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KURŠ CEĻŠ IR
AUGŠUP?

Limenradis
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
Iztēlojieties: jūs dodaties garā pārgājienā, lai redzētu fantastisku skatu no konkrētas kalna
virsotnes — tas varētu būt Galda kalns Dienvidāfrikā, Materhorns Šveicē vai Itālijā, Denali kalns
ASV vai Fudži kalns Japānā. Varbūt vēlaties padomāt par kādu mazāku kalnu, kura apkārtnē
dzīvojat? Tomēr pārgājiena laikā kāpiens kļūst arvien stāvāks un grūtāks. Drīz jūs sākat
domāt, vai ir kāds ātrāks un vieglāks ceļš. Jūs redzat vairākas krāsainas bultiņas, kas norāda
dažādos virzienos. Tomēr ir tikai viena bultiņa uz kalna virsotni, kuru vēlaties redzēt, un ceļš,
pa kuru ejat šobrīd, ir vienīgais veids, kā tur nokļūt. Jūs esat uz pareizā ceļa. Ja turpināsiet
iet vēl mazliet, jūs tur nokļūsiet.
Daudzi viltus dievi mūsdienu pasaulē cenšas mūs novirzīt no vienīgā patiesā Dieva.
Kad mēs ejam Dieva noteikto ceļu un sekojam Viņa plānam, mēs piedzīvojam Viņa
neparasto mīlestību, žēlastību un piedošanu.
"Jēzus viņam saka: " ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva
kā vien caur Mani.'" Jāņa 14:6
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Dievu. Lielākā daļa no mums patiesi tic, ka pielūdzam tikai
patieso Dievu un var neatzīt, kā citi dievi ar viltu ir piesaistījuši

ROCIET
DZIĻĀK

Dievu cīņa
Izlasiet 1. Ķēniņu 18:20-29

mūsu uzmanību un pieķeršanos. Vakardienas lasījumā mēs
apspriedām misijas paziņojumu, kas ietver jūsu ģimenes
pašnoteikšanos, un kādas īpašības raksturo jūsu ģimeni. Tikpat

Vai esat ievērojuši, ka lielākā daļa kristiešu nesauc savus
bērnus vārdā "Ahabs" vai " Izebele" pamatota iemesla dēļ?

svarīgi ir tas, kā jūs nevēlaties, lai jūsu ģimene izskatītos un kas
nebūtu jūsu ģimenes vērtības.

Ķēniņš Ahabs tika uzskatīts par vienu no sliktākajiem Izraēlas

Šodien veltiet laiku, lai pārdomātu, kādi viltus dievi varētu

ķēniņiem. Kad viņš nepaklausīja Dievam un apprecējās ar

pretendēt uz jūsu pielūgsmi. Lai gan daži var būt pat labi; tās

pagānu princesi Izebeli, viņš sāka kalpot un pielūgt Baalu (1.

var būt arī lietas, mantas vai darbības, kas mūs ved nepareizā

Ķēniņu 16:31). Atkal Izraēla bērni pārņēma sliktus ieradumus

virzienā, projām no Dieva, nevis tuvāk Viņam. Dažas no tām

un ietekmi, un pārstāja pielūgt tikai Jahvi vai Jehovu, vienīgo

ietver viedierīces, sociālos medijus, akadēmiskās zināšanas,

patieso Dievu. Dievu, kuru Mozus viņiem lika mīlēt "no visas

sportu, aizņemtību un citas aktivitātes, kas kļūst par viltus

sirds, dvēseles un spēka" pirms savas nāves. Viņi sāka pielūgt

altāriem, ja mēs tās nenovietojam pareizajā vietā, telpā un

Baalu (Baals bija pagānu vētras un auglības dievs) un citus

laikā. Apņemieties skatīties tikai uz Jēzu, lai Viņš norādītu

dievus un dievietes. Daudzi atteicās pielūgt Dievu Radītāju, bet

jums pareizo virzienu un piepildītu visas jūsu dziļākās vēlmes,

citi mēģināja pielūgt Baala dievus papildus Jahvem.

lūgumus un vajadzības.

Elijam (kura vārds nozīmē “Jahve ir mans Dievs”) Dievs pavēlēja
doties pretī Ahabam. Elija vienmēr sekoja Dieva norādījumiem,
tāpēc, kad Dievs runāja, viņš paklausīja. Kad Elija uzkāpa

LŪGŠANA:

Karmela kalnā, viņš varēja redzēt ķēniņu Ahabu ierodamies
savā karaliskajā tērpā; redzēja viņa praviešus un izraēliešus,
kuri, kā iepriekš minēts, atradās starp sevis veltīšanu Jahvem
un paklausīšanu savam ķēniņam Ahabam, viņa pagānu
dieviem un viņa viltīgajai pagānu sievai Izebelei.
Mūsdienās daudzi no mums, kristiešiem, tāpat kā izraēlieši,

Mīļais Dievs, Tu esi vienīgais patiesais Dievs, un mēs
esam Tavi kalpi. Mēs vēlamies paklausīt Tavam
Vārdam. Lūdzu, palīdzi mums noticēt Tev un neļauj
citiem dieviem ieņemt Tavu vietu. Mēs mīlam Tevi no
visas sirds un spēka. Jēzus vārdā, āmen.

izvairās no atbildības - daudzējādā ziņā kalpojot citiem
dieviem - un vienlaikus ar nodomu pielūdzot vienu patieso
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PIELIETOJIET TO
& DZĪVOJIET TAJĀ
BĪBELES
IZAICINĀJUMS
Trenējieties iegaumēt atmiņas pantu kopā ar
ģimeni. Centieties apgalvot to tagadnes formā:
“Es mīlu To Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi,
no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.”

ĢIMENES
SARUNAS
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Atbildiet gan individuāli, gan kopā ar ģimeni:
• Vai jūs kādreiz pieķerat sevi pielūdzam pie nepareizā altāra?
• Vai varat minēt konkrētas aktivitātes, nostāju par kaut ko, vai
lietas un mantas, kas jūsu dzīvē vai mājās jau ir kļuvušas vai
varētu kļūt par viltus dieviem?
• Kādā veidā jūs varētu uzrunāt un mainīt šīs iepriekš
uzskaitītās lietas, lai apmierinātu iekšējās vajadzības un ilgas?
• Ko jūs varat darīt, lai mainītu savu pielūgsmes altāri un lai
vispirms pievērstos Dievam, kas radījis debesis un zemi?

ATJAUNOJOT
ĢIMENES ALTĀRI

RADIET SVĒTBRĪŽU KALENDĀRU

IZVEIDOJIET PLĀNU
Ģimenē kopīgi izlemiet, ko
darīsiet ģimenes kopīgo
svētbrīžu laikā: dziedāsiet vai
spēlēsiet vienu un to pašu
dziesmu, lasīsiet Bībeles
stāstu vai Bībeles pantu vai
apgūsiet sabatskolas stundu.

-

TURIET GATAVĪBĀ SVĒTBRĪŽU ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS
PLĀNU
Būs brīži, kad nevarēsiet ievērot laiku, par kuru esat
vienojušies. Izvēlieties vienu lietu, ko darāt katru reizi,
kad noturat svētbrīdi. Kad plānotais svētbrīdis nonāk
ārpus jūsu kontroles, dariet kopā vismaz šo vienu lietu. Tā
varētu būt kāda īpaša dziesma, ko dziedat, vai arī skaitāt
kopā kādu iecienītāko Bībeles pantu.

Vienojieties par rīta un vakara svētbrīžu
laiku, kas vislabāk atbilst jūsu ģimenes
locekļu aizņemtībai. Tā būs iespēja
ieplānot svētbrīžu laiku atbilstoši ģimenes
kopīgajām un individuālajām aktivitātēm,
atbilstoši sezonai, mācību un skolas
laikiem un darba grafiku atšķirībām.
Pielūdziet brokastu laikā, braucot uz skolu,
vakariņu laikā vai tieši pirms gulētiešanas.
Nosakot vienu konkrētu laiku ģimenes

Lai gan tas var nebūt ikvienā instrumentu komplektā,
lielākajai daļai galdnieku ir līmeņrādis. To izmanto, lai
noteiktu, vai virsma ir precīzi horizontāla vai vertikāla.
Bez līmeņrāža jūs nevarat uzcelt māju, kurā viss pareizi
darbojas un kura izskatās labi, jūs pat nevarētu pareizi
ielikt durvis. Pareizs līmenis palīdz visu noturēt līdzsvarā.
Mēs visi vēlamies justies vienā, pareizā līmenī savā dzīvē;
daži to sauc par līdzsvaru vai balansu.

kopīgam svētbrīdim, jums ir lielāka iespēja,
ka tas notiks. Tas ļaus jums kontrolēt
citas aktivitātes, lai atvēlētu īpašo laiku
pielūgsmei.

izsitīs jūs no līdzsvara. Tomēr, kad mēs pielūdzam Dievu
un mērķtiecīgi ievedam Viņu savās mājās, mēs saņemam
Dieva Gara plūsmu caur mums. Vienkārši turpiniet to
darīt, līdz nevarat iztikt bez tā.

Regulārs ģimenei kopīgs svētbrīžu laiks var palīdzēt
saglabāt līdzsvaru jūsu ģimenes dzīvē. Var šķist, ka tas

