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KĀDI IR DIEVA PRIEKŠNOSACĪJUMI
VEIKSMĪGAI DZĪVEI?
• Triju eņģeļu vēsts aicina mūs dzīvot Dievam paklausīgu dzīvi.
• Mēs tiekam aicināti “bīties Dievu un dot Viņam godu”, kas
saskaņā ar grieķu valodu nozīmē cienīt Dievu, izrādīt Viņam
godbijību un godāt Viņu.
• Mēs esam bezspēcīgi, vāji, trausli un nespējam darīt to,
kas ir pareizi un labi. Bet Dievs ir visvarens! Viņš var mums
palīdzēt pretoties sātana uzbrukumiem.

LŪGŠANU IETEIKUMI
“Lūdzot pēc Dieva Vārda”. Izlasiet Salamana mācītāja 12:13,14
kā iesākumu savai lūgšanai, bet pirms tam pārrunājiet šos pantus.
“Bīsties Dieva”. Ko nozīmē “bīties Dievu”? Tas nozīmē atzīt,
ka Dievs ir Radītājs, ka Viņš ir varens, visspēcīgs un visu zina.
Slavējiet Viņu katru dienu un pagodiniet Viņu ar savu dzīvi.

“Turi Viņa baušļus”. Ko nozīmē “turēt Viņa baušļus”?
Lūdziet Jēzus palīdzību, lai varētu paklausīt Dieva baušļiem, darīt
Viņa prātu un palikt Viņam uzticīgi.
“Pār visu apslēpto [..], vai tas būtu bijis labs vai ļauns”.
Vai mēs kaut ko varam noslēpt no Dieva? Nē, mēs no Dieva neko
nevaram noslēpt. Viņš pazīst mūsu sirdi, mūsu domas, zina par mūsu
zaudējumiem un uzvarām. Pateicieties Dievam par mīlestību
un žēlastību, kuru Viņš parāda pat tad, kad pieviļam Viņu.

5. DIENAS LASĪJUMS
Frenkam un Fredijam patika kopā ar tēvu doties pārgājienos ar mugursomām.

Gandrīz katru pavasari viņi devās garā pārgājienā netālu esošajos kalnos. Šogad
viņi lūdza tēvu doties ceļā mazliet agrāk. Laiks bija jauks un saulains, lai gan gaiss
bija vēl svaigs un vēss.

Visi trīs tur augšā – kalnos, svaigajā gaisā, starp priedēm – pavadīja lieliskus

brīžus, līdz viņus pārsteidza sniega vētra. Tuvumā nebija vietas, kur patverties.
Vienīgais, ko viņi varēja darīt, bija ierakties sniegā un nogaidīt. Ar mazo lāpstiņu,

kuru viņi bija paņēmuši līdzi, tēvs un dēli izraka tādu kā ierakumu grāvi, pārmeta
tam pāri segu un nostiprināja to ar mugursomām.

Vētra pieņēmās spēkā. Sniga sniegs, un auroja vējš.

“Nepametiet šo vietu,” brīdināja tēvs. Viņš zināja, ka situācija kļūst arvien

nopietnāka un ka viņi var neizturēt šajā vētrā. “Mums ir jāgaida palīdzība. Kāds
atnāks. Bet nekādā gadījumā nepametiet šo vietu.”

Minūtes šķita kā stundas. Gaudoja vējš. Bija auksti. Tēvs atradās visklajākajā

vietā. Viņa ķermenis aizsargāja bērnus no brāzmām.

Tad tēvs pārstāja sarunāties. Viņš gulēja pavisam mierīgi. Frenks ar Frediju lūdza

Dievu. Palīdzība nāca pēc dažām stundām, bet viņu tēvs bija zaudējis dzīvību.

Bērni bija palikuši tur, kur tēvs viņiem lika, un tur arī glābšanas grupa viņus atrada.
Lasot šo stāstu, es domāju par gudrā vīra vārdiem: “Mans dēls, glabā sava tēva

baušļus.” Frenks un Fredijs izglāba dzīvību, jo paklausīja tēva padomam.

“Cilvēku dzīve un laime, veselība un prieks ir atkarīgs no paklausības. Paklausība

ir vajadzīga viņu labklājībai šajā dzīvē un nākošajā.” (E. Vaita)
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saying: "Jesus is the Light of the World. I pray that we will never be
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afraid when things are dark around us."

