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Māc. Elmārs Pļaviņš 
 

Svētruna - "Ticība - kā nosacījums Dieva darbam" 
 

1. Ticība darbojas 
  
Ebr. 11:28-31 
28 Ticībā viņš izpildīja Pashā svētku ieražu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo maitātājs 
tos neaiztiktu. 
29 Ticībā viņi izgāja cauri Sarkanajai jūrai kā pa sausu zemi, ko mēģinot ēģiptieši noslīka. 
30 Ticībā sabruka Jērikas mūri pēc tam, kad septiņas dienas tiem bija gājuši apkārt. 
31 Ticībā netikle Rahāba negāja bojā līdz ar neticīgajiem, draudzīgi uzņēmusi pie sevis 
izlūkus. 
 
  
A. Atzīt Dieva spēku Pieņemt Dieva valdīšanu 
  
Мt. 28:18-20 
18 Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un 
virs zemes. 
19 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara 
Vārdā. 
20 Tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas 
līdz pasaules galam." 
 
  
B. Paklausīt Dieva Vārdam 
 
C. Uzticēties Dieva darbam un Viņa dotajiem rezultātiem 
  
2. Ticība atver durvis Dieva darbam 
  
Ebr. 4:15-16 
15 Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat 
kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. 
16 Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu 
žēlastību, palīdzību īstā laikā. 
  
A. Prioritāte Dievam un Dieva darbam 
  
Мk. 11:22-23 
22 Un Jēzus atbildēja un tiem saka: "Ticiet uz Dievu." 
23 Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! - un nešaubīsies 
savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. 
  
Jāņa 14:13-14 
13 Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. 
14 Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu. 
  
1 Jņ. 5:14 
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14 Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. 
  
 
Rom. 8:26-27 
26 Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; 
bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. 
27 Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par 
svētajiem. 
  
B. Dievam nepastāv nekādas robežas 
  
Ebr. 11:28 
28 Ticībā viņš izpildīja Pashā svētku ieražu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo maitātājs 
tos neaiztiktu. 
  
C. Ekskluzīvais Dieva darbā 
  
Еbr. 11:29 
29 Ticībā viņi izgāja cauri Sarkanajai jūrai kā pa sausu zemi, ko mēģinot ēģiptieši noslīka. 
  
D. Dieva darbam nav robežas 
  
Еbr. 11:30 
30 Ticībā sabruka Jērikas mūri pēc tam, kad septiņas dienas tiem bija gājuši apkārt. 
  
E. Pieejamība Dieva darbam 
  
Еbr. 11:31 
31 Ticībā netikle Rahāba negāja bojā līdz ar neticīgajiem, draudzīgi uzņēmusi pie sevis 
izlūkus. 
 
 


