NEEMIJAS IZAICINĀJUMS
LŪDZ 1 STUNDU KATRU DIENU
• NOŽĒLO!
Atzīsti un nožēlo visus apzinātos un neapzinātos grēkus. Lūdz, lai Tēvs tev
atklāj, kurās dzīves jomās tu Viņu aizvaino ar saviem pārkāpumiem. Atzīsti un
nožēlo savas ģimenes un savu senču (dzimtas) grēkus.
• SASAISTI iena idnieku!
1. Runā uz ienaidnieku tieši un pavēli viņam pārtraukt apstulbot tavas acis tajās
jomās, kur esi pievilts un to nezini. Tas ir BŪTISKI, jo tu vari būt ienaidnieka
ietekmēts, pašam to nezinot.
2. Salauz visus dzimtas lāstus, aizver visas durvis, kas tika atvērtas tavas dzīves
traumējošo notikumu rezultātā, un nožēlo visus personīgos grēkus.
3. Secīgi pārskati katru jomu, kurā tev ir cīņas, un apliecini ienaidniekam, ka
viņam nav autoritātes vai varas tavā dzīvē un ka viņam nav tiesību nozagt
nevienu tavas dzīves svētību.
• SLAVĒ!
Slavē Dievu par to, kas Viņš ir un par visu, ko Viņš ir darījis.
Slavē Viņa svēto vārdu.
Slavē Viņu par savas dzīves situāciju, neatkarīgi no tā, cik uzvarošs vai sakauts
jūties.
Pateicies par iespēju Viņu labāk iepazīt.
Pateicies par visu, ko Viņš līdz šim tev ir atklājis tavā garīgajā ceļojumā. Saki
Viņam, cik augstu tu novērtē privilēģiju upurēties un ciest Viņa dēļ un ka tavs
upuris pat vismazākajā mērā nelīdzinās Viņa Dēla upurim un ciešanām mūsu
dēļ.
Pateicies, ka Viņš apmierina tavas ikdienišķās vajadzības un gādā par tevi.

Esi konkrēts.
Esi dedzīgs. Tam ir nozīme!
145. ―150. ir lieliski psalmi, lai paustu Dievam savu slavu.
• LŪDZ, lai Dievs parāda, par ko Tev vajadzētu lūgt.
Bieži vien mēs metamies lūgšanā, pat nepajautājot padomu Tam, kurš zina
visas mūsu vajadzības.
Velti brīdi klusumam, lai klausītos Viņa balsī.
Nāc lūgšanā pie Viņa troņa par katru lietu, par ko Viņš sāk tevi uzrunāt tavā
garā.
Lūdz, lai katrā situācijā notiek Viņa griba un Viņš tiek pagodināts.
• LŪDZ PAR SAVU DZĪVI.
- Pirmais, pēc kā būtu jālūdz, ir GUDRĪBA. Bez gudrības visam pārējam nav
nozīmes. Salamans lūdza gudrību un, pateicoties tai, spēja pārvaldīt valsti.
Nauda, attiecības un visi pārējie dzīves aspekti ir atkarīgi no tā, vai mums ir
Jahves (Dieva) prāts.
- Sauc un lūdz pēc tā kā pēc ūdens!
• Pam. 3:13―15: Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū
sev skaidru prātu! Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir
vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties,
nav salīdzināms ar to.
- Lūdz pēc DIEVBIJĪBAS.
• Pam. 1:7: Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums.
• Pam. 8:13: Bijība Tā Kunga priekšā ienīst nelāgo, ienīst tukšu iedomību,
augstprātību un ikvienu ļaunu ceļu, un manī mīt naids pret netaisnām un
neīstām runām.
• Pam. 15:16: Labāks ir mazumiņš ar Tā Kunga bijāšanu nekā liela manta, kam

nemiers un raizes klāt.
- Lūdz pēc SAPRAŠANAS, SPĒJAS IZSPRIEST UN ATZIŅAS (understanding,
discernment, knowledge).
• Pam. 2:3-5: Un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc SPĒJAS
IZSPRIEST un paceltu savu balsi, saucot pēc SARAŠANAS, ka tu meklētu viņu kā
sudrabu un klaušinātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām, tad tu sapratīsi
bijību Tā Kunga priekšā un atradīsi Dieva ATZIŅU.
- Lūdz, lai Dievs atklāj un palīdz pieaugt tavām Gara dāvanām.
- Lūdz, lai Viņš izdeldē jebkādu lepnību no tavas dzīves.
- Lūdz, lai Dievs tev palīdz patiesi un ar priecīgu sirdi veltīt laiku, talantus un
bagātību Viņam un Viņa ļaudīm, vairojot Viņa slavu.
- Lūdz, lai Dievs tev atgādina, ka tu nepiederi pats sev un esi dārgi atpirkts
• 1. Kor. 6:10―20: Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas
ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jo
jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu!
- Lūdz, lai Dievs atver tavas ausis dzirdēt, ko saka Viņš un ko saka citi cilvēki,
un lai nav sajukums par to, kas tiek sacīts.
- Lūdz, lai Dievs palīdz sadzirdēt citus ar sirdi, nevis ar prātu.
- Lūdz, lai Dievs paņem prom indi no tavām lūpām.
- Lūdz Viņam palīdzību runāt dzīvību uz laulāto draugu, bērniem u.c.
- Lūdz, lai tu vari ar patiesu prieku pieņemt pārbaudījumus un bēdas, zinot, ka
tas ir vienīgais, kas tevi patiešām attīrīs, lai tu kļūtu līdzīgāks Viņam. Nelūdz, lai
Dievs atvieglo tavu nastu.
- Lūdz Viņam pacietību un spēku izturēt.
- Lūdz, lai tavā dzīvē aug un kļūst redzami Gara augļi.

• Gal. 5:22: Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība,
labprātība, uzticamība, lēnprātība, paškontrole.
• Citas lūgšanu aktualitātes:
- Lūdz par abu Izraēla namu atjaunošanu un lai visi Viņa ļaudis atgriežas Derībā
gan tavā tuvākajā apkārtnē, gan visā pasaulē.
- Lūdz par mieru Jeruzalemē un lai tās laicīgā valdība varētu piesaukt Jahves
(Dieva) vārdu.
- Lūdz par vietējo pašvaldību un valsts valdību.
- Lūdz par savu dzīvesbiedru un bērniem.
- Lūdz par saviem garīgajiem vadītājiem.
- Lūdz par saviem ienaidniekiem... lai viņi atgriežas un lai ienaidnieks (velns)
pārtrauc aptumšot viņu acis. Tajā pat laikā mēs lūdzam, lai tiek izjaukti velna
plāni un lai Jahves spēcīgā roka aizver ienaidnieku mutes, un to vienīgā izvēle
būtu ― grēku nožēlā pakļauties Viņam.
- Lūdz, lai Dievs caur Ješua (Jēzus) Garu atjauno Sava vārda reputāciju, spēku
un varu un Savas Toras patiesību uz zemes.
• Lūdz par ATMODU!
- Lūdz, lai Viņš pār mums izlej Savu Garu un parāda mums Savu godību viena
vienīga mērķa dēļ – lai esam pilnīgi aprīkoti būt par gaismu tautām... un lai
tautas ATZĪTU, ka Viņš ir Kungs!
- Lūdz, lai MĪLESTĪBA pārņem Viņa tautu un TAD, lai to caurauž vēlēšanās turēt
Viņa baušļus.
- Lūdz, lai miljoniem cilvēku nodod savu dzīvi Mesijam Ješua un lai uz zemes
nav nevienas vietas, kur nebūtu dzirdēta godības pilnā vēsts par atgriešanos
atpakaļ pie Viņa un Viņa pilnīgā Brīvības Likuma.
- Lūdz, lai, mums atgriežoties pie Viņa, Dieva Gara dāvanas un augļi kļūst
bagātīgi redzami. Lūdz, lai Viņš visā pasaulē sagatavo jaunus mācītājus, ganus
un vadītājus, kas būtu pēc Viņa sirds un spētu draudzēs vadīt Viņa ļaudis, kad

tie atgriežas atpakaļ pie Toras.
- Lūdz, lai Dievs visā pasaulē apvieno un sagatavo vadītājus, kas ir pazemīgi,
kam ir Tēva sirds un kas vēlas redzēt tautas nākam pie Ješua (Jēzus) un
staigājam Viņa ceļos... un kam būtu talants un aicinājums vadīt globālu atmodu
saskaņā ar Viņa prātu.
- Lūdz, lai Tēvs piešķir mums vairāk laika aizsniegt Izraēla nama pazudušās
avis.

