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TRIJU EŅĢEĻU AICINĀJUMS UZ LŪGŠANU

Days Of
Prayer

The Three Angels' Call to Prayer

www.tendaysofprayer.org
www.adventisti.lv

KĀDA IR OTRĀ EŅĢEĻA VĒSTS?
• Gluži tāpat kā senā Bābele saceļoties karoja pret Dievu un Viņa pavēlēm,
arī reliģiskās sistēmas saceļas pret Dievu.

• Bābele aino reliģisku sistēmu, kas māca nepatiesas mācības par Dievu un Bībeli.
• Otrā eņģeļa vēsts izklausās kā steidzams aicinājums uz lūgšanu.

1. Tā aicina mūs būt uzticīgiem Jēzum un Viņa Vārdam un nepieļaut
kompromisus. (Varat pārrunāt, kas ir kompromiss.)
2. Tā aicina mūs uz ticību, kura var izturēt pārbaudījumus un mainīt mūsu
grēcīgās domas, apetīti un kaislības.
3. Tā aicina mūs sludināt saviem draugiem un vadīt viņus uz skaistu
sadraudzību ar Jēzu.

LŪGŠANU IETEIKUMI
“Lūdzot pēc Dieva Vārda”. Lietojiet Atklāsmes 14:8 kā iesākumu
savai lūgšanai.

“Kritusi lielā Bābele”. Mēs lūdzam Dieva palīdzību celt savu dzīvi
Viņa žēlastībā caur Svēto Garu, balstoties tikai uz Viņa Vārdu – Bībeli.
“Apdzirdījusi visas tautas”. Lūdziet par miljardiem cilvēku, kuri tic
viltus reliģijām. Lūdziet Jēzus palīdzību parādīt šiem cilvēkiem
patiesību par to, kas Viņš ir un cik ļoti Viņš tos mīl.

“Ar savas netiklības dusmu vīnu”. Sātans caur savām
neskaitāmajām ilūzijām un kārdināšanām ir novērsis mūsu uzmanību.
Dažkārt mēs novēršam skatu no Dieva un tā vietā koncentrējamies
uz sevi un savtīgiem piedzīvojumiem. Lūdziet Jēzus piedošanu
un palīdzību nepadoties kārdinājumiem. Lūdziet: “Palīdzi mums
būt uzvarētājiem caur Tavu spēku!”

8. DIENAS LASĪJUMS

“Runājot par māņticību,” Sara Maē izsaucās, “manas vecmāmiņas māsa Hanna nekad

negriež nagus svētdienās.”
“Kāpēc ne?”

“Nu, viņas vecāki ļoti stingri ievēro svētdienu un viens no viņu likumiem bija: “Negriez

nagus svētdienās!” Kad Hanna bija maza, viņas māte brīdināja viņu,- ja griezīsi nagus šai

dienā, tad pēc miršanas viņai būšot jāstaigā apkārt un jāsalasa visi nagi, ko viņa būs
nogriezusi svētdienās, pirms viņa varēs ieiet Dieva valstībā. Viņa vairs neiet uz baznīcu, bet
nekad arī negriež nagus svētdienās.”

“Tas ir muļķīgi,” Karolīna iestarpināja. “Ja tev kaut ko māca, kad tu esi mazs, tu tici tam,”

Sara Maē ātri teica. “Ja tava mamma teiktu, ka nagu griešana Sabatā ir grēks un ka Jēzus
liks tev staigāt apkārt un savākt visus nagus, ko tu kādreiz būsi nogriezusi Sabatā savā
dzīves laikā, lai atļautu tev ieiet Dieva valstībā, tu arī negribētu griezt savus nagus.”

“Bet tā nav patiesība. Bībelē nav šādu likumu.”-“Nē. Bet kad tu esi mazs, tu tici visam, ko

tev vecāki māca. Mēs esam laimīgi, ka mums ir mammas un tēti, kas zina Bībeli un māca
mums patiesību par Dievu. Mana mamma man saka, cik svarīgi ir, ka es pati lasu savu

Bībeli. Viņa māca, ka būt gatavam mūžībai nav tikai ievērot likumus, bet ir jāiepazīst Dievs
un jāmācās darīt darbi pēc Viņa prāta.”

“Bet Dievs deva mums desmit baušļus,” teica Karolīna. “Mums jāievēro tie.”

“Protams, ka mums jāievēro,” piekrita Sara Maē. “Tā ir daļa no tā, kā mēs iepazīstam

Dievu. Ja mēs esam labos draugos ar Viņu, mēs gribēsim būt kā Viņš – un turēt desmit
baušļus. Tu zini, man žēl tādu cilvēku kā vecmāmiņas māsa Hanna, kura uzauga, domājot,
ka Dievs dod mums lērumu muļķīgu likumu un tad liek ciest, ja mēs tos neievērojam. Es
turpinu aizlūgt par viņu, lai kaut kā viņa uzzinātu, cik laimīga viņa varētu būt, ja tikai zinātu,
kāds ir Dievs patiesībā!”

Pārrunājiet: Kas ir mānticība? Kas ir viltus reliģija? Kā var atsķrt maldus no patiesības?

Prayer
Activity:
Journaling
LŪGŠANAS
AKTIVITĀTE Prayer
LŪGŠANU
PIERAKSTI

- Izdaliet katram bērnam skaisti noformētu vai veikalā nopirktu lūgšanu pierakstu lapu.

Distribute a beautifully prepared or commercial page of a
- Palūdziet bērniem uzrakstīt uz tās vairākus teikumus par to, kā viņi var:
prayer
for the children to write on. Ask the childre
1) būtjournal
uzticīgi Jēzum;
2) būt
uzticīgi Dieva
Vārdam;
write
several
sentences
about how they can:
3) būt tik stipri, lai pateiktu NĒ sātana kārdinājumiem.
a. Be faithful to Jesus
- Pēc tam sapulciniet bērnus aplī un palūdziet kādus brīvprātīgos lūgt pēc Svētā Gara
b. spēka,
Be faithful
God's
Wordvisos trīs uzrakstītajos punktos.
kas palīdzētuto
viņiem
būt uzticīgiem
c. Be strong to say No to Satan's temptations

