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Aicinājums gavēt un lūgt
Nekad iepriekš vēl nav bijis tik svarīgi lūgt pēc tādas sirds kā Jēzum, kā šajā laikā. Mūsu pasaule
ir krīzes apstākļos. No visām pusēm mūs skauj spriedze, dusmas, sāpes un ciešanas. Cilvēki
zaudē dzīvības, neuzzinot par Glābēja mīlestību. Mums nepieciešama Viņa mīlestība un Svētā
Gara spēks, lai dalītos ar glābšanas vēsti un sagatavotu ļaudis Jēzus drīzajai atnākšanai. Tomēr,
pirms Viņš nāk, kaut kam vēl ir jānotiek.
Elena Vaita raksta: “Ar ilgām Kristus gaida savu atklāsmi draudzē. Kad Kristus raksturs pilnīgi
atspoguļosies Viņa ļaudīs, tad Viņš nāks un paziņos, ka tie pieder Viņam. Katram kristietim ir
iespēja ne tikai gaidīt, bet arī pasteidzināt Kunga Jēzus Kristus nākšanu (2. Pēt. 3:12).” Kristus
līdzības 69.lpp
Redzot mūsu lielo vajadzību pēc tādas sirds un rakstura kā Jēzum, aicinām jūs pievienoties
mūsu draudzes ģimenes īpašajai lūgšanu un gavēņa dienai. Mūsu galvenā tēma būs “Lūgt pēc
Jēzus sirds, mīlot kritušo pasauli.” Mūsu lūgšanas būs vērstas uz sirds vajadzībām: aizlūgt
vienam par otra dziedināšanu; lūgt pēc sirds, kas līdzīgāka Jēzus sirdij; pēc stiprākas ticības
grūtos brīžos; pēc drosmes liecināt, kad dalāmies Dieva mīlestībā ar kritušo pasauli. Mēs īpaši
lūgsim pēc dziļākas mīlestības vienam pret otru, par pazudušajiem un par tiem, kas mirst bez
cerības.
Kādēļ lūgšanu dienai pievienots gavēnis?
Mēs gavējam, jo mums ļoti vajadzīga apsolītā Dieva svētība! Kad lasām Bībeli, tad redzam, ka
gavēšana nav minēta kā viena no iespējām, bet gan kā nepieciešamība. Mateja ev.6:17 nav
rakstīts “ja tu gavē”, bet “kad tu gavē.” Ja mēs pētītu visus gavēņus, kas minēti Bībelē, mēs
atklātu, ka katrā no tiem Dieva ļaudis lūdza un gavēja un Dievs spēcīgi darbojās viņu labā izglāba no ienaidniekiem kaujā, brīnumaini paglāba no ieslodzījuma, un izlēja Svēto Garu
Vasarssvētku dienā. Gavēšana vienmēr ir bijusi daļa no ticīgo dzīves, gluži tāpat kā lūgšanas un
Bībeles pētīšana. Patiesībā visi lielie Bībeles varoņi ir gavējuši.
Mums ir teikts: “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./.
Gavēšana ir kas vairāk kā vienkārša maltīšu izlaišana. Gavēt nozīmē iztikt bez kaut kā, lai lūgtu
ar skaidrāku sirdi un dvēseli. Daudzi izvēlās iztikt bez ēdiena, bet ne visi var pilnīgi no tā
atteikties, tāpēc neizvēlas šādu gavēni, un tas nav nekas slikts. Mēs iedrošinām jūs lūgt un
jautāt Dievam kāds gavēnis ir jums vispiemērotākais. Jūs varat izvēlēties ēst vienkāršu ēdienu,
vai arī atsacīties no sociālajiem medijiem, televīzijas vai citiem paradumiem, kas ir “laika zagļi.”
Lai arī ko jūs izvēlētos, ir svarīgi atcerēties, ka gavēšana nav domāta, lai nopelnītu sev
atalgojumu. Gavēšanas galvenais mērķis ir nolikt malā lietas, kas novērš uzmanību, lai mēs
varētu tiekties pie Jēzus ar visu sirdi. Kā sacījis Dereks Moriss, Hope Channel prezidents: “Mēs
gavējam no pasaules, lai mielotos no Jēzus.”
Mēs ielūdzam tevi būt daļai no šīs īpašās dienas. Pat ja jūs izvēlaties gavēt vai nē, mēs ticam,
ka Dievs jums ir sagatavojis īpašas svētības.
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Varbūt jūs nogurdina kopīgas lūgšanas, jo jums nepatīk lūgt skaļi. Mēs tomēr jūs aicinām
piedalīties. Jūs varat lūgt kopā ar citiem klusībā, paceļot lūgumus uz debesīm un nesot Dieva
priekšā lietas, kas ir uz jūsu sirds. Un ja jūs baidāties, ka jūsu lūgšanas “nav pietiekoši labas”,
tad ziniet, ka Dievs dzird ne tikai izsacītos vārdus, bet arī jūsu sirdi. Dievs nemeklē “pietiekoši
labas” lūgšanas, bet patiesus ļaudis, kas no sirds meklē Viņu. Pat ja mēs nezinām ko lūgt, Viņš
zina. Viņš uzklausa. Un Viņš aicina mūs lūgt kopīgi. “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.”
Mat.ev. 18:19
Vēstulē ebrejiem 10:24,25 ir sacīts: ”Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un
labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un
jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.”
Lielā diena tuvojas. Tagad ir īstais laiks lūgt! Nepalaidīsim garām bagātīgas svētības, ko Dievs
mums ir sagatavojis.
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Ieteikumi vadītājiem
•
•
•
•
•
•
•

Izdaliet materialu draudzes locekļiem vismaz nedēļu vai divas pirms lūgšanu dienas.
Esam pievienojuši materiālu, kuru izmantot gatavojot svētrunu. Sabata rīta
dievkalpojums, kas vērsts uz šī ceturkšņa lūgšanu tematu var iedvesmot vairāk
draudzes locekļu pievienoties pēcpusdienas lūgšanu laikam.
Materiālā iekļauts bērnu stāstiņš, lai palīdzētu bērniem ieraudzīt nesavtīgu mīlestību.
Materiālā iekļauts pēcpusdienas svētbrīža materiāls “Kļūt par mīlošiem un mīlamiem
kristiešiem.” Pēc šī svētbrīža seko kopīgās lūgšanas.
Ieteicams šai pēcpusdienas programmai atvēlēt minimums 2-3 stundas. Daudzi plāno
kopā pavadīt visu pēcpusdienu. Ļaujiet, lai Svētais Gars jūs vada.
Neuztraucieties, ka jums “jāskrien” cauri šim materiālam, variet to saīsināt. Lūdziet
Dievu, lai Viņš jums palīdz ieplānot lūgšanu laiku, kas ir jūsu situācijai vispiemērotākais.
Ja jums radušies jautājumi, kā vadīt kopīgās lūgšanas, skatīt sadaļu “Lūgšanu
pēcpusdienas programma.”
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Sabata dievkalpojuma programma
Ievads
Ziedojumi
Lūgšana par ziedojumiem
Dziesma: “Live Out Thy Life Within Me”
Bērnu stāstiņš: Pagriezt otru vaigu
Lasījums no Bībeles: 1.Jāņa 4:19-21
“Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis. Ja kāds saka: es mīlu Dievu, - un ienīst savu brāli, tad
viņš ir melis; jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis.
Un šis bauslis mums ir no Viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli.”
Lūgšana
Muzikāls priekšnesums
Svētruna: Lūgt pēc Jēzus sirds, mīlot kritušo pasauli
Noslēguma dziesma: “O, How I Love Jesus”
Noslēgums un ziņojumi par sabata pēcpusdienas programmu
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Sabata pēcpusdienas programma
Pulcējieties dievnamā, ārā, vai, ja jūsu grupa ir maza, tad pie kāda draudzes locekļa mājās. Ja
satikšanās klātienē nav iespējama, variet izmantot platformu Zoom vai sazvanīties telefoniski.
Iesākuma dziesmas un slavēšana (15-20 min): mūzika spēj radīt piemērotu noskaņojumu,
tāpēc iesāciet ar pāris slavas dziesmām, lai noskaņotu savas sirdis pateikties Dievam.
Variet uzaicināt dažus no klātesošajiem dalīties īsās (30 sekunžu) liecībās par atbildētām
lūgšanām.
Sasveicināšanās un ziņojumi: vadītājs sveicina klātesošos un izskaidro turpmāko pēcpusdienas
gaitu.
Iesākuma lūgšana: uzaiciniet vienu klātesošo lūgt.
Kopīgi lasiet materiālu: “Kļūt par mīlošiem un mīlamiem kristiešiem.”
Kopīgās lūgšanas: vadītājs izskaidro sekojošās instrukcijas pirms lūgšanām
•
•
•
•
•
•

•
•

Mēs esam sapulcējušies, lai lūgtu kā ģimene. Atcerieties, ka variet dalīties ar
personīgām lūgšanu vajadzībām.
Jūtaties ērti kopīgi lūdzot - varat zemoties vai palikt sēdus. Ja tiekaties Zoom, tad
lūgšanas laikā variet izslēgt kameras.
Runājiet tā, lai pārējie var labi jūs dzirdēt. Zoom pārliecinieties, ka jūs mikrofons strādā.
Tveraties pie Dieva apsolījumiem un lūdziet pēc tiem (izmantojiet sagatavotos
apsolījumus šajā materiālā).
Lūgšanā tiecieties pēc svētas dzīves, uzupurēšanās un kalpošanas kā Jēzus (Jāņa
ev.14:14; Atklāsmes 8:3).
Lūdziet īsas lūgšanas (izsakot vienu domu vai 1-2 teikumus). Garākas lūgšanas atstājiet
saviem lūgšanu kambariem. Pārāk garas lūgšanas var mūs nogurdināt. Pravieša Garā ir
sacīts, ka arī eņģeļus tās nogurdina (Prayer, p. 258).
Variet lūgt vairākas īsas lūgšanas kopīgo lūgšanu laikā.
Atļaujiet katram lūgt, kas vēlas izteikt savu lūgšanu skaļi, lai šis kopīgais laiks nebūtu
tikai viena cilvēka izteiktās lūgšanas.

Piezīmes lūgšanu vadītājam: atcerieties, ka klusums lūgšanu laikā nav nekas slikts. Nejūtieties
tā, ka jums katrs klusuma brīdis ir jāaizpilda vai pāragri jābeidz kopīgās lūgšanas. Kamēr daži
cilvēki ātri pielāgojas un var lūgt skaļi, dažiem vajadzīgs ilgāks laiks, lai varētu lūgt skaļi. Kad
pienāk klusuma brīdis, ļaujiet tam uzkavēties. Ļaujiet Dievam šajā klusumā uzrunāt sirdis.
Ja jūs satrauc tas, ka nekad iepriekš neesat vadījis kopīgās lūgšanas, jums var palīdzēt materiāls
Praying for Rain: A Mini-Handbook for United Prayer. To iespējams lasīt šeit:
https://www.revivalandreformation.org/resources/all/praying-for-rain.
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Laiks sākt!
Kopīgais lūgšanu laiks: lūgšanām veltiet 2-3 stundas, vai vairāk, ja Svētais Gars tā vada. Mēs
aicinām jūs sekot lūgšanu galvenajām tēmām, kas norādītas šajā materiālā un ļaujieties Svētā
Gara vadībai. Neļaujieties steidzīgi “izskriet” cauri materiālam.
Slava un pielūgsme (kopīgas lūgšanas)
Slavējiet un pielūdziet Dievu un pateicieties Viņam par to, kas Viņš ir un visu, ko Viņš ir
darījis. Lūdziet no sirds. “Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar
teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu!” Ps.100:4
Lūgšanas pēc tādas mīlestības, par ko ir aprakstīts Dieva Vārdā (kopīgas lūgšanas)
Vadītājs lasa pa vienai rakstu vietai, pa vidam ļaujot klātesošajiem lūgt par šiem pantiem,
sasaistot tos ar savām dzīvēm un draudzi. Šis ir šodienas lūgšanu galvenais mērķis - lūgt
pēc tādas mīlestības, kāda bija Jēzum. Mums jāvērtē savas dzīves pēc Dieva Vārda. Kad
lūdzam, tad Dievs mūsos dara pārmaiņas un veido mūs līdzīgus Viņam.
Lūgšanas par garīgo dziedināšanu (kopīgas lūgšanas)
Daži klātesošie var dalīties ar īsām garīgajām vajadzībām (nevis fiziskām, bet konkrētām
garīgajām vajadzībām) kur tiem vajadzīga Dieva palīdzība vai atbrīvošana. Pirms varam
lūgt par citiem, mums pašiem nepieciešama dziedināšana.
Kad kāds ir līdzdalījis savu vajadzību (īsi daloties, 1 min vai mazāk), 2-3 brīvprātīgie
aizlūdz par šī cilvēka vajadzībām.
Lūgšanas par personīgajām un draudzes vajadzībām (mazās grupas)
Sadalieties mazākās grupās (2-4 cilvēki) un lūdziet viens par otru un personīgajām
vajadzībām. Ja līdz šim kādam nebija iespēja dalīties ar savām vajadzībām, šis ir īstais
laiks.
Lūgšana par draudzes misiju (kopīgās lūgšanas)
Lūdziet par Svētā Gara izliešanos, par spēju liecināt, spēku un drosmi dalīties ar trīs
eņģeļu vēsti jaunos un saistošos veidos. Lūdziet par draudzes locekļiem, kuri ir aizgājuši
no draudzes, par apkārtējo sabiedrību, par misiju, par kaimiņiem un draugiem, kuri
nepazīst Jēzu. Lūdziet pēc Svētā Gara vadības! Lūdziet lielas lūgšanas!
Noslēdziet ar slavu (kopīgās lūgšanas)
Kopīgi slavējiet Dievu. Pielūdziet Viņu un pateicieties Viņam, ne tikai par to, ko Viņš jau
ir darījis, bet par to, ko Viņš vēl darīs.
Iedrošinājums: pēc kopīgajām lūgšanām aiciniet cilvēkus turpināt lūgt vienam par otru, vai
veidot mazās lūgšanu grupas savās mājās. (Ja kāds vēlās pievienoties vispasaules kopīgajām
lūgšanām, aiciniet pievienoties 24/7 United Prayer.
Noslēdziet sabata gavēni ar īpašu maltīti: draudze var izvēlēties baudīt kopīgu maltīti pēc
lūgšanu laika, lai noslēgtu gavēni. Lai maltīte ir vienkārša, bet radiet īpašu atmosfēru, lai
sajustu svētku sajūtu. Ja distancēšanās noteikumi to aizliedz, variet vienkārši pavadīt laiku
kopā, daloties ar liecībām un atbildētām lūgšanām, arī Zoom platformā.
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Bērnu stāstiņš
Pagriezt otru vaigu
Toms bija Bībeles strādnieks kādā pasaules daļā, kur pavisam nav viegli dalīties ar evaņģēliju
un daudzi kristieši tur tiek vajāti.
Toms un viņa sieva bija iekļuvuši negadījumā. Viņi bija apstājušies ceļa malā ar savu motociklu,
kad kāds cits garām braucošs motociklists viņos ietriecās. Labi, ka neviens netika nopietni
ievainots, tikai abi motocikli tika sasisti. Vīrietis, kas uztriecās viņiem virsū bija piedzēries. Viņš
arī bija tuvākā ciemata pārvaldnieks.
Lai gan Tomam nebija daudz naudas, tā vietā lai sadusmotos par šo negadījumu, viņš jautāja
pārvaldniekam: “Kā mēs varētu šo problēmu atrisināt?”
Ja jūs būtu iekļuvuši šādā negadījumā, kad kāds uztriecas jums virsū, kā jūs izturētos? Vai jūs
būtu noskumuši un dusmīgi, un pieprasītu, lai tas cilvēks jums samaksā par bojājumiem? Ja nu
šim cilvēkam nebūtu ne apdrošināšanas, ne naudas? Vai jūs tāpat pieprasītu samaksu?
Tā mēs parasti rīkojamies. Bet Toms darīja savādāk. Kad viņš jautāja pārvaldniekam kā atrisināt
šo situāciju, viņš bija gatavs darīt jebko, ko pārvaldnieks teiks.
“Jums jāsalabo mans motocikls!” pārvaldnieks dusmīgi teica Tomam.
Bez nekādiem strīdiem Toms samaksāja par motocikla remontu. Bet ar to viņš neapstājās. Vēl
Toms apciemoja pārvaldnieka ģimeni un meklēja veidus kā palīdzēt viņiem, pat piedāvājot
nopļaut viņa labības lauku. Toms daudz palīdzēja pārvaldniekam un viņa ģimenei, tā, ka pat
ciemata ļaudis sāka to ievērot.
Kāds ciemata iedzīvotājs teica Tomam: “Mūsu pārvaldnieks ir ļoti rupjš vīrs! Kādēļ tu esi tik
laipns pret viņu. Nevienam neizdodas būt pārvaldnieka draugam.”
“Jo es mīlu Jēzu un es vēlos dalīties Viņa mīlestībā ar citiem,” Toms atbildēja.
Neilgi pēc tam daži ciemata ļaudis jautāja Tomam, lai viņš pastāsta tiem vairāk par Jēzu. Laikā,
kad Toms vēl dalījās ar savu stāstu, viņš jau bija iesācis Bībeles stundas ar vairākiem ciemata
iedzīvotājiem un daži jau gatavojās kristībām. Vislielākais brīnums ir tas, ka jau iepriekš Toms
bija mēģinājis šajā ciematā dalīties ar Kristus vēsti, bet viņa mēģinājumi vienmēr bija cietuši
neveiksmi. Bet tagad, caur Toma laipnību uz pārvaldnieku, Dievs bija paveicis neiespējamo.
Vienkārši padomājiet - ja Toms pēc negadījuma būtu izturējies kā vairums cilvēku, tad nekad
nebūtu varējis aizsniegt šo ciematu ar Kristus vēsti. Vai varat iztēloties, cik savādāka būtu mūsu
pasaule, vai pat mūsu draudze šodien, ja mēs izturētos tik pazemīgi un laipni, pat tad, kad
mums kāds nodara pāri?
Tā vietā, lai meklētu atriebību, Toms pārvaldniekam atmaksāja ar mīlestību. Bībele to
paskaidro šādi: “Mīlestība neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā
nepiemin ļaunu.” (1.Kor. 13:5). Šajā nedēļā meklējiet iespēju parādīt laipnību cilvēkiem pat
tad, kad viņi to nav pelnījuši.
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Ieteikumi svētrunai
(Mēs iesakām vadītājam/mācītājam sagatavot savu svētrunu šim īpašajam sabatam. Zemāk
norādītie Bībeles panti, jautājumi, citāti un domas var jums palīdzēt to sagatavot)
Svētrunas nosaukums/tēma: Lūgt pēc Jēzus sirds, mīlot kritušo pasauli.
Bībeles panti un jautājumi, gatavojot svētrunu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.Kor.1- Ko no šiem pantiem mēs varam mācīties par patiesu mīlestību? Kādos veidos
Kristus parādīja mīlestību savā dzīvē?
Jāņa ev.3:16; 1.Jāņa 4:8; 5.Mozus 7:7; Sal.pam.8:17; Jer.31:3; Hoz. 14:5; Ef. 1:4- Ko šie
panti mums atklāj par Dieva mīlestību?
Jāņa ev.21:15-17 - Kādēļ mīlestība ir galvenais priekšnoteikums kalpošanai?
Mateja ev.22:37-39 - Ko tas nozīmē mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, dvēseli un prātu?
1.Jāņa 4:16,20,21 - Kā mēs varam mīlēt un pielūgt Dievu tad, kad cilvēki mums dara
pāri?
Mateja ev. 5:43-46; Sal.pam. 25:21,22 - Kā mums jāizturas pret tiem, kas dara mums
pāri?
Mateja ev.5:23,24 - Kā mīlestība iet kopā ar piedošanu? Kāpēc mums ir jābūt gataviem
pirmajiem izlīgt mieru ar kādu?
Marka ev.11:25,26 - Kāpēc ir svarīgi piedot? Vai mēs tiksim izglābti, ja nepiedosim
citiem?
Mateja ev. 12:34 - Kādēļ ir tik svarīgi, kāds ir mūsu sirds stāvoklis?
Fil. 2:5; 1.Jāņa 4:20 - Pēc kādas sirds un prāta mums vajadzētu lūgt?
2.Kor. 10:4,5 - Ar kādiem ieročiem mums jācīnās?
Jāņa ev. 17:21 - Kādēļ ir tik svarīgi būt vienam ar Dievu?
Marka ev. 3:14; 2.Kor. 3:18 - Kas ir mūsu pirmais aicinājums kā Jēzus mācekļiem? Kā
mēs varētu labāk saprast Viņa beznosacījumu mīlestību?
1.Jāņa 2:6; 1.Jāņa 3:1,2 - Kā mēs ik dienas varam palikt Viņā?

Domas no Melodijas Meisones grāmatas “Uzdrīkstēties dzīvot pēc katra vārda: mīlēt Dievu
ar visu sirdi, ķermeni, prātu un dvēseli”:
Bībelē vēstulē Romiešiem 8:29 ir teikts, ka Dieva mērķis mūsu dzīvēm ir pārveidot mūs
līdzīgākus Kristum. Tas nozīmē, ka Kristus mīlošajam raksturam jākļūst par mūsu raksturu.
“Mums vajadzētu daudz dedzīgāk pētīt mūsu Glābēja raksturu. Mums vajadzētu atdarināt Viņa
piemēru. Mums jāpavada arvien vairāk laika Jēzus klātbūtnē līdz nekas šajā iznīcīgajā pasaulē
nespēs mūs apmierināt. Mums jātiecas savā dzīvē atspoguļot Viņa laipnību, pieklājību,
maigumu un mīlestību un tad “kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim
Viņu, kāds Viņš ir.”” (The Review and Herald, 28.maijs, 1889, par.8)
Kur vēl labāk varam kļūt līdzīgi Jēzum, kā mācoties mīlēt un kalpot saviem tuvākajiem, tiem,
kuri mūs kaitina un sadusmo?
Kad lūkojamies uz Jēzus raksturu, redzam, ka Viņā atklājas bezgalīgi skaista žēlastība un
beznosacījumu mīlestība.
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Protams, mēs slavējam Dievu par šīm rakstura īpašībām un bieži par tām sludinām no katedras.
Bet tad, kad Dievs aicina tās izmantot, mēs bieži vien atturamies to darīt, jo šķiet, ka cilvēki
nav pelnījuši šādu mīlestību. Bet vai mēs paši esam to pelnījuši?
Ja jūs dzīvojiet kopā ar savu ģimeni, nejauku istabas biedru vai esiet precējies ar nepilnīgu
cilvēku, ņemiet vērā šo:
•
•

•

Kā gan mēs varētu iemācīties beznosacījumu mīlestību, ja dzīvotu ar cilvēku, kas
vienmēr atlīdzinātu ar tādu pašu mīlestību kā jūs?
Kā mēs varētu mācīties žēlastību, pacietību, izturību un līdzjūtību, ja dzīvotu kopā ar
cilvēku, kas nekad mūs nepieviļ, ar ko nav grūti sadzīvot, kurš nekad pret mums
negrēko, kas vienmēr atzīst savu vainu un lūdz piedošanu?
Kā mēs varētu iemācīties dalīties ar žēlastību ar cilvēkiem, kas nav to pelnījuši, ja
dzīvotu kopā ar cilvēku, kas vienmēr ir to pelnījis?

Ja tu esi daļa no lielās cilvēku ģimenes, pastāv diezgan liela iespēja, ka tu dzīvo kopā ar savu
ģimeni, istabas biedru, draugiem vai pat ar laulāto draugu, kuri visticamāk ir nepilnīgi. Šie
cilvēki jūs pieviļ un nespēj līdzināties ideālam, kādus vēlaties redzēt. Bet varbūt Dievs mums
ļauj dzīvot ar nepilnīgiem cilvēkiem, lai mēs iemācītos beznosacījumu mīlestību - gluži kā
Kristus mīlēja mūs.
Nav grūti labos un patīkamos apstākļos atbildēt ar pretmīlestību, bet mums nepieciešams
Kristus raksturs, Viņa žēlsirdības dāvanas, lai spētu mīlēt arī grūtos apstākļos. “Ja Kunga vārds
tagad tiktu ievērots tik precīzi, kā tas tika pavēlēts senajam Israēlam, tēvi un mātes saviem
bērniem būtu tāds paraugs, kam būtu vislielākā vērtība. (..) Katra laicīga svētība tiktu pieņemta
ar pateicību un katra garīga svētība kļūtu divtik dārga, jo patiesības Vārds būtu svētojis katra
saimes locekļa izpratni. Kungs Jēzus ir ļoti tuvu tiem, kas vērtē Viņa žēlsirdīgās dāvanas,
apzinoties, ka visas labās lietas nāk no labsirdīgā, mīlošā, gādīgā Dieva un atzīstot Viņu par lielo
miera, iepriecinājuma un neizsmeļamās žēlastības Avotu.” (Bērnu vadonis, 149.lpp.)
Citāti no Pravieša Gara:
“Mums atklātā Kristus mīlestība dara mūs par parādniekiem visiem, kas Viņu nepazīst.” (Ceļš
pie Kristus 81.lpp (eng)
“Jēzus mīlestība pievelk, tā mīkstina viscietāko sirdi.” (Christian Experience and Teachings, p.
40).
“Pēdējie žēlastības pilnās gaismas stari, pēdējā žēlastības vēsts, kas jāsniedz pasaulei, ir Viņa
mīlestības rakstura atklāsme. Dieva bērniem ir jāparāda Viņa godība. Ar savu dzīvi un raksturu
tiem jāatklāj, ko Dieva žēlastība viņiem darījusi.” Kristus līdzības 416.lpp
“Dosimies uz priekšu, nevis atpakaļ! Mēs vēlamies ik dienas sirds pārradīšanu. Mēs vēlamies,
lai Jēzus mīlestība pulsē mūsu sirdīs, lai varam kļūt par instrumentiem dvēseļu glābšanā.” (The
Review and Herald, June 10, 1880).
“Jēzus mīlestībai jābūt visu centienu motīvam. Tā mudina, tā spiež, tā aizrauj.” (Testimonies
on Sabbath School Work, p. 105).
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“Ja Dieva mīlestība netiek vērtēta un nekļūst par pastāvīgu likumu, kas pakļauj dvēseli un
padara to laipnāku, tad esam pilnīgi un galīgi pazuduši. Dievs vairs nevar sniegt lielāku savas
mīlestības atklāsmi par to, kuru Viņš jau ir devis. Ja Jēzus mīlestība sirdi nepakļauj, tad mūs
nav iespējams aizsniegt ne ar ko.” (Kristus līdzības 237.lpp.)
“ Visi cilvēku krājumi un atbalsti reiz izbeigsies. Akas kļūs tukšas, dīķi izžūs, bet mūsu Pestītājs
ir kā neizsīkstošs avots. Mēs varam dzert un atkal dzert un arvien atrast jaunus krājumus.
Cilvēkā, kurā iemājo Kristus, atrodas svētību avots - ūdens avots, kas "verd mūžīgai dzīvei". No
šī avota var smelt spēku un žēlastību visām dvēseles vajadzībām.” (Laikmetu ilgas 187.lpp.)
“Cilvēcīgā daba vienmēr ir gatava ar citiem strīdēties, bet kas no Kristus mācījies, tas ir brīvs
no paša "es", no lepnības un valdīšanas kāres, viņa dvēselē ir miers, jo viņš savu "es" ir nodevis
Svētajam Garam. Tad mēs nebūsim norūpējušies par augstākas vietas iegūšanu, mēs
nevēlēsimies vērst citu uzmanību uz sevi, bet sapratīsim, ka mūsu augstākā vieta ir pie
Pestītāja kājām.” (Domas no svētību kalna 15.lpp.)
“Es redzēju, ka Dieva tautas „atlikušie” nav sagatavoti priekšā stāvošajiem notikumiem, kas
drīz piemeklēs Zemi. Šķiet, ka vairākumam no tiem, kas apliecina ticību pēdējā laika vēstij,
prātu līdzīgi letarģiskam miegam pārņēmusi zināma apmātība. Mani pavadošais eņģelis
izteicās ārkārtīgi svinīgi: „Sagatavojieties! Sagatavojieties! Sagatavojieties! Drīz Zemi
piemeklēs Kunga bargās dusmas. Tās izliesies bez kādas žēlastības, bet jūs vēl neesat gatavi.
Saplēsiet savas sirdis un ne drēbes! Atlikušajiem ir jāpaveic liels darbs. Daudzi no tiem pārāk
daudz uzmanības velta pavisam niecīgiem pārbaudījumiem.” Pēc tam viņš turpināja: „Jūs
apņem ļauno eņģeļu leģioni, cenšoties ievilināt savā briesmīgajā tumsā, sagūstīt un pārvarēt.
Jūs ciešat zaudējumus, labprāt atļaujot sevi novērst no nepieciešamajiem sagatavošanās
darbiem un pēdējo dienu vissvarīgākās patiesības. Jūs kavējaties pie nenozīmīgām lietām, visai
sīki iztirzājot nelielus sarežģījumus, lai tādā veidā vienu vai otru apmierinātu.” Ja brāļu sirdis
nav skārusi Kunga žēlastība, to savstarpējās diskusijas izvērtīsies stundām ilgas; tā rezultātā
tiks izšķiests ne tikai viņu laiks, bet arī Dieva kalpi būs spiesti to visu uzklausīt. Taču, ja egoisms
un lepnums tiktu nolikts pie malas, tad lielāko daļu grūtību varētu nokārtot dažās minūtēs. Ar
stundām, kas ir veltītas, lai sevi attaisnotu, bieži vien tiek apbēdināti eņģeļi un apkaunots
Dievs. Es redzēju, ka Kungs nenolieksies, lai uzklausītu garas attaisnošanās runas. Arī no saviem
kalpiem Viņš neprasa, to, lai tie vienkārši tāpat izšķiestu savu dārgo laiku; tiem šo laiku
vajadzētu veltīt, uzrādot pārkāpējiem viņu vainas un kļūdas, tiem būtu jāglābj dvēseles no
samaitātības.” (Agrīnie raksti 119,120.lpp.)
“Taču vispirms mums ir jāpazīst sevi; mums ir jābūt tādai atziņai par sevi, kas rada nožēlu, un
tikai tad mēs varam atrast piedošanu un mieru.(..) Kristus var glābt tikai to, kurš pats zina, ka
ir grēcinieks.(..) Mums jāaptver savs reālais stāvoklis, citādi mēs nejutīsim vajadzību pēc
Kristus palīdzības. Mums jāapzinās savas briesmas, citādi mēs nebēgsim uz patvērumu. Mums
savās brūcēs jāizjūt sāpes, citādi mēs nevēlēsimies dziedināšanu.” (Kristus līdzības 158.lpp.)
Personīgas liecības:
•
•

Runātājs/mācītājs var dalīties ar liecību kā Dievs viņu ir audzinājis ticībā caur
beznosacījumu mīlestību.
Dalieties ar stāstiem, kur satiekas mīlestība un naids.
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•

Cilvēki mēdz aizmirst domas no svētrunas, bet atceras stāstus.

Papildus resursi: : https://www.revivalandreformation.org/resources/all/gods-last-effort-toawaken-his-people.
Izsakiet aicinājumu: Lūdziet mīlošo Dievu piepildīt jūsu sirdis ar Viņa mīlestību. Ja Viņa tronis
ir mūsu sirdīs, Viņa mīlestība izlīs uz mūsu dzīvēm un mēs vēlēsimies palīdzēt citiem
sagatavoties Viņa drīzajai atnākšanai.
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Bībeles izpētes materiāls sabata pēcpusdienai
Kļūt par mīlošiem un mīlamiem kristiešiem
Lūgt pēc Jēzus sirds
Elena Vaita raksta: “Vispārliecinošākais arguments par labu Evaņģēlijam ir mīlošs un mīlams
kristietis. Dzīvot tādu dzīvi un atstāt tādu ietekmi nozīmē maksāt ar piepūli, pašuzupurēšanos
un disciplinētību katrā solī. Ne visi to saprot, tādēļ viņi kristiešu dzīvē ātri kļūst mazdūšīgi.”
(Kristus dziedinošā kalpošana 470.lpp.)
Vai mēs esam mīloši un mīlami kristieši? Vai esam gatavi atdot sevi, lai glābtu pasauli? Diemžēl
bieži vien mēs darām tieši pretējo tam, ko Bībele aicina mūs darīt.
Kad lasām evaņģēlijus par Kristus dzīvi redzam, ka tur aprakstītais māceklības pamats pilnībā
atšķiras no mūsdienu sabiedrības. Tas ir pretējs sabiedrības vēlmēm un veiksmes likumiem.
Lūk daži piemēri:
•
•
•
•

•
•

Cilvēki saka - ja tu vēlies būt veiksmīgs, centies būt pirmais. Jēzus saka, ka pirmie būs
pēdējie. (Mat.20:16)
Cilvēki saka - rūpējies tikai par sevi. Jēzus saka, ka pats galvenais ir rūpēties par citiem.
(Mat.20:28)
Cilvēki saka - lutini sevi un dzīvo pilnīgu dzīvi. Jēzus saka, ka mums jāaizliedz sevi un
jādzīvo citiem. (Mat.16:24)
Cilvēki saka – dari labus darbus, lai citi tevi pamanītu un atalgotu. Jēzus saka, ja mūsu
mērķis ir tikt pamanītiem citu cilvēku priekšā, tad mums debesīs nav nekāda
atalgojuma. Gluži pretēji, Jēzus ir teicis, ka slepenībā darīti labie darbi ir visīpašākie.
(Mat.6:1,6)
Cilvēki saka - draudzējies ar bagātajiem, lai vari izcelties. Jēzus saka - iemācies kalpot
vismazākajiem no brāļiem, jo tie ir lieli Manā valstībā. (Mat.25:45)
Cilvēki mudina - iegūsti bagātību šeit uz Zemes un centies iegūt cik vien vari. Bet Jēzus
saka, ka šīs zemes bagātība tiks iznīcināta. Vienīgie dārgumi, kas pastāvēs ir tie, kurus
mēs atdodam citiem. (Mat.6:19-20)

Ja jums šķiet, ka šie dzīves principi ir pārāk grūti, tad ziniet, tie vēl ir tikai maza daļiņa no
kristīgās dzīves. Nākamais punkts ir tas, kurā atklājas patiesa kristieša dzīve Dievam par godu:
•

Cilvēki saka - “aci pret aci un zobu pret zobu” un “mīli savu kaimiņu, bet ienīsti savu
ienaidnieku.” Bet Kristus saka - mīliet savus ienaidniekus. Ja jums sit, pagrieziet otru
vaigu. (Mat.5:38-44)

Aplūkosim šo stāstu vēl dziļāk Lūkas evaņģēlijā:
“Svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Kas tevi sit vienā vaigā,
tam pagriez arī otru, kas ņem tavu apmetni, tam neliedz arī savus svārkus. Katram
lūdzējam dod un neatprasi savu mantu no tā, kas tev to atņem, un, kā jūs gribat, lai
ļaudis jums dara, tāpat darait viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums
nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Un, ja jūs saviem labdariem darāt labu, kāda
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pateicība jums nākas? Arī grēcinieki dara to pašu. Un, ja jūs aizdodat tiem, no kuriem
cerat atdabūt, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki grēciniekiem aizdod, lai to
atdabūtu. Bet mīliet savus ienaidniekus un darait labu un aizdodiet, atmaksu
negaidīdami, un tad jūsu alga būs liela un jūs būsit Visuaugstākā bērni; jo Viņš ir laipnīgs
pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs.” (Lūkas
ev.6:28-36)
Iztēlojieties, cik savādāka būtu mūsu pasaule, ja katrs kristietis ievērotu šos principus.
Iedomājieties, cik drīz Svētais Gars tiktu izliets un darbs uz Zemes tiktu pabeigts, ja mēs šādā
veidā parādītu Kristus mīlestību.
Elena Vaita raksta: “Ar ilgām Kristus gaida savu atklāsmi draudzē. Kad Kristus raksturs pilnīgi
atspoguļosies Viņa ļaudīs, tad Viņš nāks un paziņos, ka tie pieder Viņam. Katram kristietim ir
iespēja ne tikai gaidīt, bet arī pasteidzināt Kunga Jēzus Kristus nākšanu (2.Pēt. 3:12). Ja visi, kas
atklāti atzīst Kristus Vārdu, arī nestu augļus Viņam par godu, cik gan strauji tad visa pasaule
tiktu apsēta ar Evaņģēlija sēklu. Ātri vien lielā pēdējā raža tiktu nogatavināta, un Kristus nāktu
ievākt dārgo labību.” Kristus līdzības 69.lpp
Jāņa ev.13:35 ir rakstīts: “No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība
savā starpā.”
Šajā pēcpusdienā mēs lūgsim Dievam pēc mīlošām un mīlamām sirdīm. Ne tikai kalpojot
saviem tuvākajiem, bet arī pasaulei. Kad Svētais Gars piepilda mūsu sirdis, Viņa mīlestība un
Gara augļi izstaro mūsu dzīvēs.
Kā tieši izskatās šāda mīlestība? Tā izskatās kā Jēzus! Jēzus bija Gara augļa iemiesojums.
Galatiešiem 5:22 ir sacīts: “Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība,
labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.”
Ja Svētais Gars mājo mūsos, tad mūsu raksturā atklāsies Gara auglis. Ne tikai viens augļa
aspekts, bet visi!
Lai tas varētu notikt, mums jāmaina lūgšanu fokuss. Tā vietā lai lūgtu Dievam mūs darīt
mierīgākus un priecīgākus, mums jālūdz, lai Dievs iemājo mūsos ar Savu Garu (Jāņa 14:27; Jāņa
15:11). Tā vietā lai lūgtu pēc uzticības un atturības, mums jālūdz, lai uzticības un savaldības
Dievs mājo mūsos (1.Tes.5:24; Ebr.10:23). Tā vietā lai lūgtu pēc spējas darīt labus darbus un
būt labiem cilvēkiem, mums jālūdz, lai Dievs, kas vienīgais ir patiesi labs, pārņem mūsu sirdis
(Mat.19:17). Tā vietā, lai lūgtu pēc spējas mīlēt citus, mums jālūdz, lai pati Mīlestība piepilda
mūs (Jāņa 15:10).
Tā ir pakļaušanās būtība. Jēzum ir jāmīt mūsos caur Svēto Garu, kā Viņš to ir iecerējis (Ef.2:22).
Un, kad Viņa Gars būs mūsos, no tā nāks tikai labas lietas.
Ir kāds teiciens - ja apgāž glāzi, tas nemaina to, ko šī glāze satur, bet tikai parāda, kas tajā ir
iekšā. Tāpat vajadzētu būt ar katru kristieti, kurš cieš vai tam dara pāri. Tas, kā mēs rīkojamies
tikai parāda kāds ir mūsu sirds stāvoklis. Tieši krīzes situācijās atklājās patiesais raksturs, un
tieši tad mēs varam redzēt, kurš ir pildīts ar dievišķu, pašaizliedzīgu mīlestību.
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Elena Vaita raksta: “Pēdējie žēlastības pilnās gaismas stari, pēdējā žēlastības vēsts, kas jāsniedz
pasaulei, ir Viņa mīlestības rakstura atklāsme. Dieva bērniem ir jāparāda Viņa godība. Ar savu
dzīvi un raksturu tiem jāatklāj, ko Dieva žēlastība viņiem darījusi.” (Kristus līdzības 416.lpp.)
Lūgsim, lai Dievs šodien strādā pie mūsu sirdīm, lai mūsos starotu Viņa mīlestības raksturs un
atklātos viss, ko Viņa žēlastība ir darījusi mūs labā.
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1.Izdales materiāls kopīgajām lūgšanām
Lūgšanas centrs: mīlestība saskaņā ar Dieva Vārdu
(Lasiet sekojošos Bībeles pantus pa vienam, pie katra panta apstājoties un lūdzot, lai Dieva
Vārdā atklātās patiesības kļūst par jūsu realitāti. Nožēlojiet un atzīstiet, kad esat kļūdījušies un
lūdziet Dievu, lai Viņš maina jūsu sirdis un dod jums Savu mīlestības pilno sirdi.)
Lūdziet, lai jūs patiešām iemīlētu Jēzu!
“Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa
priekšā mīlestībā.” Ef. 1:4
Lūdziet, lai Dievs jums piedod jūs ticības apliecinājumus, kam pietrūkst patiesas mīlestības!
“Un tie nāk pie tevis kā tautas sapulcē un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar
savu muti, bet viņu sirdis dzenas pēc mantas.” Ec.33:31
Lūdziet, lai Dievs jums dod jaunu sirdi!
“Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu
jums miesas sirdi.” Ec. 36:26
Lūdziet, lai Dievs jūs vada mīlestībā pret Viņu ar visu sirdi un dvēseli!
“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.Mozus 30:6
Lūdziet, lai Dievs jums palīdz mīlēt arī tos, kuri jūs sāpina!
“Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet Es
jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava
Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār
taisniem un netaisniem.” Mat.5:43-45
Lūdziet, lai Dievs jums palīdz mīlēt tos, kas jūs kaitina!
“Ja kāds saka: es mīlu Dievu, - un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis; jo, kas nemīl savu brāli, ko
viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis.” 1.Jāņa 4:20
Lūdziet, lai Dievs jums palīdz visu darīt mīlestībā!
“Viss jūsu starpā lai notiek mīlestībā.” 1.Kor.16:14
Lūdziet, lai Dievs uz jūsu dzīvēs atklāj Svētā Gara augļus.
“Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība,
lēnprātība, atturība.” Gal.5:22
MĪLESTĪBA: Lūdziet, lai Dievs jūs pamāca dzīvot Viņa mīlestībā!
“Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva
baušļus un palieku Viņa mīlestībā.” Jāņa 15:10
PRIEKS: Lūdziet, lai Viņa prieks ir jūsos, un lai šis prieks izstaro arī uz citiem!
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“To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.” Jāņa
15:11
MIERS: Lūdziet, lai Viņa miers piepilda jūs, lai jūs varētu dalīties ar šo mieru!
“Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis
lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Jāņa 14:27
PACIETĪBA: Lūdziet, lai Viņa pacietības gars jūs apņem Viņam par godu!
“Tad nu, važās slēgts sava Kunga dēļ, es jūs mudinu: dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma
cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, cenzdamies uzturēt
Gara vienību ar miera saiti.” Ef.4:1-3
LABPRĀTĪBA: Lūdziet, lai Jēzus taisnība jūs apklāj, jo mēs paši nespējam būt labi!
“Es saku uz To Kungu: "Tu esi mans Kungs, bez Tevis man nevaid nekā cita laba.” Ps.16:2
UZTICAMĪBA: Lūdziet, lai Viņa uzticamība stiprina jūs, lai jūs variet būt uzticīgi!
“Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis.” Ebr.10:23
LĒNPRĀTĪBA:
“Tu man piešķīri Savu sargātāju vairogu, un Tava žēlastība darīja mani lielu.” 2.Sam.22:36
ATTURĪBA: Lūdziet, lai Dieva savaldības gars mājo jūsos!
“Tāpēc pielieciet visas pūles un parādait savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību,
atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie
jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā.”
2.Pēt. 1:5-8
Lūdziet, lai Dievs jūsu ikdienas dzīvē atklāj 1.Kor.13. nodaļā atklāto mīlestību!
“Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā
neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas
par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.
Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.(..) Tā nu
paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.” 1.Kor. 13:4-8,13
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2.Izdales materiāls kopīgajām lūgšanām
Spēcīgi Bībeles apsolījumi
Bībeles panti un citāti no Pravieša Gara
“Tad satver Viņa apsolījumus kā dzīvības koka lapas: “Kas nāk pie Manis, to Es tiešām
neatstumšu.” (Jāņa 6:37) Nākdami pie Viņa, ticiet, ka Viņš jūs pieņems, jo Viņš to ir apsolījis.
To darot, jūs nekad neiesit bojā, nekad.” (Kristus dziedinošā kalpošana 66.lpp.)
“Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā,
kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku. Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus
apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta,
kas kārību dēļ ir pasaulē.” (2.Pēt.1:3,4)
“Visi, kas Dievam nodevuši savu dvēseli, miesu un garu, nemitīgi tiks apveltīti ar jauniem
fiziskiem un garīgiem spēkiem. Viņu rīcībā būs neizsmeļamie Debesu krājumi. Kristus dos tiem
sava Gara elpu un dzīvību no savas dzīvības. Svētais Gars izmantos savus augstākos spēkus, lai
tie iedarbotos uz sirdi un prātu.(..) Sadarbojoties ar Kristu, tie kļūs pilnīgi Viņā un savā
cilvēciskajā nespēcībā varēs veikt Visspēcīgā darbus.” (Laikmetu ilgas 827.lpp.)
“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)
“Tikmēr, kamēr draudze ir apmierināta ar mazām lietām, tā nespēj saņemt lielas lietas no
Dieva.” (The Home Missionary, Nov. 1, 1893).
“Lūdziet tad nu no Tā Kunga vēlīno un agrīno lietu, un Tas Kungs sabiezinās mākoņus un dos
lietus papilnam visiem augiem laukā.” (Cah.10:1)
“Svētā Gara izliešanās pār draudzi tiek gaidīta nākotnē, bet tā ir liela draudzes priekštiesību
saņemt to jau tagad. Meklējiet to, lūdziet par to, ticiet tam. Mums tā ir jāsaņem un Debesis
gaida, lai mums to dotu.” (The Review and Herald, Mar. 19, 1895).
“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?” (Lūkas 11:13)
“Vai mēs cīnīsimies ar Dievu lūgšanā? Vai mēs saņemsim Svētā Gara kristību? Tas ir tas, kas
mums ir vajadzīgs un, ko varam saņemt šajā laikā (..), ja mēs pazemīgi staigāsim ar Dievu, Dievs
staigās kopā ar mums.” (Prayer, p. 87).
“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. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es
esmu viņu vidū.” (Mat.18:19-20)

“Lielākā svētība, ko Dievs var dot cilvēkam, ir dedzīgas lūgšanas gars. Visas debesis ir atvērtas
cilvēkam, kurš lūdz.” (Prayer, p. 83).
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“Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.” (1.Jāņa
5:14)
“Viss, ko Kristus saņēma no Dieva, var piederēt arī mums. Tātad — lūdz, un tu saņemsi. Ar
Jēkaba pacietīgo ticību un ar Elijas nepakļāvīgo neatlaidību lūdz sev visu, ko Dievs ir apsolījis.”
Kristus līdzības 149.lpp.)
“Un visu, ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsit.” (Mat.21:22)
“Lūgšanas un ticība paveiks to, ko nespēj nekāds spēks virs zemes.” (Kristus dziedinošā
kalpošana 509.lpp.)
“Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki (..) līdz
pašam pasaules galam.” (Ap.d.1:8)
“Ja jūs vēlaties spēku, jums tas var būt; tas gaida jūsu vēlēšanos pēc tā. Tikai tici Dievam,
piesauc Viņa Vārdu, rīkojies ticībā, un svētības nāks.” (Prayer, p. 84).
“Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.” (Ef.2:22)
“Jo tā saka tas Augstais un Varenais, kas mūžīgi dzīvo, Viņa vārds ir Svētais: "Es dzīvoju augšā
un svētnīcā un pie tiem, kam sagrauzts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un
spirdzinātu sirdi sagrauztiem.” (Jes.57:15)
“Dvēselei, kas sajūt savu vajadzību, tiek piešķirts viss. Tai ir neierobežota pieeja Dievam, kurā
mājo visa pilnība.” (Laikmetu ilgas 300.lpp.)
“Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.”
(Ps.51:17)
“Lielākās uzvaras Kristus draudzē un pie atsevišķiem locekļiem nav tās, ko sasniedz ar talantu
un izglītību, ar bagātību vai cilvēku labvēlību. Bet tās ir uzvaras, kas tiek izcīnītas vienatnē,
sarunā ar Dievu, kad nopietna, neatlaidīga ticība satver Varenā stipro roku.” (Sentēvi un
pravieši 203.lpp.)
“Jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat Dievu.” (Jēk.4:2)
“Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs
pilnīgs.” (Jāņa 16:24)
“Dieva plānā ir paredzēts, atbildot uz ticības lūgšanu, dāvāt mums to, ko Viņš mums nevarētu
piešķirt, ja mēs nelūgtu.” (Lielā cīņa 525.lpp.)
“Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.”
(Jāņa 15:7)
“Ja mēs ilgojamies uzzināt un piepildīt Dieva gribu, Viņa apsolījumi pieder mums.” (From
Heaven With Love, p. 166).
“Jēzus, tos uzlūkodams, saka: "Cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas
lietas iespējamas.” (Marka 10:27)
“Dabiskā ceļā neiespējamās lietas nevar aizkavēt Visspēcīgā darbu.” (Laikmetu ilgas 535.lpp.)
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“Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj
taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēk.5:16)
“No vispazemīgākā kalpa lūgšanām sātans baidās vairāk kā no ķēniņu un valdnieku pavēlēm.”
(In Heavenly Places, p. 82).
“Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!” (Jāņa 20:29)
“Nav jābaidās, ka Dievs varētu neņemt vērā savu ļaužu lūgšanas. Briesmas, turpretī, pastāv
apstāklī, ka kārdinājuma un pārbaudījuma brīdī tie varētu zaudēt drosmi, cerību un neatlaidību
lūgšanās.” (Kristus līdzības 175.lpp.)
“jo Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa
turas.” (2.Laiku 16:9)
“No Dieva vārda piepildījuma mūsu dzīvē ir atkarīgs Viņa troņa gods.” (Kristus līdzības 148.lpp.)
“Bet Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu,
ko lūdzam vai saprotam.” (Ef. 3:20)
“Ak, Kungs, Kungs! Tu radīji debesis un zemi ar Savu lielo spēku un Savu izstiepto roku, Tev
nekas nav neiespējams.” (Jer.32:17)
“Sekmes neatnesīs nedz tās spējas, kas tev ir, nedz, tās, kuras tu reiz iegūsi. Šī nu ir tā lieta, ko
Kungs var darīt tavā labā. Mums vajadzētu daudz mazāk uzticības tam, ko var izdarīt cilvēks un
daudz vairāk uzticības tam, ko Dievs var darīt katras ticošas dvēseles labā. Viņš gaida, ka tu
ticībā sniegsies pēc Viņa. Viņš vēlas, lai tu no Viņa gaidītu lielas lietas.” (Kristus līdzības
146.lpp.)
“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.”
(Mat.7:7).
“Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis tiem, kas Viņam paklausa.”
(Ap.d.5:32)
“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.8:32).
“Mums jāraugās uz Kristu; mums ir jāpretojas tā, kā Viņš pretojās; mums ir jālūdz tā, kā Viņš
lūdza; mums ir izmisīgi jācīnās tā, kā Viņš cīnījās, lai mēs uzvarētu tā, kā Viņš uzvarēja.” (That I
May Know Him, p. 34).
“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)
“Vienkārši ticiet un slavējiet Dievu, un ejiet uz priekšu. Mēs jau esam gandrīz mājās. (..). Liec
savu nastu uz Dieva apsolījumu. Nāciet visu savu svaru uz Dieva apsolījumiem. Ticiet, ka tā ir
jūsu privilēģija ticēt.” (Letter 31, Jan. 1, 1887).
“Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (1.Kor.15:57)
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