņģeļa vēstī.” Kādēļ tā? Jo trešā eņģeļa vēsts ietver pirmās 
vēsts aicinājumu uz pielūgsmi! Un tā ietver otrā eņģeļa aicinājumu atstāt viltus pielūgsmi. Bet trešās 
vēsts pasludināšana no divām pirmajām atšķiras ar to, ka tā sniedz biedējošu brīdinājumu: "Ja kas 
pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva 
dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets Viņa bardzības kausā” /Atklāsmes 14:9/. Šī vēsts atklāj zemes 
iezīmētos zvēra pielūdzējus un debesu apzīmogotos Dieva pielūdzējus.  

“Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību” /Atklāsmes 14:12/. Par šo 
vēsti Elena Vaita tālāk komentē, “Tā ir šī laika patiesība. Šai vēstij ir jāiet uz priekšu izceltai un ar 
lielu spēku. To nevar aizēnot cilvēku teorijas un nemanāmi maldinoši argumenti.” /Vēstule Nr.20, 
1900.gads/ Lūgsim šodien, lai Dievs dod spēku mūsu pielūgsmei, lai mēs varētu ar spēku pasludināt 
Viņa gala laika vēsti šai bojā ejošajai pasaulei.  

Runāsim ar mūsu Dievu! 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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes) 

Lūdzot pēc Dieva Vārda - Atklāsmes grāmata 14:7

"Bīstieties Dieva un dodiet Viņam godu, jo ir atnākusi Viņa tiesas stunda; pielūdziet To, kas radījis 
debesis un zemi, jūru un ūdens avotus."   

“Bīstieties Dieva un dodiet Viņam godu” 

Mūsu varenais Dievs - Radītāj, Universa Valdniek, mēs gribam pazemoties Tavā klātbūtnē. Tu esi 
mūsu Dievs, vienīgais Dievs, un Tu esi mūsu slavas, pielūgsmes cienīgs, lai mēs savas dzīves veltītu 
Tavas gribas piepildīšanai. Tu esi brīnišķīgs, skaists, spēcīgs un apbrīnojams. Mēs lūdzam, lai Tu liec 
īstenoties Savam apsolījumam un piepildi mūs ar Savu Svēto Garu, lai mūsu dzīves kļūtu par Tava 
pilnīgā mīlestības pilnā rakstura atspulgu. Pagodinies un atklāj Sevi caur mums, mēs lūdzam. Āmen.  

“Jo ir atnākusi Viņa tiesas stunda” 
Jēzu, pravietiskā vēsts Daniela un Atklāsmes grāmatā ir skaidra: mēs dzīvojam zemes vēstures tiesas 
stundā. Paldies, ka mēs varam būt pārliecināti, ka Tava taisnība, ko varam iegūt ticībā, ir 
pietiekama, tā mums dod pārliecību par glābšanu tiesas laikā. Palīdzi mums Tavā žēlastībā dzīvot 
noderīgas, uz misiju vērstas kalpošanas dzīves un Tevi pagodināt visā, ko mēs darām. Āmen.  

“Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi” 
Jēzu, kad mēs skatāmies uz šo pasauli un universu, Tavu roku darba skaistums raisa mūsos dziļu 
apbrīnu. Par spīti grēka sekām visā, mēs joprojām varam redzēt, ka Tu esi Lielais Mākslinieks, Tu esi 
ielicis daudz skaistuma un nodomu Savā radībā. Mēs bez Tevis nepastāvētu. Paldies, ka dalījies Savā 
dzīvībā un radīji mūs, ne tikai, lai mēs eksistētu paši priekš sevis, bet lai dzīvotu mūžīgā sadraudzībā 
ar Tevi, mūsu Radītāju. Āmen.  

Papildus ieteikumi lūgšanām  
Pateicība un slava:  
Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par Viņa labestību. 
Grēku izsūdzēšana:  
Veltiet dažas minūtes, lai klusībā atzītu grēkus un pateiktos Dievam par piedošanu.  
Vadīšana:  
Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. 
Mūsu draudze:  
Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā 
Vispasaules draudzes vajadzības)  
Vietējās lūgšanu vajadzības:  
Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, kā arī šī brīža kaimiņu vajadzībām.  
Klausieties un atbildiet:  
Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.  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Atpakaļ pie altāra — pielūgsme pasargā prātu 
9.DIENA - NEZAUDĒ  PRĀTU 

 
“Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!” /Salamana pamācības 4:23/ 

Lietas būtība 

Neatjaunotā cilvēka sirds ir pamanāma. Ja skaties ikdienas ziņas, tu redzēsi cilvēkus rīkojamies 
tādos viedos, kas liek apšaubīt viņu cilvēcību. Brīnišķīgi mīlestības un laipnības darbi tiek paveikti 
visās zemeslodes daļās katru brīdi, bet bez šaubām arī ļaunums ir redzams visur, kur vien 
skatāmies. Ne bez pamata mēs esam pārņemti ar domām par nebeidzamiem kariem, politisku 
korupciju, bezjēdzīgu cietsirdību lielos apmēros, tomēr mums ir arī jāatzīst, ka aiz nekaunīgās 
rīcības izpausmēm ir pamanāmas sabojātas cilvēku sirdis.  

Atklāti sakot, Bībelei nav nekas daudz labs sakāms par cilvēku sirdīm, kuras nav nodotas Jēzum 
Kristum. Dievs paziņo: “Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?”  
/Jeremijas 17:9/ Sirds, par kuru Dievs šeit runā, nav tas “pulkstenis”, kas mums krūšu kurvī 
darbojas, bet mūsu “sirdsprāts” – mūsu domu vieta, mūsu intelektuālās un morālās būtības centrs, 
avots, no kura plūst mūsu vēlmes. Jēzus to pateica vēl skaidrāk, kad Viņš secināja: “Labs cilvēks 
no savas labās sirds krājuma izdod labu un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod 
ļaunu. Jo no sirds pārpilnības mute runā” /Lūkas 6:45/. 

Mēs pielūdzam ar prātu 

Elena Vaita par cilvēka prāta nozīmīgumu rakstīja sekojoši: “Prāts pārvalda visu cilvēku. Visu mūsu 
darbību, labu vai sliktu, pirmsākums ir prātā. Prāts pielūdz Dievu un dara mūs par debesu būtņu 
sabiedrotajiem.” /Elena Vaita “Mind, Character, and Personality”, 1.sēj., 72.lpp./ Lielās cīņas 
laukā pret paša es un pret ļaunumu Dievs cenšas piesaistīt cilvēka prātu Savā pusē. Komentējot par 
Bībeles spēku izglītot un stiprināt prātu, Elena Vaita arī secināja, ka: “Nekas tā neattīstīs visas 
studentu spējas kā ieteikums apgūt atklāsmes pārsteidzošās patiesības. Prāts pakāpeniski kļūst 
līdzīgs tiem tematiem, pie kuriem tam atļauts kavēties.” /Elena Vaita “Liecības draudzei”, 5.sēj., 
24.lpp./ Cik gan liela svētība ir zināt, ka mūsu prāts var tikt Dieva dziedinošā Vārda pārveidots! 

Sargi savu sirdi 
Par cilvēka sirdi ir jārūpējas, tā ir jākopj un jāsargā, kā Salamans uz to iedrošināja Salamana 
pamācībās 4:23. Mums līdzīgi ķēniņam Dāvidam ir jālūdz Dievam mūsos radīt šķīstu sirdi un domas  
/Psalmi 51:12/, bet šī dāvana ir arī uzmanīgi jāsargā. Regulārs laiks lūgšanām, kad mēs slavējam 
Dievu un izsakām lūgumus, laiks Bībeles pētīšanai un liecināšanai labāk kā jebkas cits palīdzēs 
pasargāt mūsu prātus Kristū Jēzu ik dienas: “Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo 
viņš paļaujas uz Tevi!” /Jesajas 26:3/ Sargi savu prātu, arī tad, ja visi citi to zaudē.  

Runāsim ar mūsu Dievu! 
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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes) 

Lūdzot pēc Dieva Vārda - Salamana pamācības 4:23 
“Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!” 

“Sargi savu sirdi” 
Jēzu, šajā pasaulē, kura ir pilna ar lietām, kas novērš uzmanību un pārsātina ar informāciju, mēs 
cīnāmies, lai uzmanību koncentrētu uz Tevi. Mēs atzīstam savu pilnīgo atkarību no Tevis un lūdzam, 
lai Tu dari mūs spējīgus sargāt savas sirdis. Palīdzi mums izdarīt pareizās izvēles katru dienu, lai 
pasargātu sevi neaptraipītus no ļaunā uzbrukumiem. Āmen.  

“Pāri visam” 
Dārgais Glābēj, paldies par Tavu nodošanos mūsu labā. Paldies, ka Tu mums parādi ar Savu piemēru, 
kā izskatās patiesa mīlestība un nodošanās. Tu zini, ka mums dažreiz trūkst pienācīga nodošanās Tev 
un Tavai lietai. Mēs labprāt pamācām citus, bet paši savas ieteiktās mācības neņemam pie sirds. 
Piedod mūsu liekulību un vadi mūs uz centīgas uzticības pilnu dzīvi. Āmen. 

“Jo no turienes rosās dzīvība” 
Dievs, mēs bieži aizmirstam, cik dārga, trausla un svarīga ir mūsu katra sirds, kā rezultātā mēs pret 
to slikti izturamies, pakļaujot to dažādām ietekmēm. Mēs, iespējams, neapzināmies, cik ļoti visas 
lietas veido mūs par to, kas esam, un mūsu uzskatus par Tevi. Māci mums būt modriem sargiem un 
atļaut tikai svētām ietekmēm ienākt mūsu dzīvēs. Ienāc, Kungs, un dzīvo Savu dzīvi mūsos. Āmen.  

Papildus ieteikumi lūgšanām  
Pateicība un slava:  
Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par Viņa labestību. 
Grēku izsūdzēšana:  
Veltiet dažas minūtes, lai klusībā atzītu grēkus un pateiktos Dievam par piedošanu.  
Vadīšana:  
Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. 
Mūsu draudze:  
Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā 
Vispasaules draudzes vajadzības)  
Vietējās lūgšanu vajadzības:  
Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, kā arī šī brīža kaimiņu vajadzībām.  
Klausieties un atbildiet:  
Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu.  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Atpakaļ pie altāra — saņēmuši spēku, lai pabeigtu darbu 
10.DIENA — ES IEŠU! 

 

"Ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis?" Tad es atbildēju: "Redzi, es esmu še, sūti mani!"  /Jesajas 
6:8/ 

Pielūdzēji dodas 
Kurš ir gatavs doties? Šis ir jautājums, kuru Dievs uzdeva Jesajam, kad viņš saņēma dzīvi 
pārmainošu vīziju no Dieva. Šis brīdis bija pārsteidzošu specefektu piepildīts. Dievs bija nosēdies 
“uz augsta, cēla troņa” /Jesajas 6:1/. Viņa tērps piepildīja templi un eņģeļi ar sešiem spārniem 
Viņam dziedāja: “Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Cebaots! Visa zeme ir pilna Viņa godības!" /
3.pants/. Kad Dievs sāka runāt, sliekšņu pamati sāka trīcēt un templi piepildīja dūmi. Viss šis skats 
tā ietekmēja Jesaju, ka viņš sauca: “Bēdas man, jo es esmu nāvei lemts! Es esmu cilvēks ar 
nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas, un tagad nu es redzēju ar savām 
acīm Ķēniņu, To Kungu Cebaotu!" /5.pants/. Vai mēs varam viņu vainot? Kurš gan var uzlūkot Dievu 
un netikt atmaskots?  

Jesaja bija Dieva svētuma un varenības pārņemts, bet Dievs mums Sevi neatklāj tikai tādēļ, lai 
izbiedētu. Kad Dievs Sevi atklāj, Viņam ir arī kāds uzdevums. Tā notika, piemēram, tad, kad Viņš 
deva Jānim Jēzus Kristus atklāsmi, kamēr viņš bija trimdā Patmas salā. Jānim bija jāraksta vēsts 
par pasaules galu un Kristus otro nākšanu. Tāpat, kad Dievs sevi atklāja Jesajam, Viņš meklēja 
labprātīgu vēstnesi, kurš būtu gatavs nest Viņa mīlestības un brīdinājuma vēsti. Jesajam bija 
gadsimtiem noderīga atbilde: “Redzi, es esmu še, sūti mani!” /8.pants/. 

Viens pret vienu 

Dievs paveica Jesajas labā ko tādu, kas viņam lika pieņemt aicinājumu doties. Kad Dievs paņēma 
projām viņa pārkāpumus un šķīstīja viņu no grēkiem, Jesajas atbilde Dieva žēlastībai bija: “Es iešu!”  
/Jesajas 6:8/. Jesaja pieņēma Dieva uzdoto misiju sava personīgā svētbrīža laikā ar Dievu. To spēku, 
kuru Viņš izmantoja Dieva darbam sabiedrībā, viņš ieguva personīgā saskarsmē ar Dievu. Svaidīts 
rakstnieks, uzticīgs pravietis, bezbailīgs sludinātājs - visas šīs Jesajas redzamās identitātes bija 
atspīdums tam, kas viņš bija iekšienē. Viņš bija bijis pie altāra kopā ar Dievu! 

Noslēdzot mūsu 10 Lūgšanu dienu pieredzi, mēs lūdzam, lai tu jau būtu uzsācis atjaunot savu 
personīgo ikdienas svētbrīžu altāri. Mēs ceram, ka tava ģimene ir apņēmusies satikties ar Dievu ik 
rītu un vakaru. Bet pat vēl vairāk par to mēs lūdzam, lai tu pieņemtu Dieva īpašo aicinājumu tev - 
doties. To darot, tu tiksi aizskarts un “tiem, kas tik pilnīgi nododas, ka Dievs var aizskart viņu lūpas, 
tiek teikts: “Dodies uz priekšu pļaujas laukā. Es strādāšu kopā ar tevi.”” /Elena Vaita, Gospel 
Workers, 23.lpp./ 

Lūgsim kopā! 
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Lūgšanu laiks (30–45 minūtes) 

Lūdzot pēc Dieva Vārda - Jesajas 6:8 
"Ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis?" Tad es atbildēju: "Redzi, es esmu še, sūti mani!"  

“Ko lai Es sūtu… ?” 
Dievs, tas vien, ka Tev ir jāuzdod šis jautājums, ir pārmetums mums. Mēs neesam ņēmuši vērā 
aicinājumu kalpot un pasludināt Tevi. Dažreiz mēs esam izbijušies no tā, ka šis uzdevums liekas 
nepaveicams - pasludināt evaņģēliju visā pasaulē. Citās reizēs mēs kļūstam pārāk aizņemti ar savām 
dzīvēm, paši ar saviem plāniem un vēlmēm. Mums ir žēl, Kungs. Piedod mums, un lieto mūs Savā 
vīna dārzā, mēs lūdzam. Āmen.  

“Es esmu še!” 
Brīnišķais Jēzu, Tu esi aicinājis un tagad es atbildu. Še es esmu. Man nav daudz ko dot, bet man 
pietiek vien zināt, ka Tu esi man blakus, jo tos, kurus Tu sūti, Tu arī dari spējīgus darīt Jēzus darbus. 
Tādēļ, še es esmu, Kungs. Ņem mani (vīrieti/sievieti/bērnu..) un pagodini Sevi caur manu dzīvi. 
Āmen.  

“Sūti mani.” 
Dievs, mēs saprotam, ka mūsu dzīves mērķis ir atklāt Tavu mīlestības pilno raksturu šai pasaulei. 
Lūdzu, sūti mūs Savā misijas laukā. Parādi mums, kur Tu jau darbojies, lai mēs varam pievienoties 
Tava Gara darbībai. Vadi mūsu idejas un projektus, mūsu draudzības un centienus misijas darbā. Mēs 
vēlamies spīdēt Tavam godam, Jēzu. Sūti mūs! Sūti mani! Es iešu! Āmen.  

Papildus ieteikumi lūgšanām  
Pateicība un slava:  
Pateicieties par konkrētām svētībām un slavējiet Dievu par Viņa labestību. 
Grēku izsūdzēšana:  
Veltiet dažas minūtes, lai klusībā atzītu grēkus un pateiktos Dievam par piedošanu.  
Vadīšana:  
Lūdziet no Dieva gudrību šī brīža izaicinājumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. 
Mūsu draudze:  
Lūdziet par vietējās draudzes un Vispasaules draudzes vajadzībām (skatieties materiālā 
Vispasaules draudzes vajadzības)  
Vietējās lūgšanu vajadzības:  
Lūdziet par draudzes un ģimenes locekļu, kā arī šī brīža kaimiņu vajadzībām.  
Klausieties un atbildiet:  
Atvēliet laiku, lai ieklausītos Dieva balsī un atbildiet ar slavēšanu vai ar dziesmu. 
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	Jesaja bija Dieva svētuma un varenības pārņemts, bet Dievs mums Sevi neatklāj tikai tādēļ, lai izbiedētu. Kad Dievs Sevi atklāj, Viņam ir arī kāds uzdevums. Tā notika, piemēram, tad, kad Viņš deva Jānim Jēzus Kristus atklāsmi, kamēr viņš bija trimdā Patmas salā. Jānim bija jāraksta vēsts par pasaules galu un Kristus otro nākšanu. Tāpat, kad Dievs sevi atklāja Jesajam, Viņš meklēja labprātīgu vēstnesi, kurš būtu gatavs nest Viņa mīlestības un brīdinājuma vēsti. Jesajam bija gadsimtiem noderīga atbilde: “Redzi, es esmu še, sūti mani!” /8.pants/.
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