SĀKSIM!
Šis materiāls ir izveidots, domājot par visu ģimeni kopumā. Raugieties uz to kā uz instrumentu kasti ar
dažādiem rīkiem, kas palīdzēs jums sākt veidot vai atjaunot regulāru ģimenes svētbrīžu ieradumu. Katrai
Ģimenes kopības lūgšanu nedēļas dienai ir četras daļas, iesākam ar svētdienu un beidzam ar sabatu:
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ATMIŅAS
PANTS:
Lasiet un
iegaumējiet
Dieva Vārdu!

GARĪGAIS
LASĪJUMS:
Nostipriniet
Dieva Vārdu!

LŪGŠANA:
Lūdziet pēc spēka,
kas atrodams
Dieva Vārdā!

AKTIVITĀTE:
Pielietojiet
un dzīvojiet
Dieva Vārdā!

Ja katru dienu varat paveikt visas četras sadaļas ar vienu piegājienu, lieliski! Tomēr, ja jums trūkst laika,
varat izlasīt vai norunāt atmiņas pantu un no rīta pievērsties lūgšanai. Vēlāk, vakarā, varat izlasīt garīgo
lasījumu un veikt kādu aktivitāti vai vienkārši pielūgt. Tā ir jūsu instrumentu un rīku kaste, tāpēc dariet
tā, kā der tieši jūsu ģimenei! Vissvarīgākais ir apņemties darīt kaut ko tādu, kas stiprina attiecības un
norāda uz jūsu ģimenes nodošanos Dievam katru dienu. Ielaidiet Dievu savos lielajos un mazajos brīžos!

ZONA BEZ VAINAS APZIŅAS!
Lai izveidotu regulāru ieradumu ģimenes svētbrīžiem, ir nepieciešams laiks. Vecajā Derībā altāri tika
izgatavoti no savstarpēji nesastiprinātiem akmeņiem, tāpēc laika gaitā tie bija jāpārbūvē, dažkārt
klimatisko stihiju vai altāru neizmantošanas dēļ. Tas pats attiecas uz mūsu ģimenes altāriem; ja jūs
mēģināt un tas nedarbojas, dariet kaut ko citu. Ģimenes altāra atjaunošana nozīmē iedibināt regulāru
ieradumu veltīt laiku Dieva pielūgšanai visiem kopā kā ģimenei.
Ja jums kādu laiku nav bijuši ģimenes kopīgi svētbrīži vai nezināt, ko darīt, - vienkārši sāciet (šis materiāls
var palīdzēt). Laiks ģimenes kopīgai pielūgsmei ir laiks ģimenei, tāpēc saglabājiet to svaigu, nozīmīgu un
vecumam atbilstošu. Ja viss, ko varat darīt kādā dienā, ir pielūgt, tad pulcējiet ģimeni un pielūdziet! Katra
ģimene ir unikāla, tāpēc jūs varat izveidot savu ģimenes altāri pēc saviem ieradumiem. Nav ne vainas, ne
kauna, ir tikai pilnīga Jehovas — vienīgā patiesā Dieva — pielūgsme.

Katrā ģimenē vajadzētu būt noteiktam laikam rīta un vakara svētbrīžiem.
Cik pareizi ir, ja vecāki sapulcina savus bērnus ap sevi pirms brokastīm,
lai pateiktos Debesu Tēvam par Viņa aizsardzību naktī un lūgtu no Viņa
palīdzību un vadību, un modru uzmanību dienas gaitās! Cik piemēroti ir arī tas,
ka vecāki un bērni vakarā vēlreiz sapulcējas Viņa priekšā un izsaka pateicību par
Viņa svētībām aizgājušajā dienā.”
E.G. Vaita, Bērna Vadonis, 520. Lpp

ĢIMENES SVĒTBRĪDIS

KAS? KĀPĒC? KĀ?
Svētbrīdis ir laiks, kad mēs pielūdzam un slavējam Dievu. Mēs pie Viņa nākam ar godbijību,
pazemību un pateicību. Vecajā Derībā uz altāriem tika upurēti dzīvnieki. Šodien no mums
nepieciešamie upuri ir tikai mūsu laiks un mēs paši. Pievienojot svētbrīdim vārdu ģimene, mēs
sanākam kopā, lai pielūgtu Dievu kā ģimene. Īpaši vecākiem ir iespēja savus bērnus darīt par
mācekļiem un mācīt viņiem, kā pielūgt Dievu. Kopā mēs veltām laiku, lai nestu godu un cieņu
Dievam un atzītu Viņu par Kungu un Glābēju mūsu dzīvēs un mūsu mājās. Šī pieredze mūs ciešāk
saista vienu ar otru un kopā tuvina Dievam.
Katra ģimene var izlemt, kāds būs tieši viņu ģimenes svētbrīžu laiks un kādi instrumenti tiks
iekļauti. Tas var sastāvēt no Bībeles lasīšanas, slavēšanas un dziesmu dziedāšanas, un kopīgas
ģimenes lūgšanas. Taču veidi, kā ģimenei pielūgt, ir daudzi un dažādi. Katra ģimene ir unikāla,
tāpēc jūs veidojat savu ģimenes altāri, kas ir atbilstošs tieši jūsu ģimenei. Vienīgais, kas paliek
nemainīgs, ir tas, ka mums ir jākoncentrējas uz Dievu, cilvēces Radītāju un Uzturētāju.
KĀPĒC ĢIMENES KOPĪGS
SVĒTBRĪDIS?

ĢIMENES KOPĪGS
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SVĒTBRĪDIS NAV:

• Tas māca mūsu bērniem
un ģimenēm pielūgt Dievu

• Interaktīvs

• Lekcija, svētruna vai
piespiedu darbība

• Dievs ienāk mūsu
mājvietas centrā

• Īss, saistošs un
iekļaujošs

• Saista mūsu ģimenes kopā
• Aizsargā mūsu bērnus un
ģimenes
• Nodibina garīgās vērtības

• Kopīgi vadīts

• Laiks disciplīnai vai
sodīšanai
• Izklaide
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Nav iemesla, kāpēc tā nevarētu būt visinteresantākā un patīkamākā
nodarbība mājas dzīvē. Sausas un apnicīgas lūgšanu stundas apkauno
Dievu. Lai ģimenes svētbrīži ir īsi un apgaroti.”
E.G. Vaita, Bērna Vadonis, 521. lpp

BĪBELES PANTS ŠAI NEDĒĻAI
Visai šai nedēļai ir tikai viens galvenais atmiņas pants, tāpēc to ir viegli iemācīties
un atcerēties. Lasiet to, trenējieties iegaumēt to, praktizējiet to kā ģimene. Glabājiet
to savā sirdī!
TAS KUNGS ir mūsu Dievs, tikai TAS KUNGS
— apgalvojums par TĀ KUNGA vienīgo
autoritāti.

“Un tev būs To Kungu,
savu Dievu,
mīlēt no visas savas sirds,
no visas savas dvēseles
un ar visu savu spēku.”
5. Mozus 6:5

Ebreju valodā vārds “sirds”, levav,
parasti attiecas uz ķermeņa
iekšieni, no kurienes nāk doma,
nolūks un sajūta.

Vārds “dvēsele”, nephesh, ir persona
kā kopums, ko dažkārt saprot kā
“dzīve” vai “esība”.

Vārds, kas tulkots “spēks”, ir ebreju
vārds meh-ode', kas patiesībā
nozīmē “pārmērīgi” vai “ļoti, ļoti
daudz”.

