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TAS
NAV GODĪGI

Skruvgriezis
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
Arī bērniem, pusaudžiem un jauniešiem ir sava atbildība! Vai jums reizēm dzīve šķiet negodīga? Un
bieži tā vienkārši nav godīga! Vai jūs, bērni un jaunieši, reizēm nesaprotat savu vecāku izvirzītos
noteikumus? Varbūt jūs apšaubāt dažus lēmumus, ko jūsu vecāki pieņēmuši jūsu labā? Vai esat vīlušies
par to, kā viņi dažreiz mēdz runāt ar jums?
Apstājieties un padomājiet par visām labajām lietām, ko jūsu vecāki dara jūsu labā, piemēram,
gādājot par jūsu vajadzībām — pārtiku, pajumti, apģērbu, izglītību un daudzām papildu lietām.
Pēc tam pateicieties Dievam par tām un lūdziet, lai Dievs palīdz jums būt paklausīgiem bērniem
neatkarīgi no jūsu vecuma. Lūdziet, lai Dievs piedod jūsu vecākiem par tiem gadījumiem, kad
viņi nepieņēma pareizos lēmumus, un lūdziet, lai Dievs palīdz pievērst jūsu sirdi savai mātei,
tēvam vai aizbildnim. Ja kāds no vecākiem (vai abi) nav bijuši atbildīgi vai dievbijīgi,
lūdziet Dievu, lai Viņš paveic brīnumu jūsu mājās, maina jūsu vecāku sirdis vai maina
jūsu situāciju. “Bērni, klausait saviem vecākiem, jo tā pienākas.” Efeziešiem 6:1
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ROCIET
DZIĻĀK

Pievēršot bērnu sirdis
vecākiem
Izlasiet Maleahija 4:5-6

Stāsts par Eliju Karmela kalnā ir episks. Dažas no
visspēcīgākajām stāsta daļām ir par Elijas neatlaidīgajām
lūgšanām. Kad Elija lūdza, notika pārsteidzošas lietas. Elija
lūdza, lai Dievs atjauno salauzto altāri un izglābj cilvēkus.
Elijas vēstījums mūsdienās ir tikpat aktuāls mūsu katra mājās.
Vecāki, mums nopietni un uzcītīgi jālūdz par Svētā Gara
izliešanos mūsu mājās. Tas mudinās sirdis mainīties — nožēlot
grēkus un rast piedošanu vecāku un bērnu starpā, kā arī starp
ģimenes locekļiem.
Lai gan vecāki ne vienmēr to saprot, Dievs sagaida, ka viņi
vadīs, mācīs un disciplinēs savus bērnus. Vārds “disciplīna”
cēlies no vārda “māceklis”. Kad mēs disciplinējam savus bērnus,
mēs viņus nevis sodām vai pārmācām, bet gan koriģējam
un virzām. Vecākiem ir jāmāca savi bērni Dieva ceļos, cerot,
ka viņi galu galā izvēlēsies Kristu par savu Kungu un Glābēju.
“Mājai priekš bērniem vajadzētu būt visvaldzinošākai vietai
virs zemes, un vispatīkamākai tur jābūt mātes klātbūtnei. Bērni
ir jūtīgi un maigi. Viņus var viegli iepriecināt un viegli padarīt
nelaimīgus. Ar maigu disciplīnu, mīļiem vārdiem un rīcību māte
bērnus var piesaistīt savai sirdij.” Adventistu māja 21. lpp
Pieaugušajiem ir viegli aizmirst, cik bezspēcīgi var justies bērni
pret spiedienu, ko viņi izjūt katru dienu, lai darbotos un izpildītu
daudzās prasības, kas viņiem tiek izvirzītas visas dienas
garumā. " Sakārtojiet un iztīriet savu istabu, pretējā gadījumā
jūs nevarēsit spēlēt videospēles." " Ēdiet dārzeņus, pretējā
gadījumā jūs nesaņemsit desertu." "Jūs nepametīsiet šo māju,
kamēr tā izskatās šādi!" Un, kad nekas cits neizdodas: "Tāpēc,
ka es tā teicu!" Iedomājieties, kā jūs justos, ja ar jums tā runātu

katru dienu! Vecākiem ir nepieciešams noteikt atbilstošas
robežas ar bērniem, taču tikpat svarīgi ir arī bērniem mācīt,
kā izdarīt labu, pareizu izvēli. Dievs vēlas, lai mēs sekotu
Viņam, bet Viņš katram dod tiesības izvēlēties. Bērni, kuriem ir
dotas izvēles iespējas, ir labāk sagatavoti rīkoties atbildīgi, it
īpaši, kad viņi saskaras ar izvēli, kas ir pretrunā viņu ģimenes
vērtībām. Spēja pieņemt lēmumus dažādos savas dzīves
aspektos palīdz arī bērniem veidot veselīgāku pašcieņu un
pārliecību, ka viņi ir svarīgi citiem, īpaši vecākiem un Dievam.
Ir nepieciešams laiks un pacietība, lai ļautu bērnam izvēlēties.
Bet atcerieties, ka nedaudz tam veltīta un ieguldīta laika
tagad var sniegt svarīgus ieguvumus ilgtermiņā. Un otrādi,
- laika neveltīšana vai jūsu nepacietība radīs ievērojamas
negatīvas sekas ilgtermiņā. Ja bērnam dodat izvēles iespēju,
tas nenozīmē, ka jūs izpildāt visas viņa iegribas, taču pat
trīsgadīgam bērnam var tikt dota izvēle vilkt zaļas vai melnas
bikses, nosnausties uz grīdas vai gultā. Ideja ir tāda, ka bikses
ir jāvalkā, bet vai ir nozīme to krāsai, ja tā nav skolas forma?
Jūsu bērnam ir jāpaguļ, bet vai tam noteikti ir jānotiek gultā?
Apņemieties palīdzēt savam bērnam sajust, ka viņš ir svarīgs
jums un Dievam, un ka jūsu mājās šajā nedēļā notiks lielas sirds
izmaiņas.

LŪGŠANA:
Mīļais Dievs, mēs esam ļoti pateicīgi, ka Tu vienmēr
dod mums izvēles iespējas. Mēs pateicamies Tev
par to, ka ikdienā parādi mums, cik īpaši mēs esam
Tavās acīs un ka esam Tev svarīgi. Tikai Tu esi pelnījis
godu un slavu. Mēs vēlamies Tev vienmēr sekot un
izvēlēties Tevi atkal un atkal. Jēzus vārdā, āmen.
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ĢIMENES
SARUNAS

BĪBELES
IZAICINĀJUMS
Skaitiet atmiņas pantu
kopā ar ģimeni. Meklējiet
Bībelē citus pantus, kuros
ir līdzīgs apsolījums vai
pavēle.
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• Vai jūs ticat, ka Dievam jūsu ģimenei ir īpašs mērķis un misija?
• Vai jūs jūtat, ka Dievs jūsu ģimenei ir devis īpašas svētības un
brīnumus tagad vai iepriekšējās paaudzēs? Dalieties šajos
stāstos savā starpā un ar citiem, kurus jūsu ģimenes stāsts
varētu iedrošināt.
• Kāpēc izmainīta sirds ir tik svarīga, lai izprastu Dieva vēlmi
noslēgt derību ar katru no mums un ar mūsu ģimeni?

ATJAUNOJOT
ĢIMENES ALTĀRI
Piepildiet maisu ar bumbām, kuras izmanto dažādiem sporta

citi nav laimīgi – piemēram, mamma vai tētis, vai mūsu skolotāji

veidiem. Ļaujiet saviem bērniem noteikt dažādu veidu bumbas

vai draugi. Bet labā ziņa ir tā, ka tad, kad mēs pārkāpjam

un uzziniet, kura spēle viņiem visvairāk patīk.

Dieva noteikumus, mēs neesam ārpus spēles! Joprojām ir

Tad pajautājiet viņiem par noteikumiem! Vai viņi zina spēles
noteikumus? Pajautājiet viņiem, kas notiek, ja kāds noteikums
tiek pārkāpts.
Reizēm spēlētājs tiks izslēgts no spēles. Vai arī visa komanda
var saņemt sodu tikai tāpēc, ka viens spēlētājs nespēlēja pēc
noteikumiem.
Dievam arī ir noteikumi. Runājiet par to, kādi varētu būt šie
noteikumi. Un, kad mēs tos pārkāpjam, tas nav labi. Dievs tad
nav laimīgs. Mēs neesam laimīgi (jo iekšēji jūtamies slikti), un

cerība. Dievs mūs mīl. Tā teikts Bībelē. Dievs vēlas mums dot
pēc iespējas vairāk iespēju palikt Spēlē. Viņš vēlas mūs izglābt
Savai Valstībai.

