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musu berniem

PIELŪGT UN MĪLĒT
DIEVU
BĪBELES PANTS:

“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
Mūsdienās koledžu pilsētiņās ir ierasta prakse, ka profesori piedalās sarunās, kas pazīstamas kā
“Pēdējā Lekcija”. Šajās sarunās profesori tiek aicināti padziļināti apskatīt to, kas viņiem pašiem dzīvē
ir būtiskākais, un dalīties šajās pārdomās kā hipotētiskās nobeiguma vadlīnijās vai norādījumos
auditorijai. Klausītājiem atliek apdomāt veidus, kā pieņemt šo gudrību, apzinoties, ka viņiem ir tikai
šī iespēja. Parasti profesori, uzstājoties ar runu, ir diezgan stipri veselībā, tomēr sarunās var just, ka
viņu aiziešana ir nenovēršama.
Tomēr doktors Rendijs Paušs (Randy Pausch) nebija vesels, kad viņš lasīja savu " Pēdējo Lekciju".
46 gadus vecajam datorzinātņu doktoram Kārnegija Melona universitātē Pitsburgā, Pensilvānijas
štatā (ASV) tika diagnosticēts aizkuņģa dziedzera vēzis, un viņam bija atlikuši tikai daži mēneši, ko
dzīvot. Šis trīs bērnu tēvs izmantoja savu “pēdējo lekciju”, lai atstātu mantojumu saviem bērniem,
studentiem un pasaulei, jo viņa lekcija kļuva par ļoti pārdotu grāmatu.

Viena lieta, kas šajā grāmatā īpaši izceļas, ir viņa mīlestība pret ģimeni un cilvēci. Viņš iedrošina
mūs būt pacietīgiem citam pret citu, sakot: " Nogaidiet pietiekami ilgi, un cilvēki jūs pārsteigs un
ietekmēs." Viņš rādīja attēlus no savas bērnības guļamistabas sienas, kas dekorēta ar matemātiskiem
vienādojumiem, kurus viņš bija sarakstījis. Doktors mudina vecākus atļaut saviem bērniem zīmēt,
krāsot un rakstīt uz guļamistabas sienām, tāpat kā viņa mamma bija ļāvusi viņam to darīt. Viņš stāsta,
ka viņa mamma ticēja viņam un bija pacietīga un atbalstoša, palīdzot viņam piepildīt
savus sapņus. Viņš reiz teica: " Es tāpat kā Mozus redzu apsolīto zemi, bet nevaru tajā
spert kāju."
Interesanti, ka šajā akadēmiskajā lekcijā doktors Paušs piemin pravieti Mozu. Patiešām, arī
Mozum bija daudz sakāmā saviem “studentiem”, saviem bērniem, savai tautai - Israēla bērniem
- pirms viņa pēdējās uzkāpšanas Nebo kalnā. Mozus pēdējā lekcija, kas atrodama 5. Mozus
grāmatā 6:4-9, ko parasti sauc par Šemu (no ebreju vārda “klausies”), vispirms Israēla bērniem
uzsver, ka ir tikai viens patiess Dievs, un atgādina viņiem bausli “mīli To Kungu, savu Dievu no visas
savas sirds, dvēseles un spēka”. Šema mudina vecākus “uzcītīgi mācīt” saviem bērniem mīlēt Dievu,
izmantojot katru iespēju, “no rīta, dienas laikā un naktī”. Tas ir ticības apliecinājums, uzticības ķīla
Jehovam — vienam patiesam Dievam.
Šis Mozus pēdējais vēstījums var būt kā pavadonis Vecās Derības nobeiguma lekcijai, kas
atrodama Maleahija grāmatā 3:23,24: “Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Ēliju, iekāms nāks Tā Kunga
lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem,
lai Man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar Savu lāstu smagumu!” Šie ir Vecās Derības
pēdējie vārdi.
Elijas vēstījums, kas atrodams šajā Maleahija Rakstu vietā, saka, ka sirdis mainīsies, pirms nāks
“Tā Kunga lielā un varenā diena”. Tas bija drosmīgs vēstījums tā laika cilvēkiem un ģimenēm, un tas
joprojām ir ļoti vajadzīgs mūsu ģimenēm šodien. Tas ir atgādinājums par sirdi mainošo darbu, ko
Dievs darīs pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas. Maleahija grāmatā cilvēki bija ne tikai atteikušies
no savas derības ar Dievu, bet arī no savām derībām ar ģimenēm. Tāpēc Maleahija grāmata
atskatās uz pravieša Elijas laiku. Viņš stājās pretī Baala pielūgsmes altāriem un atjaunoja Jehovas,
vienīgā patiesā Dieva, altāri. Elijam bija jāatjauno salauztie altāri un jāmāca ļaudīm, kā atkal pielūgt,
atsaucot atmiņā pēdējo Mozus lekciju, kurā tika atgādināts bauslis mīlēt vienīgo un patieso Dievu.
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For further study: Read 1 Kings 17, 18. Also Ellen G. White, Prophets and Kings, Youngberg, John (2021) Where Are the Elijahs?

Visbrīnišķīgākā šī stāsta daļa ir ekstravagantā Dieva mīlestība pret Savu tautu. Kad uguns krita, tā aprija tikai dedzināmo upuri, bet
ne cilvēkus. Neskatoties uz cilvēku grēcīgumu, Dievs tos neiznīcināja, bet deva viņiem iespēju nožēlot grēkus un pievērst savas sirdis
Viņam, saviem bērniem un citiem cilvēkiem. Kad Dievs atjauno, vienmēr ir jāizmainās sirdīm.
Šīs Ģimenes Kopības Lūgšanu Nedēļas laikā mēs vēlamies, lai ģimenes savās mājās uzceltu vai atjaunotu ģimenes svētbrīžu altāri.
Ģimenes svētbrīži sniedz iespēju katrai ģimenei atjaunot Dieva altāri ik dienas. Elijas vēstījums ir par sirds pievēršanu, nevis tikai
paklausību, un tas pats attiecas uz ģimenes pielūgsmi. Runa nav par bērnu un ģimeņu piespiešanu ieturēt ģimenes kopīgo pielūgsmi;
šis vēstījums ir tas, kas pievērš vecāku sirdis saviem bērniem un bērnus vecākiem. Tas ir par ģimenes locekļu attiecībām vienam ar
otru un ar Dievu. Ģimenes svētbrīdis ir iespēja ģimenes locekļiem atspoguļot Dieva mīlestības, piedošanas un pieņemšanas siltumu.
Kā mēs atjaunojam altārus 2022. gadā? Kuri Baala altāri mūsu mājās šodien jāiznīcina, lai mēs varētu no jauna uzcelt Dieva altāri?
Kā mēs varam mācīt saviem bērniem un ģimenēm pielūgt Dievu un atjaunot ģimenes altāri, gluži kā Elija no jauna uzcēla altāri savā
laikā? Mūsdienās mūsu mājās ir dziļas ilgas pēc apvienošanās. Attiecības daudzās ģimenēs ir izjukušas, un tās ir jāatjauno. Mums
vajadzīgi mūsdienu pravieši Elijas tajās mājās, kurās ļoti nepieciešama cerība, dziedināšana un sirds pārveidošana. Mums jāatjauno
attiecības ar vienīgo patieso Dievu, Jehovu, vienīgo, kas var nest īstu mieru, cerību un dziedināšanu mūsu sirdīm un mājām.
Šīs lūgšanu nedēļas laikā mēs centīsimies jūsu mājās iedvest jaunus pozitīvas un veselīgas
komunikācijas ieradumus; sirdi mainošu uzvedību, kura pamatojas uz žēlastību un gara augļiem. Katru
dienu atjaunojot ģimenes altāri, mēs izvirzām apgalvojumu, ka Jēzus Kristus ir mūsu dzīves un mūsu
mājas centrā. Mēs lūdzam, lai šis jaunais vai atjaunotais ģimenes svētbrīžu ieradums kļūst par regulāru
ieradumu, kas satuvina mūsu ģimenes, padziļina mūsu ticību Dievam, palīdz mums dalīties evaņģēlija
labajā vēstī ar citiem un labāk sagatavo mūs drīzai Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus atnākšanai.
Maranata!
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