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LIEKOT PIRMĀS LIETAS
PIRMAJĀ VIETĀ

Planojums
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

NODARBĪBAS
MĒRĶIS
Ko jūs padomājat, dzirdot vārdus būvēt, izstrādāt vai radīt? Vai varat nosaukt lietas, ko esat pats (vai kāds
cits) uzbūvējis, izstrādājis vai radījis? Varbūt ta sir leļļu namiņš, automašīnas modelis, lapene vai pat māja? Kā
ir ar Universu? Bībele mums saka 1. Mozus grāmatā 1:1: " Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi."
Mūsu pasaule ir Dieva apzinātas ieceres un radīšanas darbs. Dievam bija plāns, dievišķs plānojums.
Plānojums ir detalizēts plāns, ko katrs celtnieks izmanto mājas vai citas būves celtniecībā. Tajā ir visi
rasējumi un skaidras instrukcijas, kur visam jānotiek un kā tas jādara. Dievs mērķtiecīgi izstrādāja
un uzbūvēja katru Universa aspektu; Viņš radīja kaut ko no nekā septiņu Radīšanas dienu laikā.
Neviena Dieva radītā daļa nav radusies nejaušības vai sakritības rezultātā. Mēs pielūdzam
Dievu, jo Viņš ir mūsu Radītājs, un Viņš vēlas būt ar mums attiecībās. Mēs Viņam esam svarīgi,
un, ja Viņš ir svarīgs arī mums, mums vajadzētu likt Viņu pirmajā vietā visā, ko darām katru
dienu.
“Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” 1. Mozus 1:1
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ROCIET
DZIĻĀK

Dievs ir visu lietu Dizainers un
Radītājs.
Izlasiet 1. Mozus 1:1 – 2:7

Bībele mums vēsta, ka sākumā Dievam bija plāns, ”dievišķais

pielūdzam Viņu, domājot par to, cik liels un brīnišķīgs Dievs ir.

plāns”, kas vispirms tika izveidots Viņa prātā un Viņa sirdī.

Mēs esam radīti, lai pielūgtu Dievu, un Viņam vienmēr vajadzētu

Radīšanas nedēļā, burtiskā septiņu dienu nedēļā, Viņš noteica

ieņemt galveno vietu mūsu mājās un mūsu ģimenes attiecībās.

precīzu secību vai kārtību. Pirmajā dienā bija diena un nakts (1.
Moz. 3-5). Otrajā dienā Viņš atdalīja zemi no ūdeņiem (1. Moz.
1:6-8). Trešajā dienā Dievs izsauca veģetāciju, zāli, zālaugus,
kas dod sēklas un augļu kokus, kas viss ir vajadzīgs, lai cilvēki

Mūsdienās ģimenēm ir daudz saistību un aktivitāšu, kas
savstarpēji konkurē. Tomēr raugieties, lai lietas ar mazāk
svarīgu nozīmi neaizņem tik daudz laika, ka tās izspiež ārā

varētu uzturēt dzīvību (1. Moz. 1:9-13).

ģimenes vissvarīgākās lietas un vērtības. Tikai jūsu ģimene

Ceturtajā dienā Dievs radīja sauli, mēnesi un zvaigznes: “Un

dzīvot saskaņā ar savām vērtībām, vai ar citiem ārējiem

Dievs tos lika debess velvē, lai tie gaismotu pār zemi un valdītu

spiedieniem un prasībām. Ja jūs sakāt, ka mīlat To Kungu un

dienā un naktī, un lai šķirtu gaismu no tumsas.” (1. Moz. 1:17,

vēlaties būt ar Viņu attiecībās, tad nosakiet Viņu par prioritāti

18). Piektajā dienā Dievs radīja visa veida zivis jūrā un visu

savā ģimenes dzīvē. Apņemieties šodien sava grafika pirmajā

veidu spārnotus putnus, kas lidotu debesīs (1.Moz.1:20-23).

vietā iekļaut ģimenes svētbrīžus.

var noteikt šīs prioritātes; pajautājiet viens otram, vai vēlaties

Sestajā dienā Dievs radīja dzīvniekus, bet pēc tam cilvēkus
pēc Sava tēla (1.Moz.1:24-31). Septītajā dienā Dievs atpūtās un
svētīja septīto dienu, sabatu. Zinātnieki — astronomi, biologi,
ģeologi, ārsti un fiziķi - joprojām ir neizpratnē par sarežģīto un
detalizēto radību, visu, ko radījusi Dieva roka.
Mūsu Universu izstrādāja un iekārtoja Dievs Radītājs, kurš
mērķtiecīgi izveidoja majestātiskus radījumus un kulminēja
Savu radīšanu ar cilvēkiem. Mēs esam radīti pēc Viņa tēla;
līdzīgiem Viņam pēc rakstura un mērķa. Dievs vēlas būt ar
mums attiecībās. Mums vajadzētu justies pateicīgiem, ka

LŪGŠANA:
Mīļais Dievs, Tu esi mūsu Radītājs, un tāpēc mēs
Tevi pielūdzam. Mēs pateicamies Tev, ka radīji mūs
pēc Tava tēla, un par Tavu mīlestību, žēlsirdību un
žēlastību. Palīdzi mums likt Tevi savā dzīvē pirmajā
vietā un sekot Tava Vārda plānojumam. Mēs mīlam
Tevi no visas sirds, dvēseles un spēka. Jēzus vārdā,
āmen.
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PIELIETOJIET TO
& DZĪVOJIET TAJĀ
BĪBELES
IZAICINĀJUMS
Kopā ar ģimeni trenējieties iegaumēt atmiņas
pantu. Jūs varat izveidot dziesmu, izmantojot
Bībeles pantu, vai izmantojiet jebkuru atmiņā
saglabāšanas veidu, kas palīdzēs to labāk
iegaumēt.

ĢIMENES
SARUNAS
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• Kā Dievs ir parādījis, ka Viņš mūs mīl un augstu vērtē?
• Kā mēs varam parādīt, ka mīlam Dievu? Pastāstiet par vienu
veidu, kā parādīt, ka novērtējat un cienāt savus līdzcilvēkus.
• Dalieties ar veidu, kā jūs varat novērtēt un cienīt viens otru
ģimenē. Izvēlieties vienu ģimenes locekli, kuram šodien veltīsiet
papildu mīlestību un cieņu. Izvēlieties vienu personu ārpus
savas ģimenes, kurai šodien varat izrādīt īpašu laipnību.

ATJAUNOJOT
ĢIMENES ALTĀRI
IZVEIDOJIET ĢIMENES MISIJAS PAZIŅOJUMU SAVAI ĢIMENEI
1. Sapulcējiet savu ģimeni un pierakstiet atbildes uz šiem jautājumiem:
Lūdziet ikvienam iesaistīties, atbildot uz jautājumiem. Noteikti pievērsiet
uzmanību kautrīgajiem un mudiniet viņus dalīties. Process ir tikpat
būtisks kā rezultāts. Šī procesa laikā jūs varat uzzināt jaunas lietas cits
par citu un atrast jaunus veidus, kā apliecināt citam cita svarīgumu
ģimenē.
• Kā mēs izturēsimies viens pret otru?
• Kādas rakstura īpašības mēs vēlamies pārstāvēt savā ģimenē (varat
iekļaut gara augļus)?
• Ko mēs nevēlamies savā ģimenē?
• Kādās mājās mēs vēlamies uzaicināt savus draugus?
• Kā mēs varam veicināt katra ģimenes locekļa izaugsmi un pašcieņu?
• Kā mēs varam padziļināt savu ticību un veidot ciešākas attiecības ar
Jēzu?
• Kā mēs iekļausim ģimenes svētbrīžus mūsu aizņemtajā grafikā? Kad mēs
to darīsim? Kā tas izskatīsies mūsu ģimenē?
2. Izvēles iespēja: vīzijas dēļa izveide ir lielisks solis, lai papildinātu šo
procesu. Ja jums ir materiāli, varat meklēt žurnālu attēlus, ģimenes
attēlus, uzlīmes un marķierus un izveidot tāfeli/plakātu, kas attēlo jūsu
ģimeni ar attēliem, kas parāda katra ģimenes locekļa individualitāti. Jūs
varat izveidot savu vīzijas dēli internetā; tomēr, tā kā vairums no mums

daudz laika pavada internetā (Zoom sanāksmes,
sociālie mediji utt.), taustāmu materiālu izmantošana
padarīs to par kinestētisku darbošanos, iesaistot
apkārtējos.
3. Tagad apkopojiet katra idejas un uzrakstiet
apgalvojumu, kurā ir apkopots, kas jūs esat vai vēlaties
būt kā ģimene. Tā var būt dziesma, dzejolis, frāze vai
pat viens vārds. Atcerieties, ka process ir tikpat svarīgs
kā rezultāts. Tāpēc veltiet laiku un iesaistiet ikvienu. Šim
apgalvojumam – paziņojumam vajadzētu jūs iedvesmot
un kalpot kā GPS, lai saglabātu jūsu ģimeni uz pareizā
ceļa, it īpaši nemierīgos laikos.
4. Uzrakstiet, izdrukājiet vai uzzīmējiet savu ģimenes misijas
paziņojumu. Ierāmējiet to un novietojiet to vietā, kur to var
redzēt visi. Lasiet to katru dienu. Iedodiet katram ģimenes
loceklim savu eksemplāru.

Izpētiet savas ģimenes unikalitāti
Uzrakstiet to, uzzīmējiet to, ierāmējiet to
Dzīvojiet tajā katru dienu

