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Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā
"Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has
blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in
Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world,
that we should be holy and without blame before Him in love, having
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(Efeziešiem 1:3–5)
"Then I saw another angel
flying in the midst of heaven,
having the everlasting gospel
to preach to those who dwell
on the earth - to every nation,
tribe, tongue, and people" Revelation 14:6
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THE THREE ANGELS' CALL TO PRAYER

KĀ IZSKATĀS DIEVA TIESA?
• Jautājumi par Dieva raksturu ir izvirzīti jau sen. Vai Dievs ir godīgs?
Vai Viņa pavēles ir iespējams ievērot? Vai Viņš ir gan mīlošs,
gan taisnīgs?
• Tiesā Dievs atklās, ka ir izdarījis visu iespējamo, lai mūs visus glābtu.
Tā ir Viņa žēlastība, kas mums piedod visus grēkus, ja tos nožēlojam.
• Mums nav jābaidās no tiesas, jo Jēzus ir mūsu Aizstāvis, mūsu
Advokāts un Tiesnesis (Jāņa 5:22).
• Jēzū Kristū mēs esam Universa Ķēniņa dēli un meitas.
• Mums katru dienu jālūdz Jēzum atklāt, ko esam darījuši nepareizi,
un jālūdz, lai Viņš mūs šķīstī no visiem grēkiem. Viņa spēks mums
palīdz pārvarēt grēku.

LŪGŠANU IETEIKUMI
“Lūdzot pēc Dieva Vārda”. Lietojiet Atklāsmes 14:7 kā iesākumu savai
lūgšanai. “Bīstieties Dieva un dodiet Viņam godu, jo ir atnākusi Viņa
tiesas stunda.”
“Bīstieties Dieva”. Mēs pielūdzam Dievu, jo saprotam, ka Dievs ir cienīgs
saņemt visu godu un slavu kā Debesu Majestāte, Radītājs
un Mūžīgais Valdnieks.
“Dodiet Viņam godu”. Lūdziet, lai Dievs jūs piepilda ar Svēto Garu un lai
mēs savā dzīvē varētu atklāt Viņa raksturu un godību. Lūdziet spēku
dzīvot saskaņā ar Viņa gribu.
“Ir atnākusi Viņa tiesas stunda”. Mēs pateicamies Jēzum par tiesu,
jo tieši caur to Viņš atjaunos taisnību pasaulē. Pasakiet paldies par to,
ka Viņš ir mūsu Aizstāvis (Advokāts) un mūsu Augstais Priesteris, kurš
stājas Dieva priekšā, lai piedotu mums tad, kad izsūdzam savus grēkus.
Lūdziet Dievam: “Palīdzi mums vēl citiem pastāstīt par Tevi, lai arī viņi var
atrast mūžīgo dzīvību Tevī!”

6. DIENAS LASĪJUMS
Reizēm jaunieši vilcinās pieņemt Jēzu par savu Glābēju. Viņi nespēj atzīt, ka,
vilcinādamies izdarīt izvēli, var pazust. Viņi vienkārši vēlas labi pavadīt laiku un sekot
Jēzum kaut kad vēlāk. Protams, tas ir iespējams, bet ar katru dienu risks kļūst arvien
lielāks.
Kāpēc šāds apgalvojums? Deviņpadsmit no divdesmit kristiešiem savu sirdi Jēzum
ir atdevuši, nesasniedzot divdesmito dzimšanas dienu. Pēc divdesmit piecu gadu
vecuma tikai viens no 10 000 nāk pie Jēzus, bet pēc trīsdesmit piecu gadu vecuma –
tikai viens no 50 000. Paskatoties uz šiem cipariem, tu noteikti sapratīsi, kāpēc Jēzus
teica: “Šodien dzirdi Manu balsi!”
Mūsu vecvecāku laikā ielās brauca karietes un zirgu pajūgi. Reiz kāds jauneklis,
braucot ar pāris brašiem zirgiem, nevarēja tos novaldīt. Zirgi traucās taisni pa ielu uz
priekšu, uz tiltiņa pusi. Uz ietves stāvošais vīrietis ieraudzīja bīstamo pajūgu.
Riskējot ar dzīvību, viņš izlēca uz brauktuves, sagrāba pavadas un vilka tās, cik stipri
vien varēja, un beidzot panāca, ka zirgi apstājās. Izglābtais jauneklis bija ļoti
pateicīgs.

Gāja gadi. Čikāgas tiesas priekšā stāvēja cietumnieks. Zvērinātie bija paziņojuši
par viņa vainu pirmās pakāpes noziegumā, tiesnesis jautāja, vai apcietinātajam nav
kaut kas, ko teikt pirms sprieduma nolasīšanas. Cietumnieks paskatījās uz tiesnesi.
“Tiesnesi, vai jūs mani nepazīstat?” viņš jautāja. Tiesnesis uzmanīgi paskatījās un
tad pakratīja galvu. “Nē, es neatceros, ka būtu jūs agrāk redzējis.”
“Vai neatceraties, ka pirms vairākiem gadiem jūs savaldījāt zirgu pajūgu un
izglābāt kādam dzīvību?”
Tiesnesis piekrītoši pamāja. Tagad viņš visu spilgti atcerējās.
“Jūsu godība, izglābtais esmu es. Jūs man jau reiz izglābāt dzīvību, izglābiet arī
tagad!”
“Man ļoti žēl,” tiesnesis bēdīgi atbildēja. “Tagad tu lūdz to, ko es nevaru izdarīt. Tad
es biju tavs glābējs, šodien es esmu tavs tiesnesis.”
Šodien Jēzus ir tavs Glābējs, aizstāvot tevi Debesu tiesā. Bet pienāks brīdis, kad
Viņš nāks tiesāt pasauli. Šī ir glābšanas diena. Pieņemsim to ar prieku!
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Iedodiet bērniem balonu un marķieri un lieciet viņiem uzrakstīt

Give the children a balloon and marker each and have them write
uz balona vienu Gara augli. Uzpūtiet balonu un cieši aizsieniet.
down one fruit of the spirit on the balloon. Blow it up and tie it tight.

Katrs bērns var lūgt, lai viņš spētu piedzīvot šo konkrēto Gara augļa īpašību
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Prayer Activity :

Prayer Tree

and they can pray for those other fruit they have just received.

