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KULTŪRAUGI VAI
NEZĀLES?

Amurs
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
Nezāles aug ātri, izplatās visur un galu galā var pāraugt kultūraugus, kurus tās cenšas atdarināt. Dažas
nezāles var tik ļoti līdzināties īstajam augam, ka ir grūti atšķirt to no nezāles. Vai varat iedomāties dažas
nezāles, kas izskatās kā ziedi? Ja nezāles atstāj bez uzraudzības, tās pārņems kultūraugus un dažos
gadījumos tos nožņaugs. Tomēr, ja mēs izravējam nezāles un ikdienā rūpējamies par īstajiem augiem, laistot,
mēslojot un ļaujot tiem piekļūt saules stariem, īstais augs turēsies stingri.
Dievs vēlas, lai mēs būtu kā īstie ziedi un nestu skaistumu šajā pasaulē. Viņš radīja mūs, lai mēs
atspoguļotu Viņa tēlu un raksturu. Tomēr, tāpat kā notiek cīņa starp ziediem un nezālēm, arī mūsu mājās
un sirdī notiek cīņa starp labo un ļauno. Sātans cītīgi strādā, lai izjauktu harmoniju un saldo aromātu
mūsu mājās. Katru reizi, kad mēs sakām dusmīgus vārdus, izturamies kašķīgi, izkliedzam bargas
pavēles un necienam cits citu, sātans redz, ka viņš uzvar. Tā ir daļa no lielās cīņas. Lūk, labās ziņas:
Jēzus uzvar! Viņš cīnās ar sātanu mūsu labā. Kad mēs sazināmies žēlastības manierē, cienām
viens otru, klausāmies pacietīgi, runājam laipnus vārdus un piedodam viens otram, mēs parādām
Jēzus uzvaru. Apņemieties katru dienu atjaunot ģimenes altāri savās mājās un lūdziet, lai Jēzus
pasargā katru ģimenes locekli no ienaidnieka viltībām. “Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir
laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.” 1. Korintiešiem 13:4
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ROCIET
DZIĻĀK

Pievēršot vecāku sirdis
bērniem
Izlasiet Maleahija 4:5-6

Šis stāsts par Eliju Karmela kalnā beidzas ar sirdi izmainošu
vēstījumu. Tā nav tikai paklausības vēsts, bet arī vēsts par
Dievu, kurš mūs mīl un vēlas mūsu ģimenēm labāko. Pirms Elija
sāka lūgt, viņš aicināja cilvēkus tuvoties viņam. Pat ja viņi bija
nepaklausīgi, Dievs viņus neiznīcināja. Dievs parādīja viņiem, ka
Viņš ilgojas, lai viņi atgrieztos pie Viņa. Patiesas sirds izmaiņas
pievērš mūs Jēzum Kristum, ļaujot savukārt ģimenes locekļiem
pievērsties cits citam un izstarot Dieva mīlestības, žēlastības,
piedošanas un pieņemšanas siltumu. Ģimenes altāra
atjaunošana nozīmē vairāk laika veltīt lūgšanām un Bībeles
studēšanai, un aicināt Dieva Garu darīt brīnumu mūsu mājās un
sirdīs.
Elena Vaita norāda: “ Šķiršanās no Kristus ir nesaskaņu un
strīdu iemesls ģimenē un draudzē. Tuvoties Kristum nozīmē
tuvoties vienam pie otra. Kā draudzē, tā ģimenē patiesas
vienprātības noslēpums nav meklējams diplomātijā, lietu
kārtošanā, ne arī pārcilvēcīgās grūtību pārvarēšanas pūlēs
— kaut arī tas daudzkārt būs jādara — bet gan vienotībā
ar Kristu.” Adventistu māja, 179.1. Kad mēs atjaunojam
ģimenes altāri un padarām Kristu par mūsu mājas centru,
mēs nodibinām ciešākas attiecības ar Viņu. Tieši caur šīm
attiecībām Dievs var padarīt labas attiecības vēl labākas
un sliktas – padarīt labas. Veiksmīgas un veselīgas ģimenes
attiecības sākas ar katram ģimenes loceklim piemītošo vērtību
atzīšanu. Jēzus vienmēr apstiprināja un pieņēma cilvēkus,
neskatoties uz viņu grēkiem. Viņš izrādīja pret viņiem mīlestību
un līdzjūtību, pietuvojās viņiem un lūdza nožēlot grēkus un
sekot Viņam.
Vai nebūtu brīnišķīgi, ja visi mūsu ģimenē justos mīlēti, pieņemti,
saprasti un loloti? Iedomājieties, kāda būtu mūsu mājas vide,
ja mēs iepazītu ikviena unikālās dāvanas un talantus, un
mudinātu katru spīdēt savā veidā. Iedomājieties mājas, kur
katrs bērns ir mīlētākais un tiek novērtēts tāds, kāds viņš ir,

un neviens nejūtas atstumts tāpēc, ka viņš vai viņa nav līdzīgs
savam brālim vai māsai, vai vecākiem. Daudzas reizes sliktu
ģimenes attiecību vēsturi var izsekot, vērojot kā persona
uztver sevi un savu vērtību attiecībā pret citiem ģimenes
locekļiem, un viņu bezgalīgo vērtību Dieva acīs.
Sirds izmainīšana nozīmē ļaut Dievam vispirms mainīt jūsu kā
tēva, mātes, vecāka un aizbildņa sirdi pret saviem bērniem un
citiem, kam ir jāiepazīst patiesais Dievs. Kad skatāties uz katru
ģimenes locekli, uzvelciet Jēzus "brilles" un ieraugiet katru
vienu caur Jēzus maigajām un mīlošajām acīm. Lūdziet, lai
Dievs nojauc visas naidīguma, dusmu, vilšanās un aizvainojuma
sienas un piešķir jums tādu sirdi kā Jēzum. Pirms Elija lūdza
Karmela kalnā, viņš aicināja ļaudis nākt viņam tuvāk. Viņš tos
nenicināja ne publiski, ne savā sirdī. Viņš vēlējās, lai viņi piedzīvo
bagātīgo, nezūdošo Dieva mīlestību. Daudziem vecākiem tas
var prasīt grēku nožēlu Dieva priekšā un atvainošanos saviem
bērniem par to, ka viņi nav viņus mīlējuši tā, kā Jēzus mūs
māca mīlēt.
Piesauciet Dievu, tāpat kā Elija, lai šodien jūsu mājās izmainās
sirdis, īpaši tam, kurš, jūsuprāt, to nav pelnījis. Lūdziet īpaši par
saviem bērniem vai citiem, kas ir nomaldījušies no kalpošanas
patiesajam Dievam. Vecāki, lūdziet Svētā Gara izliešanos
jūsu mājās! Lūdziet, lai Dievs iemāca jums mīlēt dziļi un bez
nosacījumiem, kā Viņš mīl mūs. Kad šīs sirds izmaiņas notiek
mūsu mājās, mēs kļūstam par mūsdienu Eliju, un varam vadīt
savus bērnus un citus cilvēkus kalpot Dievam un sagatavoties
mūsu Kunga un Glābēja Jēzus Kristus otrajai atnākšanai.

LŪGŠANA:
Mīļais Dievs, māci mums mīlēt tā, kā Tu mūs mīli,
un, lūdzu, piedod mums par tiem laikiem, kad mēs
neesam mīlējuši kā Tu. Palīdzi mums vērst sirdi pret
mūsu bērniem un vērst mūsu bērnu sirdis pret mums.
Lai Tavas mīlestības siltums mājo mūsu mājās, un lai
mēs vienmēr būtu ar Tevi. Jēzus vārdā, āmen.
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PIELIETOJIET TO
& DZĪVOJIET TAJĀ
BĪBELES
IZAICINĀJUMS
Nedēļas vidus
kontrolpunkts:
Skaitiet atmiņas
pantu kopā ar
ģimeni.

ATJAUNOJOT
ĢIMENES ALTĀRI
Sirds izmainīšana prasa laiku, taču
tas neaizņem tik daudz laika, kā jūs
domājat. Vienkāršas darbības, piemēram,
individuālu sarunu, var veikt katru dienu,
nedaudz pārdomājot un pieliekot nelielas
pūles. Vecāki (abi vecāki, vientuļie vecāki,
vecvecāki, aizbildņi), šodien ir jūsu diena
sirsnīgai rīcībai, tāpēc izmēģiniet kādu no
šīm aktivitātēm un piedzīvojiet patiesu
prieku!
INDIVIDUĀLA SASKARSMES AKTIVITĀTE:
pajautājiet saviem bērniem vai bērnam
individuāli, kādu aktivitāti (nevis
mājasdarbu) viņi vēlētos veikt kopā
tikai ar jums (nevis ar citiem ģimenes
locekļiem), veltot tam tikai 15 minūtes,

ĢIMENES
SARUNAS

T

R

E

3
Š

D

I

E

N

A

Vecāki un aizbildņi:
• Kā jūs mācāt saviem bērniem mīlēt Jēzu?
• Kā jūs parādāt saviem bērniem patieso Jēzus mīlestību, runājot un darbojoties ar
viņiem?
• Kā jūsu ikdienas lēmumi atspoguļo jūsu bērniem, ka viņi ir vērtīgi Dieva un jūsu acīs?
• Kādas nelielas izmaiņas personīgi jūs varat veikt šodien, lai būtu pacietīgāks, laipnāks
un saprotošāks pret saviem bērniem un pārējiem ģimenes locekļiem?

*Ziņa vecākiem:
Daudzi pētījumi par ģimenēm liecina, ka vecāki bieži rada sāncensību ģimenē, vienam bērnam piešķirot
vairāk priekšrocību kā citam. Mīlētākais bērns parasti ir bērns, kurš visvairāk līdzinās vecākiem vai
bērns, kurš vienmēr viņiem paklausa. Ja šāda attieksme konsekventi tiek vērsta uz vienu bērnu, tā var
kļūt neveselīga, atstājot mazāk-mīlēto bērnu neaizsargātu pret depresiju, vai arī bērns, kurš saņem šo
labvēlīgāko attieksmi, sāk justies atbildīgs par vecāku laimi. Apņemieties padarīt ikvienu ģimenes locekli
jūsu mājās par savu "mīlētāko".

bet katru dienu. Ja šis piedāvājums ir
pamatots, finansiāli un fiziski iespējams,
ieplānojiet tam laiku. Esiet kopā ar savu
bērnu un izpildiet aktivitātes, par kurām
vienojāties. Pajautājiet savam bērnam,
kādu īpašu aktivitāti viņš vēlētos veikt reizi
mēnesī tikai ar jums divatā, un ieplānojiet
laiku, lai veiktu to kopā. Atcerieties, ka šī ir
individuāla darbība — viens vecāks, viens
bērns.
15 MINŪŠU KOPĪGĀ LAIKA PAVADĪŠANAS
IDEJAS: lasiet grāmatu, lieciet puzli,
spēlējiet spēli iekštelpās vai ārā, dodieties
pastaigā, uzmanīgi klausieties, nerunājot,
nerādot un nesniedzot padomu, un
dalieties savā garīgajā ceļojumā,
pārdomās.
IKMĒNEŠA KOPĀ LAIKA PAVADĪŠANAS
IDEJAS: svētdienas rītā brokastojiet kopā
iecienītā ēstuvē, kopā dodieties piknikā,
uzbūvējiet vai pagatavojiet kaut ko savām

rokām, dodieties iepirkties, dodieties uz
koncertu vai vērojiet iecienītāko sporta
komandu, dodieties uz kempingu vai
pārgājienā, dodieties uz ezeru vai kalnu
un pavadiet laiku, runājot par mūsu
Dievu Radītāju.
Atcerieties, vecāki, ka šo aktivitāšu
laikā nevajadzētu vērtēt un nosodīt;
vairāk klausieties un mazāk runājiet.
Tas ir īpaši svarīgi jūsu agrīnajiem
pusaudžiem un jauniešiem. Kad
jūs sarunājaties par Dievu, ļaujiet
viņiem drošā vidē dalīties savās
garīgajās cīņās, šaubās un jautājumos.
Kopābūšanas laiks ir iespēja veicināt
siltumu un pieķeršanos, un veidot
lielāku uzticēšanos starp vecākiem
un bērniem. Bērni redzēs Dievu caur
saviem vecākiem. Viņi uztvers jūsu
vērtības, ja būsiet konsekventi ģimenes
kopīgajā pielūgsmē, savā pašu garīgajā
laikā un mīlestībā.

