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The Three Angels' Call to Prayer
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• Mums ir jāuzticas Jēzum, lai paliktu uzticīgi Dievam un Viņa likumiem.
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LŪGŠANU IETEIKUMI
“Lūdzot pēc Dieva Vārda”. Lietojiet Atklāsmes 14:9, 10 kā iesākumu
savai lūgšanai.

“Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu”. Pateicība Dievam, ka Viņš
brīdina tos, kuri ir iekļuvuši maldu reliģijās un pielūdz mūsdienu elkus.
Lūdziet Dieva palīdzību vadīt cilvēkus pie Jēzus, kurš vienīgais
ir pielūgsmes cienīgs.
“Dieva dusmas”. Pateicieties Dievam, ka Viņš iznīcinās grēku
uz visiem laikiem. Pateicieties Viņam, ka Viņš katram cilvēkam dod
izvēli pieņemt sagādāto glābšanu. Lūdziet Dieva aizsardzību
no antikrista principiem, kas ir sevis paaugstināšana un lepnums
un ir pretēji Kristus (Jēra) raksturam.
“Jēra priekšā”. Pēdējā tiesā kļūs skaidri redzams, ka Dievs ir bijis
taisnīgs un godīgs. Lūgsim: “Palīdzi mums nodot savu dzīvi Tev!”

9. DIENAS LASĪJUMS

“Dievs neprasa, lai mēs atsacītos no kaut kā tāda, kas mums ir tiešām derīgs. Viss, ko Viņš

dara, kalpo Viņa bērnu labklājībai.” (E. Vaita. “Ceļš pie Kristus”, 46. lpp. oriģ.)

Žurnāla “Jaunatnes Instruktors” 1996. gada 12. jūlija numurā Dr. Čārlzs Stenlijs dalījās savā

kristieša pieredzē. Pieminētais citāts precīzi raksturo viņa dzīvi. Kad Čārlzs pabeidza

vidusskolu, izlaidumā direktors svinīgi paziņoja: “Šogad man ir gods darīt zināmu, ka
pirmo reizi Centrālās vidusskolas vēsturē abiturientam ir piešķirta Augstskolas rektora
stipendija. To saņem Čārlzs Stenlijs!’’ Tas nozīmēja, ka stipendiāts saņem 3000 dolāru lielu

prēmiju, kura turpmākos četrus gadus segs viņa mācību maksu, internātu un pilnu
ēdināšanu Grīnkāstlas Depjū Universitātē Indiānas štatā.

Nākamajā nedēļā vidusskolas direktors aizveda Čārlzu ar māti uz Depjū universitātes

pilsētiņu, lai viņi varētu satikties ar dekānu un iepazīties ar apstākļiem. Viens no
jautājumiem, kas tika skarts sarunā ar dekānu, bija par piedalīšanos mācību procesā.
Topošajam studentam interesēja, vai sabata dienā viņš varēs būt brīvs. Dekāns uzklausīja

jaunieša vēlmi un atbildēja, ka studentiem lekciju apmeklējums sestdienā ir obligāts un ka
universitātes stipendiju nevar izmantot, lai mācītos citā koledžā. Čārlzs no tās atteicās.

Vasarā viņš strādāja par literatūras izplatītāju un nākamajā gadā iestājās Imanuela Misijas

koledžā (tagadējā Endrūsa Universitāte). Pēc mācību iestādes pabeigšanas Čārlzs turpināja
studijas medicīnā Loma Lindas universitātē.

Dr. Čārlzs Stenlijs uzdod sev retorisku jautājumu: “Kas būtu noticis, ja es izietu uz

kompromisu un stipendijas dēļ paliktu neuzticīgs Dievam sabata jautājumā? Kas notiktu ar
mani, ķīmijas bakalauru, 1930. gadā? Droši vien es paliktu bez darba, jo tajā laikā ASV lielās
ekonomiskās depresijas laikā valdīja pilnīgs bezdarbs.”

Medicīnas studiju laikā apstākļi mainījās. Bez tam Depjū Universitātē strādāja

materiālistiskā pasaules uzskata pārstāvji, un četru gadu laikā tie būtu varējuši ar pasaulīgo
filozofiju un evolucionistisko bioloģijas mācību vājināt Čārlza reliģisko pārliecību.

Dr. Stenlijs ne tikai četrus gadus studēja medicīnu; viņš 3 gadus mācījās aspirantūrā un

pēc tam 27 gadus strādāja par pasniedzēju universitātē. Vēlāk viņa darba lauks bija Indijā,
kur viņš mācīja pusaudžus.

Raksta nobeigumā Dr. Stenlijs saka: “Es nemeklēju savos audzēkņos izcilas garīgās

dotībās vai spējas. Es mācu viņiem uzticēt savu nākotni Dievam. Viņš mani vada pastāvīgi

redzamā un apjaušamā veidā. [..] Dievs nekad neprasa, lai mēs kaut ko Viņa dēļ atstātu un
paliktu zaudētājos. Viņš vienmēr tā vietā piedāvā nesalīdzināmi labākas iespējas.”
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Šo aktivitāti var izmantot mājās, lūgšanu sanāksmēs vai sabatskolā. Mudiniet bērnus
This
activity can be used at home or at a prayer meeting or Sabbath
pašiem izmēģināt lūgt pēc šī parauga. Ja esat lūgšanu sanāksmē kopā ar bērniem vai
School. Encourage children to try this on their own. If you are gathered
ģimenē, aiciniet bērnus brīvprātīgi izteikt pāris teikumus par katru no turpmāk
with children in a prayer meeting, then children can volunteer to say a
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sentence or two for each of the letters mentioned, such as :
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