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12.tēma	 	 	 	 	 	 14.–20.marts

pravieša Gara Dāvanas 
svētības

Sabata	pēcpusdienai

neDēļas pētījumiem: 
2.Moz.17:14, 34:27; 3.Moz.11:1–8; 5.Moz.6:4–7; Jes.44:8, 49:6.

atmiņas pants: 
“Jo Dievs tas Kungs neko nedara, neatklājis savu noslēpumu praviešiem, 

saviem kalpiem.” Āmosa 3:7

Bībeliskā vēsture atklāj, ka Dievs caur praviešiem (arī  caur tiem, kuri nav 
sarakstījuši nevienu no Bībeles grāmatām) darbojās, lai iedrošinātu, paceltu 

un brīdinātu Savus ļaudis. Lai cik nepatīkama būtu vēsts, lai cik daudz reižu 
viņi tika pārprasti, šiem cilvēkiem bija viens mērķis: svētīt un bagātināt Dieva 
draudzi. Pavisam droši var apgalvot, ka tas pats attiecināms uz Elenu Vaitu un 
viņai doto pravieša gara dāvanu. 

Šajā nedēļā pārrunāsim svētības, kuras Dieva ļaudis iegūst caur pravieša 
gara dāvanu. Septītās dienas adventistu draudze, kādu mēs to pazīstam šodien, 
droši vien neeksistētu, ja Dievs šo kustību nebūtu vadījis, izmantojot pravieša 
gara dāvanu.

neDēļas tēma īsumā: 
Kādēļ un kādam mērķim Dievs kā Savu īpašo tautu izvēlējās izraēliešus? 

Kā Vecās Derības laikos tika izglītoti Izraēla jaunieši? Kādus padomus izraēlie-
šiem Dievs deva par veselību? Kādēļ izraēlieši uz savu namu durvju stenderēm 
rakstīja Dieva Vārdu? Kā mūsu Kungs ir izmantojis pravieša gara dāvanu, lai 
bagātinātu mūsu draudzi?

(Lūdzu, iepazīstieties ar šīs nedēļas tēmu, lai sagatavotos Bībeles studijām 
21.martā.) 
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misija
Kādēļ Dievs kā Savu īpašo tautu izvēlējās izraēliešus? 5.Moz.7:7,8; Jes.44:8, 

49:6.  ___________________________________________________________
________________________________________________________________

Dievs izraēliešus izvēlējās par Saviem lieciniekiem. Bija paredzēts, ka svē-
tības, kuras Viņš dāvāja Saviem ļaudīm, saņems visas pasaules tautas. Izraēla 
tautas uzdevums bija Viņu slavēt (Jes.43:21), visai pasaulei pasludināt Viņa 
varenību (Jes.66:19) un būt par gaismu pagāniem.

Kāda ir kristīgās draudzes misija? Kādas ir tās sekmes šīs misijas īstenošanā? 
Mat.28:19,20. _____________________________________________________ 
________________________________________________________________

Vēstures gaitā kristīgā draudze pārdzīvoja divus lielus paplašināšanās perio-
dus. Pirmais periods bija tās nodibināšanās laikā, pirmajā un otrajā gadsimtā. 
Otrais periods ietvēra deviņpadsmito gadsimtu, ko dēvēja arī par misijas gad-
simtu. Pēc lielās atmodas astoņpadsmitā un agrīnā deviņpadsmitā gadsimtā 
kristīgā baznīca Eiropā un Amerikā nodibināja neskaitāmas Bībeles un misijas 
sabiedrības, un 100 gadu laikā to palielināja no 18 procentiem vispasaules 
iedzīvotāju 1800.gadā līdz 34 procentiem 1900.gadā.

Agrīnajās Septītās dienas adventistu draudzes vēstures desmitgadēs tika 
uzskatīts, ka draudze Dieva uzdevumu sludināt visām tautām veic, vienkārši 
sludinot Ziemeļamerikas imigrantiem. Tomēr 1871.gadā Elena Vaita rakstīja: 
„Jauniem cilvēkiem vēlams sevi pilnveidot, apgūstot citas valodas, lai Dievs tos 
varētu izmantot kā starpniekus sludinot Viņa glābjošo patiesību citām tautām.” 
(Elena Vaita, „Life Sketcehs of Ellen G. White”, 204.lpp.)

1874.gadā viņa redzēja sapni, kurā pasaulei pasludināja trešā eņģeļa vēsti. 
Sapnī viņai tika paziņots: „Jūsu darbības idejas šim laikmetam ir pārāk aprobe-
žotas. ... Vēsts tiks pasludināta visās pasaules daļās – Āzijā, Eiropā, Austrālijā, 
jūras salās, visām tautām, valodām un ļaudīm. ... Jūsu ticība ir ierobežota, tā 
ir ļoti maza. Ir jāpaplašina jūsu skatījums uz lielo darbu.” (Elena Vaita, „Life 
Sketcehs of Ellen G. White”, 208., 209.lpp.)

Tajā pašā gadā J.N. Endrjūs kļuva par pirmo oficiālo Septītās dienas ad-
ventistu misionāru. Kopā ar bērniem viņš devās uz Šveici. Trīs gadus vēlāk uz 
Skandināviju tika nosūtīta Džona G. Metesona ģimene. Šodien Septītās dienas 
adventisti nodibinājuši darbu vairāk kā 200 no 229 ANO atzītajām valstīm.

Kā līdzsvaroti veikt misijas darbu ārzemēs, tajā pašā laikā neatstājot novārtā 
darbu savā valstī?  _________________________________________________
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izglītība
Kā jaunieši tika izglītoti Vecās Derības laikmetā? Kādi būtiski principi par izglītī-

bas garīgajiem aspektiem ietverti sekojošajās rakstu vietās? 1.Moz.18:19; 5.Moz.6:4–7, 
20–25. __________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Jūdu tautā tēvi saviem bērniem mācīja par to, ko Dievs pagātnē bija darījis 
viņu tautas labā, kā viņiem bija iespēja dzīvot Viņa klātbūtnē, un kādi bija 
Dieva apsolījumi nākotnei. Bērniem tika mācītas nepieciešamās prasmes, lai 
kļūtu par veiksmīgiem sabiedrības locekļiem. Tādējādi praktiskā izglītība tika 
apvienota ar garīgām un reliģiskām mācībām.

Agrīnajās adventistu kustības dienās vairāku pionieru personīgās iniciatīvas 
rezultātā vairākkārt tika mēģināts nodibināt skolu adventistu bērniem, bet 
neviena no šīm skolām nespēja ilgstoši pastāvēt.

1872.gada sākumā Elena Vaita saņēma vīziju par pareiziem izglītības prin-
cipiem. Balstoties uz šo vīziju, viņa tos aprakstīja 30 lappusēs. Starp citu viņa 
rakstīja: „Mums nepieciešama skola, kur tiem, kas tikko uzsākuši kalpošanas 
gaitas, tiktu iemācīti vismaz parastie izglītības atzari, un kur viņiem būtu iespēja 
padziļināti apgūt Dieva vārda patiesības mūsu laikam.” („Kristīgās izglītības 
pamati”, 45., 46.lpp.)

1872.gada maijā Ģenerālkonferences komiteja piekrita uzņemties atbildību 
par vietēju draudzes skolu Betlkrīkā, Mičigānas pavalstī, un tā 3.jūnijā durvis 
vēra pirmā oficiālā Septītās dienas adventistu skola (tolaik tajā mācījās 12 
studenti). Divus gadus vēlāk, jaundibinātajā Betlkrīkas koledžā mācījās 100 
studenti.

Šodien visā pasaulē darbojas vairāk kā 6000 adventistu skolu, koledžu un 
universitāšu, un tajās studē vairāk kā miljons studentu.

Kādai jābūt adventistu skolai šodien? Kā tā atšķirtos no citām skolām? Sastādiet 
sarakstu ar konkrētām īpašībām, pārrunājot to Bībeles studiju grupā. ________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
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veselība
Dievs Izraēla tautai sacīja: „Ja jūs klausīdami klausīsit tā Kunga sava Dieva 

balsij un darīsit, kas ir taisns Viņa acīs ... tad Es tām slimībām, kādām Es esmu 
licis nākt pār ēģiptiešiem, nelikšu nākt pār jums; jo Es esmu tas Kungs, jūsu ārsts” 
(2.Moz.15:26). Kādus padomus par veselību Dievs viņiem deva? 3.Moz.7:22–26, 
11:1–8, 13:46. _____________________________________________________

Gadsimtiem ilgi lepra un Melnā Nāve viduslaiku cilvēcei iedvesma šausmas 
un bailes. Šis posts tika apstādināts tikai tad, kad draudzes vadītāji atcerējās, 
ka Bībeles laikos ar lepru slimojošos atdalīja un noslēdza no sabiedrības, un 
pielietoja šo principu lepras un buboņu mēra slimniekiem. 

Lielākā daļa Septītās dienas adventistu nebija veselības reformatori. Ļoti 
ticams, ka 1848.gada Sabata konferencēs viņi pusdienās pie kopgalda ēda cūku 
ribiņas. 1848.gadā Elenai Vaitai vīzijā tika norādīts, ka tabaka, tēja un kafija 
ir kaitīgas vielas, bet pagāja vairāki gadi līdz viņa par to pārliecināja pārējos 
draudzes locekļus.

1863.gada 6.jūnijā Elēna Vaita saņēma vīziju, kurā viņai tika parādītā veselī-
bas reformas nepieciešamība.„Es redzēju, ka mūsu svēts pienākums ir rūpēties 
par savu veselību, kā arī mudināt to darīt citus.” („Selected Messages”, 3.sēj., 280.
lpp.) Divus gadus vēlāk, 1865.gada 25.decembrī, viņai tika parādīts, ka Septītās 
dienas adventistiem jāizveido veselības institūts. 1866.gadā dibinātais Rietumu 
Veselības reformas institūts Betlkrīkā bija pirmā institūcija no vairāk kā simts 
slimnīcām, klīnikām un ambulancēm, kuras draudze vada šodien.

Ko mēs varētu atbildēt tiem, kuri apgalvo, ka Elena Vaita atdarināja citu tā 
laika veselības reformatoru idejas un vēstis par veselību? ___________________ 
________________________________________________________________

Neseni pētījumi par Elenas Vaitas veselības vēsti atklāj, ka starp viņas sludināta-
jiem veselības principiem un citām tā laika veselības reformatoru nostājām pastāv 
liela atšķirība tieši kvalitātē. „Mūsdienu medicīniskā zinātne apstiprinājusi lielu daļu 
viņas sludināto veselības principu ... turpretī tiem, no kuriem viņa it kā aizguva un 
„kopēja” šos principus, ir bijis ļoti maz apstiprināto veselības teoriju principu. Šī 
atšķirība norāda, ka Vaitas kundzei bija pieejama informācija par veselību, kuru tajā 
laikmetā, kad viņa dzīvoja, nevarēja rast no kāda cita cilvēka vai vietas.” (Leonards 
Brends un Dons Makmahons, „Praviete un viņas kritiķi”, 87., 88.lpp.)

Vēsts par veselību ir brīnišķīga dāvana no Dieva. Tāpat kā citas Viņa dāvanas 
arī šo iespējams izmantot nepareiziem nolūkiem. Kā varētu izvairīties no riska 
pārvērst šo dāvanu par lāstu? ________________________________________
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izdevniecība
Balstoties uz Svētajiem rakstiem, varam secināt, ka Dieva vārdus pirmais 

pierakstīja Mozus (2.Moz.17:14, 34:27; 5.Moz.31:24). Šodien Bībele ir visvairāk 
izdotā un lasītākā grāmata pasaules vēsturē.

Kur izraēliešiem bija jāpieraksta likumi? Kādēļ, jūsuprāt, tika dota šāda pavēle? 
5.Moz.6:1–9, 11:18–20. ______________________________________________ 
________________________________________________________________

Iegravēt svarīgus izteicienus vai apgalvojumus skaidri redzamās vietās uz 
savām mājām senatnē bija bieži sastopama paraža Tuvajos Austrumos. Tas 
joprojām vērojams gan musulmaņu, gan rietumu tautās. Gravējumus uz mājām 
var redzēt Britu salās, Vācijā, Austrijā un Šveicē.

 Rakstot Dieva Vārdu uz namu durvju ailēm, Izraēlā mērķis bija, lai Dieva 
norādes vienmēr būtu redzamas kā atgādinājums, tādējādi ļaudis mudinot 
vienmēr ievērot Dieva baušļus.

Kāda loma agrīnajā Septītās dienas adventistu draudzes vēsturē bija izdevnie-
cībai? ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Mūsu draudzes izdevniecības darbs neradās cilvēku gudrības rezultātā. 1848.
gadā, ciemojoties Otisa Nikolsa mājā Dorčesterā, Masačusetas pavalstī, Elena 
Vaita saņēma vīziju. Tai beidzoties, viņa Džeimsam sacīja: „Man tev ir kāda 
vēsts. Tev jāsāk iespiest brošūras un sūtīt tās cilvēkiem. Iesākumā tās var būt 
mazas, bet, kad cilvēki tās izlasīs, viņi tev atsūtīs līdzekļus, ar kuriem izdot 
vairāk. Jau no paša sākuma šī būs veiksmīga kalpošana. Man tika parādīts, 
ka tā būs kā gaismas stari, kas plešas visā pasaulē.” („Life Sketches of Ellen  
G. White”, 125.lpp.)

„Gaismas stari, kas plešas visā pasaulē”? Kā tas var būt? Jēzus taču nāks drīz. 
Tolaik bija salīdzinoši maz adventistu. Starp tiem nebija nedz bagātnieku, nedz 
zinātnieku. Pasaule – neticīga. Tomēr šī jaunā sieviete redzēja, ka izdevnie-
cības darbs, kas bija jādibina viņas vīram, tobrīd bez graša kabatā, attīstīsies, 
līdz aptvers visu pasauli. Pagāja vairāk kā seši mēneši, kamēr Džeimss Vaits 
varēja sākt šo darbu, un tas bija iespējams, tikai ņemot aizdevumu un izdo-
šanai sagatavojot tūkstoš kopiju astoņu lappušu avīzei. Šodien Septītās dienas 
adventistu draudzei pieder vairāk kā piecdesmit izdevniecības namu, un Vēsts 
tiek iespiesta un sludināta vairāk kā divi simti divdesmit valodās.

Kāda ietekme jūsu personīgajā garīgajā dzīvē bijusi iespiestajam vārdam?
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teoloģija
Bībeliskās vēstures gaitā Dievs pravieša gara dāvanu izmantojis, lai aizsar-

gātu Savus ļaudis no teoloģiskām kļūdām. Tas pats attiecas uz Elenas Vaitas 
kalpošanu. Mūsu draudzes agrīnajās dienās viņai nācās cīnīties ar dažāda veida 
fanātismu. Daži apgalvoja, ka ir nevainojami, citi paziņoja, ka nekāds darbs vairs 
nav jādara, un bija arī tādi, kas nepārtraukti mēģināja pareģot Kristus atgriešanās 
datumu. Gadsimtu mijā, t.s. Kelloga krīzes laikā, viņas padomi izglāba draudzi 
no panteisma. Tajā pašā laikā Elena Vaita praktiski vienpersoniski vadīja draudzi 
no daļēji – ariāniskas (uzskats, ka Jēzus nebija Dievs) līdz trinitāriešu nostājai. 
Viņa stingri iestājās pret A.F. Belendžeru, kad viņš mēģināja izmainīt mācību 
par svētnīcu. Elenai Vaitai bija liela ietekme, palīdzot draudzei nenokļūt burta 
kalpībā. Kopā ar A.T. Džounsu un E.Dž.Vagoneru viņa ieņēma stingru nostāju 
par glābšanu ticībā tikai caur Kristu nevis caur darbiem.

Pēc Elenas Vaitas nāves viņas rakstītais turpināja kalpot, vadot draudzi. 
Neilgu laiku atpakaļ viņas rakstītais sniedza skaidras norādes par radīšanas 
jautājumu, kam tiek uzbrukts pat mūsu pašu aprindās.

Kas Vecajā Derībā mācīts par cilvēka dzīves izcelsmi? 1.Moz.1:1–3; 2.Moz.20:8–11; 
Ps.33:6; Jes.42:5. ___________________________________________________

Saskaņā ar Veco Derību, tas Kungs sešu dienu laikā radīja dzīvību uz mūsu 
zemes. Ebreju vārds, kas 1.Mozus 1.nodaļā tulkots kā „diena”, ir „yom”. Ja šim 
vārdam Bībeles vēsturiskajās grāmatās seko skaitlis, tas vienmēr norāda uz bur-
tisku 24 stundu periodu (Piem., skat. 1.Moz.7:11; 2.Moz.16:1). Nedēļas septītajā 
dienā atpūšoties, Dievs nodibināja Sabatu kā mūžīgu Viņa pilnīgā radīšanas 
darba pieminekli. Īsumā, neskatoties uz dažādiem pretējiem viedokļiem, pat 
tiem, kas izskan mūsu draudzē, mums ir nesatricināmi bībeliski pierādījumi 
par Radīšanu burtisku sešu dienu garumā.

Lai gan Elena Vaita mirusi jau vairāk kā gadsimtu, arī šajā jautājumā viņas 
vārdi sniedz skaidras norādes par šo Bībeles patiesību: „Es tiku aizvesta pagātnē, 
uz radīšanu, un redzēju, ka pirmā nedēļa, kurā Dievs sešu dienu laikā veica 
radīšanas darbu, bet septītajā atpūtās, bija tāda pati nedēļa kā citas.” („Garīgās 
dāvanas”, 3.sēj., 90.lpp.)

Neskatoties uz skaidro Bībeles liecību, neskatoties uz Elenas Vaitas apstiprinā-
jumu, daži no mums joprojām uzstāj, ka Dievs cilvēka dzīvību radīja evolūcijas 
procesā, miljonu gadu garumā. Atrodiet piemērus Bībelē, kā cilvēki tik ļoti aizraujas 
ar sava laika populārajām novirzēm, ka zaudē apziņu par būtisku patiesību. Kā 
no šīm lamatām iespējams izvairīties? _________________________________



88

P i e k t d i e n a , 	 1 9 . m a r t s

turpmākiem pētījumiem: 
Elena Vaita, „Dziedināšana”, 139.–160.lpp.; „Audzināšana”, 11.–18.lpp., 

27.–31.lpp.

Vairākus Elenas Vaitas mācītos veselīga dzīvesveida principus zināmā, bet 
ierobežotā veidā sludināja arī citi viņas laika veselības reformatori. Tomēr viņu 
mācībās atrodamas kļūdas un galējības, kas nav ietvertas Elenas Vaitas mācītajā, 
jo viņa norādes saņēma no Dieva. Piemēram, Silvesters Grēms un Džeimss 
Džeksons, divi ievērojami tā laika veselības reformatori, mācīja: „Neēdiet sāli”. 
Turpretī Elena Vaita rakstīja: „Es normas robežās lietoju un vienmēr esmu 
lietojusi sāli, jo sāls ir nevis kaitīgs, bet gan nepieciešams asinīm.” („Liecības 
draudzei”, 9.sēj., 162.lpp.)

Citas tā laika veselības reformatoru kļūdas, kuras nepieļāva Elena Vaita, 
bija: nedrīkst griezt matus; nedrīkst dzert ūdeni – šķidrums jāuzņem tikai caur 
augļiem; ēdot gaļu, jācenšas ēst galvenokārt treknumu; cilvēki ar lieko svaru 
ir veselīgi cilvēki; nedrīkst lietot ziepes, u.t.t. (skat. Leonards Brends un Dons 
Makmahons, „Praviete un viņas kritiķi”, 77., 78.lpp.)

jautājumi pārrunām:
1. Bībeles studiju grupā pārrunājiet atbildes uz pirmdienas pēdējo jautā-

jumu.
2. Šodien dzīvojam zinātnes attīstības laikmetā, kad daudzi cilvēki zinātni 

uztver kā vienīgo ceļu uz patiesību. Interesanti, ka no visa, ko mācam (Otrā 
atnākšana, glābšana ticībā, mirušo stāvoklis, u.t.t.), tikai vienu var zinātniski 
pārbaudīt: mūsu veselības vēsti. Pārdomājiet šo faktu!

3. Mēs kā Septītās dienas adventisti pamatoti uzstājam, ka visām mūsu 
doktrīnām jābūt pamatotām tikai un vienīgi Bībelē. Tomēr, ja ticam, ka Elenai 
Vaitai piemita pravieša gara dāvana, vai attiecībā uz doktrīnu nebūtu pareizi 
ņemt vērā arī viņas rakstīto? Kā rast pareizo līdzsvaru, izmantojot pravietes 
rakstīto attiecībā uz teoloģiskiem jautājumiem?

4. Tāpat kā Bībelē, arī Elenas Vaitas rakstos ir lietas, kuras mēs nesapro-
tam. Kā sevi motivēt nekoncentrēties tikai uz kļūdām un negatīvo, bet gan uz 
kopainu? 


