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SABATS,
ĪPAŠĀ DIENA

Zagis
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
Sabats, laulība un ģimene Bībelē ir kopā saistīti. Laulība un ģimene bija pirmais iestādījums, ko Dievs
izveidoja radīšanas laikā. Sabats bija otrais iestādījums, ko Viņš atklāja radīšanas nedēļas beigās,
piemiņas brīdis Dieva kā Radītāja atzīšanai. Sabats ir ļoti svarīga diena Bībelē, un tai vajadzētu būt
īpašai dienai to cilvēku dzīvē, kuri mīl Jēzu un tic Viņam.
Sociālajos medijos cilvēki mēdz dalīties savos viedokļos par visu — dažkārt balstoties uz “faktiem”,
ko viņi kaut kur izlasījuši, vai balstoties uz kaut ko, ko viņi izdomājuši acumirkļa iespaidā. Ļoti bieži
“draugi” atzīmē ierakstus ar “Patīk” un kopīgo, it kā tie būtu no Dieva vai kāda ar Dievu saistīta cilvēka.
Liela daļa informācijas, kas tiek izplatīta par sabatu, bieži vien ir kā ieraksts sociālajos tīklos, kura
pamatā drīzāk ir kāda cilvēka viedoklis par kāda cita teikto, nevis rūpīga Dieva Vārda izpēte.
Šodien mums ir svarīgi zināt atšķirību starp informāciju un vērtībām, kas nāk no Dieva —
Universa Radītāja, un tām vērtībām, kas nāk no jebkura cita avota. Šis informācijas izcelsmes
avots arī noteiks tās vērtību vai, gluži pretēji, vērtības trūkumu. Tas nozīmē, ka idejas,
domas, informācijas avots ir ļoti svarīgs, jo tas nosaka, vai mums tā ir jāuztver nopietni,
vai vienkārši nav jāņem vērā.
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ROCIET
DZIĻĀK

Dievs atdusējās septītajā dienā
Izlasiet 1. Mozus 2:1-3, 2.
Mozus 20:8

Pārbaude Ņujorkas taksometru vadītājiem ir samazināta no
vairāk nekā 80 jautājumiem līdz tikai 10! Jēzus darīja kaut ko
līdzīgu ar desmit baušļiem. Tagad, kad tehnoloģija ir devusi
piekļuvi globālajām pozicionēšanas sistēmām (GPS), tas ir
mainījis to, cik labi taksometru vadītājiem ir jāzina pilsēta, lai
viņiem tiktu piešķirta privilēģija vadīt taksometru Ņujorkā.
Tā kā viedtālruņus ir viegli iegūt un tajos bieži ir aplikācijas
ar GPS, taksometru vadītājiem ir diezgan viegli nokļūt tur,
kur klients vēlas doties, nezinot pilsētu. Tomēr ilggadējie
dzelteno taksometru klienti nav pārliecināti, ka viņiem patīk
šī jaunā sistēma. Viens no viņiem nesen teica: “Ja es iekāptu
taksometrā un vadītājs nezinātu, kur atrodas Empire State
Building debesskrāpis, tas būtu smieklīgi. Tas būtu tāpat kā
nolīgt šefpavāru, kurš nekad iepriekš nav vārījis rīsus.
Kad Rakstu mācītājs pienāca pie Jēzus — Marka 12:28 — un
jautāja Viņam, kurš no visiem ir vissvarīgākais bauslis, Jēzus
atbildēja, citējot 5. Mozus 6:5: "Un tev būs To Kungu, savu
Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un
ar visu savu spēku." Jēzus apkopoja pirmos četrus baušļus,
norādot, ka baušļu patiesais mērķis ir paklausīt Dievam it visā
— tas nozīmē mīlēt Dievu. Tātad Jēzus saskata atšķirību starp
iekalšanu no galvas un sirds zināšanām.
Ņujorkas taksometra vadītājs - iesācējs ar GPS, iespējams, var
kartēt maršrutu no JFK starptautiskās lidostas līdz viesnīcai
Taimskvērā, taču vai viņa GPS jauda ir līdzvērtīga zināšanām,
kas ir pieredzējušam autobraucējam veterānam, kurš
padziļināti pārzina katru pilsētas kvartālu un savā prātā redz
Taimskvēru pat pirms nokļūšanas tur?

Tāpēc zināt par sabatu nozīmē zināt, ka Dievs mums to ir devis
garas darba un skolas nedēļas beigās, lai palīdzētu mums
mazināt saspringumu un atjaunot saikni ar Viņu. Patiesībā
sabats ir Dieva dāvana cilvēkiem, tāpēc mēs varam piedzīvot
atpūtu, atjaunošanos un pielūgsmi. Sabats tika dots kā zīme
starp Dievu un Viņa tautu — zīme viņu uzticībai Viņam kā savam
Glābējam un Kungam.
Tieši tas notika ar Eliju Karmela kalnā 1. Ķēniņu 18:21, 30. Tā
kā Israēla bērni bija pagriezuši muguru Dievam, pārtraukuši
ievērot sabatu un regulāri pielūgt Dievu kopā ar savām
ģimenēm, Elija parādījās, lai konfrontētu viņus ar to, ko viņi
dara. Viņš aicināja Israēla bērnus izlemt, ko viņi pielūgs — Dievu
vai Baalu; un viņš salaboja Tā Kunga altāri, lai Israēla bērni
varētu atgriezties pie ieraduma pielūgt patieso debesu Dievu.
Šodien mēs mudinām jūs izvēlēties Dievu, paklausot
baušļiem, jo īpaši ievērojot sabatu, kā Dievs ir noteicis no
paša pirmsākuma. Atjaunojiet savus ģimenes altārus, ja tie ir
nojaukti, lai jūs varētu regulāri piesaukt Tā Kunga Vārdu ar savu
ģimeni ikdienas ģimenes svētbrīžu laikā!

LŪGŠANA:
Mīļais Dievs, mēs vēlamies izpildīt Tavu gribu,
paklausot Taviem baušļiem. Palīdzi mums izjust
Tavas klātbūtnes spēku, lai mēs to piedzīvotu savā
dzīvē. Palīdzi mums izvēlēties Tevi šodien un katru
dienu. Izglāb mūs, kad Tu nāksi vest Savus bērnus uz
Debesīm. Jēzus vārdā, āmen.
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PIELIETOJIET TO
& DZĪVOJIET TAJĀ
BĪBELES
IZAICINĀJUMS
Skaitiet atmiņas
pantu kopā ar
ģimeni. Pastāstiet
to kādam draugam
vai paziņam.

ĢIMENES
SARUNAS
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• Kas padara sabatu par īpašu dienu?
• Vai mēs dažreiz aizmirstam "pieminēt sabata dienu, ka mēs to svētījam"?
(2. Mozus 20:8). Kā mēs varam atcerēties svētīt sabatu?
• Vai jūs izprotat, ka sabats ir dāvana no jūsu Debesu Tēva, kurš jūs mīl un
vēlas, lai jūs baudītu bagātīgas svētības gan uz zemes, gan nākamajā
pasaulē?

ATJAUNOJOT
ĢIMENES ALTĀRI

Ģimenes dzīvi
mūsdienās virza
dažādi strauji

Kopā ar ģimeni izlemiet, ko jūs darīsiet, lai sabats jums būtu

un mainīgi grafiki.

īpašs.

Sabats ir Dieva

Nosakiet laiku saulrieta svētbrīdim katru piektdienas vakaru,
kad sagaidāt sabatu, un izmantojiet sagatavošanās dienu,
lai darītu tieši to — sagatavotos sabatam —, lai jūs varētu
koncentrēties uz Dieva pielūgsmi un saziņu ar Viņu. Neesiet
aizņemts ar lietām, kas nesaista jūs ar Dievu un neveicina jūsu
attiecības ar Viņu.

dāvana, kas mums
sniedz saldu atpūtas
oāzi. Ieradumu apzināta
veidošana, kas atgādina mums par tuvojošos
atpūtas dienu, var palīdzēt sagatavot mūsu prātus šim īpašajam
laikam. Mēs varam trenēt savas smadzenes sagaidīt sabatu,
attīstot tādus paradumus kā mājas kārtošana, apģērba

Atrodiet veidus, kā padarīt sabatu īpašu un svinēt piedzīvoto

sagatavošana draudzes apmeklēšanai, maizes pirkšana vai

prieku. Dalieties tajā cits ar citu saulrieta svētbrīdī sabata

cepšana, īpaša maltīte vai mīļāko dziesmu dziedāšana un

vakarā. Pateicieties Dievam par atpūtas dienu un iespēju

klausīšanās. Bībeles stāstu grāmatas izmantošana, kas tiek

komunicēt citam ar citu. Pielūdziet Viņu un veltiet laiku, lai

lasīta tikai piektdienas vakara svētbrīžos, un iesaistīšanās

dalītos atziņās par Dievu ar saviem kaimiņiem un draugiem.

citās sabatam raksturīgās aktivitātēs palīdzēs padarīt sabata
svinēšanu par īpašu notikumu jūsu ģimenē.

