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y house shall be called a house of prayer for all nations" - Isaiah 56:5-7

TRIJU EŅĢEĻU AICINĀJUMS UZ LŪGŠANU

www.adventisti.lv

KĀDS IR DIEVA AICINĀJUMS MUMS?
• Triju eņģeļu vēstis ir aicinājums pielūgt Radītāju. Mēs neesam evolucionējuši
laika gaitā. Mēs neesam šeit nokļuvuši nejauši. Dievs mūs ir radījis, un dzīve
ir dārga dāvana, kas nāk no Jēzus.
• Pasaulē, kurā ir ciešanas un slimības, Dievs Radītājs mums apsola:
“Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu.” (Ebrejiem 13:5)
• Dievs aicina pieminēt sabatu, lai to svētītu. Kad atpūšamies sabatā, mēs
atpūšamies mūsu labā paveiktajā Kristus darbā (Ebrejiem 4:9, 10).
• Sabats atgādina priecāties par Viņa mīlestību, atpūsties Viņa gādībā un godāt
Kristu, kurš samaksāja tik augstu cenu par mūsu pestīšanu.
• Sabats ir aicinājums uz lūgšanu, aicinājums slavēt, aicinājums pasludināt
Viņa laipnību.
• Sabats norāda uz radīšanu, kura jau ir reiz bijusi, un uz priekšu – uz Jaunajām
debesīm un Jauno zemi, kur mēs varēsim dzīvot kopā ar Dievu mūžīgi.
• Sabats ir pateicības diena. Mēs esam pateicīgi Dievam par to, ka Viņš mūs radījis,
un par to, ka Viņam ir plāns mūsu dzīvei.

LŪGŠANU IETEIKUMI
“Lūdzot pēc Dieva Vārda”. Lietojiet Jesajas 56:6–7 kā iesākumu
savai lūgšanai.

“Tiem [Es došu]”. Mēs pielūdzam un slavējam Dievu, kurš ir radījis
visus un vēlas mūžīgu sadraudzību ar mums. Dievs ilgojas izglābt
ikvienu, un iknedēļas sabats mums par to atgādina.
“Kas stingri ievēro sabatu”. Lūdziet Jēzus piedošanu par to, ka
pārāk bieži esam pārkāpuši sabatu vai neesam turējuši to svētu.
Lūdziet palīdzību sargāt sabata stundas un īpaši paaugstināt Viņu
sabatā. Kaut mēs spētu svinēt sabata dienu un liecināt par Viņa
uzticību visas nedēļas garumā!

“Un tur Manu derību”. Mēs pateicamies Jēzum par sabatu, kas ir
ne tikai zīme un iespēja atcerēties Viņu kā Radītāju, bet ir arī
glābšanas zīme. Mēs varam atpūsties Jēzū, jo Viņš vienmēr piepilda
Savus apsolījumus.

7. DIENAS LASĪJUMS

Katru sabata pēcpusdienu Tims un Džerijs ar velosipēdiem devās uz saimniecībām, kuras

atradās netālu no viņu skolas. Zēni izplatīja literatūru un iesaistīja fermerus Bībeles

stundās. Vairākums fermeru neko nevēlējās par to dzirdēt, bet zēni turpināja viņus
apciemot.

Kad uz zēnu piedāvājumu iegādāties Bībeli kāds fermeris strupi atcirta: “Nē!”, viens no

zēniem laipni pajautāja: “Vai jūs nevēlētos uzzināt, kāpēc pasaulē notiek tik daudz
ļaunuma? Jūs to uzzināsiet, ja pētīsiet šos materiālus un lasīsiet šo grāmatu.”

“Labi, nenotiks nekas slikts, ja es palasīšu,” fermeris pieļāvīgi atbildēja, paņēma Bībeli un

pirmās Bībeles stundu lekcijas.

“Kas tie par puikām?” jautāja fermera sieva, kura bija ienākusi istabā un redzēja zēnus

aizejam.

“Kaut kādi puiši no skolas.”

“Es ceru, ka tev ar viņiem nav nekā kopīga. Ko viņi gribēja?”
“Viņi atstāja Bībeli un pāris Bībeles stundu materiālus.”

“Tiešām? Trakums! Kad nākošreiz viņi te parādīsies, pasaki tik man. Es ar viņiem tikšu

galā. Ej vien, strādā, es par to parūpēšos.”

Nākamajā sabatā pirms došanās pie fermera zēni sirsnīgi lūdza Dievu. Kad viņi tuvojās

fermera mājai, saimnieks aizgāja un atstāja sievu mājās vienu. Pirms puiši vēl bija nokāpuši
no riteņiem, fermera sieva jau izsteidzās pagalmā un uzkliedza: “Prom!”
Zēni izskatījās tik pārsteigti un vīlušies, ka sievietei kļuva viņu žēl.
“Nu, labi. Ja jau esat atbraukuši, nāciet vien iekšā.”
Zēni, protams, nelaida šo iespēju garām.

Pēc brīža, būdams pārliecināts, ka Tims ar Džeriju jau sen ir prom, fermeris atgriezās

istabā un pārsteigumā iepleta acis. Virtuvē pie galda sēdēja abi puikas, cītīgi mielojoties ar
viņa sievas visgaršīgāko pīrāgu.

“Kāpēc…” fermeris iesāka, bet sieva viņu pārtrauca.
“Mēs vienkārši jauki patērzējām,” viņa sacīja.

Jau pavisam drīz fermeris ar savu kundzi apmeklēja skolas draudzi.

Tev nemaz nav jāgaida, līdz būsi misionārs kādā svešā zemē. Izmanto sabata dienu, lai

dotos iedraudzēties un apciemot savus kaimiņus!

LŪGŠANAS AKTIVITĀTE

LŪGŠANU KOKS
Supplies:

*Izvēlieties nokaltušu koka zaru, kuram ir vairāki mazāki zari. Stabili nostipriniet to vāzē

*Pick a dried tree branch that has several twigs. Anchored it firml
front of the room. Label it the Prayer Tree.
*Izgrieziet krāsainas
plaukstiņas
un katrai
no tām
vienā
maliņā izspiediet
caurumu.
*Colored
patterns
of hands
with
punched
holes on
one end.
*Ballpens
or
pencils
* Sarūpējiet pildspalvas vai zīmuļus.
un novietojiet telpā labi redzamā vietā. Nosauciet to par Lūgšanu koku.

Palūdziet katram bērnam uz papīra plaukstiņas uzrakstīt divas lietas saistībā ar sabatu,

Ask each child to write on the hand pattern two things about the
to thank Jesus for. Have children tie a string through the holes on
plaukstiņas Lūgšanu kokā.
then hang them on the Prayer Tree.
par ko viņi ir pateicīgi Jēzum. Lai bērni saver aukliņas caurumiņos un pakarina aprakstītās
Sapulciniet bērnus pie Lūgšanu koka un palūdziet dažiem brīvprātīgajiem pateikties

Gather
the children
Jēzum par dāvanu
– sabatu.

around the Prayer Tree and have a few volunt
thanks to Jesus for giving us the Sabbath.

