1. decembris
Rakstu vieta: Jesajas 11:1-2

Lasījums:

Dievam ir plāns pilnīgi visam. Daudzus gadus
pirms Jēzus dzimšanas dzīvoja kāds vīrs Isajs.
Isajam bija septiņi dēli, un jaunāko sauca par
Dāvidu. Kad Dāvids izauga, viņš kļuva par
varenu Izraēla ķēniņu. Dievam bija plāns
Isajam un viņa dēlam Dāvidam pirms vēl viņi
bija piedzimuši.
Arī Jēzus ir no Isaja un Dāvida ciltskoka, bet
Viņš piedzima daudzus gadus vēlāk. Cilvēki ilgi
gaidīja glābēja dzimšanu. Arī mums šis ir
gaidīšanas laiks. Adventa laikā mēs gaidām
Ziemassvētkus, dienu, kad svinam Jēzus
piedzimšanu.
Ir grūti būt pacietīgiem, īpaši, ja gaidām kaut
ko tik lielisku! Bet ir svarīgi mācīties būt
pacietīgiem un uzticēties, ka Dievam ir plāns arī
mums.

Pārrunām:

Kāpēc gaidīt ir tik grūti?

Lūgšana:

Labais Dievs, paldies, ka Tev ir plāns katram no
mums. Māci mums būt pacietīgiem, gaidot
Jēzus dzimšanas dienu.

2. decembris
Rakstu vieta: 1. Mozus 1:26-31

Lasījums:

Dievs ir visa Radītājs. Dievs ir radījis pasauli un
visu, kas tajā: gaisu un ūdeni, augus un zivis,
dzīvniekus un cilvēkus. Kad Dievs bija radījis
pasauli, tā bija perfekta. Sākumā arī Dieva
radītie cilvēki bija nevainojami. Viņi negrēkoja
un nedarīja neko tādu, kas Dievu apbēdinātu.
Lai gan tagad pasaulē ir grēks un bēdas, tomēr
Dievs joprojām par mums rūpējas. Mums ir
brīnumjauka pasaule, kurā dzīvot, un Dievs
mums ir devis uzdevumu par to rūpēties. Mēs
varam rūpēties par pasauli, izturoties labi pret
visu dzīvo radību.
Pasaule ir Dieva dāvana mums. Dievs vēlas, lai
mēs par Viņa dāvanu priecātos, un grib arī, lai
mēs par to rūpētos.

Pārrunām:

Kādos veidos tu vari rūpēties par augiem,
dzīvniekiem, putniem, upēm, cilvēkiem un visu
pārējo pasaulē, ko Dievs ir radījis?

Lūgšana:

Paldies, Radītāj, ka devi mums brīnišķīgu
pasauli.

3. decembris
Rakstu vieta: 1. Mozus 3:1-19

Lasījums:

Vakar mēs lasījām par pilnīgo pasauli, ko Dievs
radīja, kurā arī cilvēki bija perfekti. Šodien mēs
Bībelē lasām par Ādamu un Ievu un viņu
nepaklausību Dievam. Dievs viņiem bija devis
pilnīgi visu un prasīja tikai neēst no viena koka
augļiem. Bet Ieva un Ādams ēda aizliegto augli.
Ar to viņi atdeva savu varu pār zemi velnam jeb
čūskai, kam viņi bija klausījuši, un pasaulē
ienāca grēks un lāsts.
Cilvēki bija atstājuši Dievu, visa labā avotu, un
Dievs viņus izdzina no lieliskā dārza un no
Savas klātbūtnes. Tagad, lai sagādātu sev
pārtiku, viņiem bija smagi jāstrādā. Tomēr
Dievs apsolīja Ādamam un Ievai nepamest
cilvēkus pavisam un dot pasaulei Glābēju, kas
samīs čūskai galvu, vai, citiem vārdiem, uzvarēs
velnu un atbrīvos no viņa varas tos, kas tic un
seko Glābējam.

Pārrunām:

Kādas lietas mūsu dzīvē apbēdina Dievu?

Lūgšana:

Varenais Dievs, palīdzi mums novērsties no tā,
kas Tev nepatīk.

4. decembris
1. Mozus 6:11-14;
Rakstu vieta: 7:17-8:3; 9:8-13

Lasījums:

Dievu apbēdina tas, ka cilvēki grēko un dara
ļaunu. Pienāca laiks, kad pasaulē bija tik daudz
ļaunuma, ka Dievam vajadzēja to iznīdēt. Tad
Viņš lika Noam celt šķirstu un paglābties tajā
kopā ar savu ģimeni un arī ar dzīvniekiem, jo
Noa un viņa ģimene godāja Dievu. Pēc tam
Dievs sūtīja stipru lietu, un pasaule applūda, un
aizgāja bojā visi cilvēki un dzīvnieki, kuri nebija
šķirstā.
Kad lielie plūdi beidzās un Noa un viņa ģimene
atkal bija uz sausas zemes, Dievs slēdza ar Nou
derību vai, citiem vārdiem sakot, viņam kaut ko
apsolīja. Dievs apsolīja nekad vairs neiznīcināt
pasauli plūdos. Kā zīmi Savam apsolījumam
Viņš lika debesīs varavīksni. Pat grēcīgā
pasaulē Dievs mūs tomēr mīl un tur Savus
solījumus.

Pārrunām:

Vai vari nosaukt kādu Dieva apsolījumu, ko
Viņš ir turējis?

Lūgšana:

Paldies Tev, visvarenais Dievs, ka pildi Savus
solījumus.

5. decembris
Rakstu vieta: 1. Mozus 12:1-7

Lasījums:

Dažkārt Dievs no mums prasa grūtas lietas.
Dievs prasa, lai mēs esam labi, kad daudz
vieglāk – un reizēm jautrāk – ir būt nerātniem
un nepaklausīgiem. Dievs kādreiz prasa, lai
mēs ejam un darām to, ko mēs labprāt nemaz
nedarītu.
Dievs aicināja Ābramu doties garā ceļojumā.
Viņam bija jāatstāj vieta, ko viņš sauca par
savu dzimteni un mājām. Par to Dievs
Ābramam kaut ko apsolīja – Dievs apsolīja
Ābramu svētīt. Ābramam joprojām bija
problēmas un grūtības, īpaši, kad viņš aizmirsa
klausīt Dieva norādēm, tomēr Dievs izpildīja
visus Savus solījumus Ābramam. Un, kas vēl
labāk, Ābrahāms kļuva par Dieva draugu.

Pārrunām:

Kādos veidos Dievs atklāj, ko Viņš grib, lai tu
dari?

Lūgšana:

Svētais Dievs, palīdzi mums Tev klausīt un darīt
to, ko Tu gribi, lai mēs darām.

6. decembris
Rakstu vieta: 1. Mozus 21:1-7

Lasījums:

Vai kādreiz esi vēlējies kaut ko tik ļoti, ka
domāji, ka nomirsi, ja to nedabūsi? Ir grūti
justies laimīgiem tad, ja domājam par to, kā
mums nav, un nevis par to, kas mums ir.
Sāra vairāk par visu pasaulē gribēja bērniņu,
bet, lai gan viņa daudz lūdza un darīja visu, ko
varēja, bērnu viņai nebija. Sākot novecot, viņa
galu galā nosprieda, ka Dievs viņai bērniņu
nedos. Bet tieši tad Dievs deva Sārai dēlu, un
viņa to nosauca par Īzāku. Sāra bija ārkārtīgi
laimīga un pateicīga Dievam, ka Viņš bija devis
brīnišķīgu dēlu, kad viņa jau bija atmetusi visas
cerības uz sava sapņa piepildīšanos.

Pārrunām:

Kā Dievs ir atbildējis uz tavām lūgšanām?

Lūgšana:

Žēlsirdīgais Dievs, paldies, ka Tu atbildi uz
mūsu lūgšanām.

7. decembris
Rakstu vieta: 1. Mozus 22:1-14

Lasījums:

Īzāks bija īpašs zēns, un viņa tēvs Ābrahāms to
ļoti mīlēja. Bet Ābrahāms mīlēja Dievu vēl
vairāk par Īzāku. Kādu dienu Dievs lika
Ābrahāmam doties ceļojumā kopā ar Īzāku.
Ābrahāms paklausīja. Dievs Ābrahāmam lika
upurēt Īzāku, kas nozīmēja viņu nonāvēt. To
prasot, Dievs vēlējās pārbaudīt Ābrahāma
mīlestību uz Dievu.
Abrahāms noskuma, bet saprata, ka klausīs
Dievam. Viņš ticēja, ka Dievs visu nokārtos, pat
ja Viņš bija prasījis Ābrahāmam kaut ko tik
dārgu. Gatavojoties upurēt Īzāku, Dievs sūtīja
Savu eņģeli apturēt Ābrahāmu un glābt Īzāka
dzīvību. Tad, godinot Dievu, Ābrahāms pienesa
kā upuri aunu un pateicās Dievam, ka Viņš bija
saudzējis Īzāka dzīvību.

Pārrunām:

Kad tu juties Dieva pasargāts?

Lūgšana:

Palīdzi, mums, labais Dievs tad, kad paklausība
Tev prasa mums kaut ko upurēt.

8. decembris
Rakstu vieta: 1. Mozus 28:10-22

Lasījums:

Jēkabs nebija vienmēr bijis labs. Viņš bija
rīkojies nelāgi, un tā vietā, lai lūgtu piedošanu,
bija bēdzis prom. Daudzus gadus Jēkabs
dzīvoja svešumā, tālu no tēva mājām.
Bēgot no ģimenes, Jēkabs varbūt domāja, ka
viņam jābēg arī no Dieva. Bet Dievs runāja ar
Jēkabu sapnī. Dievs atgādināja Jēkabam
apsolījumus, ko bija devis viņa tēvam un
vectēvam, un apliecināja, ka šie apsolījumi
attiecas arī uz viņu.
Jēkabs varbūt domāja, ka viņam ir jābēg no
Dieva, tomēr Dievs visu laiku bija ar viņu.

Pārrunām:

Kā tu vari zināt, ka Dievs vienmēr ir ar tevi?

Lūgšana:

Dievs, atgādini mums katru dienu, ka Tu esi ar
mums.

9. decembris
Rakstu vieta: 5. Mozus 5:1-22

Lasījums:

Dievs vēlas, lai mēs labi izturamies cits pret
citu. Dievs grib, lai mēs pret citiem izturamies
tā, kā mēs gribam, lai izturas pret mums. Lai
palīdzētu saprast, kā mums ir jāattiecas citam
pret citu, Dievs jau tālā pagātnē deva Mozum
desmit vislabākos dzīves likumus. Šos likumus
sauc par Desmit baušļiem un tie ir vērtīgi likumi
vēl mūsdienās.
Ne visiem patīk ievērot likumus. Daži domā, ka
likumu ievērošana laupa prieku. Bet Dievs
mums deva desmit baušļus ne lai mūs sodītu,
bet lai mēs Viņam parādītu, ka esam pateicīgi
par to, ko Viņš ir darījis mūsu labā. Dievs grib,
lai mēs darām labu, un Viņš palīdzēs mums
rīkoties pareizi, vadot mūs pa īsto ceļu.

Pārrunām:

Kādi likumi vai noteikumi palīdz jūsu ģimenei
labi sadzīvot?

Lūgšana:

Taisnais Dievs, paldies, ka Tu mums dod
likumus, lai mūs vadītu.

10. decembris
Rakstu vieta: Jozuas 2:1-21

Lasījums:

Izraēlieši bija gatavi ieiet zemē, ko Dievs tiem
bija apsolījis. Viņi sūtīja divus vīrus izlūkot
zemi, lai uzzinātu par to ko vairāk. Tas bija ļoti
bīstams uzdevums, jo, ja zemes valdnieki šos
izraēliešus atrastu, viņi tiktu nogalināti.
Rahāba paglāba abu Dieva vīru dzīvības. Viņa
paslēpa tos savā mājā un palīdzēja tiem izbēgt.
Viņa zināja, ka Dievs Jērikas pilsētu bija
apsolījis Jozuam un izraēliešiem, un ticēja, ka
Dievs ir spēcīgs Dievs.
Drosmīgā Rahāba godāja Dievu, jo ticēja Dieva
spēkam. Par to izraēlieši saudzēja Rahābu un
viņas ģimeni. Pa savas mājas logu Rahāba
izkāra sarkanu virvi, lai izraēlieši atcerētos viņu
pasargāt. Un Dievs pieminēja Rahābu un
rūpējās par viņu arī turpmāk.

Pārrunām:

Pastāsti par gadījumu, kad Dievs tev deva
drosmi kādam palīdzēt.

Lūgšana:

Labais Dievs, dod mums drosmi palīdzēt citiem.

11. decembris
Rakstu vieta: Rutes 1:15-2:3

Lasījums:

Rute and Naomija bija zaudējušas savus
vistuvākos cilvēkus. Abi Naomijas dēli – no
kuriem viens bija Rutes vīrs – bija miruši, un arī
Naomijas vīra vairs nebija starp dzīvajiem.
Naomija bija dzīvojusi Rutes dzimtajā zemē,
tālu no savas ģimenes, bet tad nolēma
atgriezties Betlēmē. Rute būtu varējusi palikt
savā zemē pie savas ģimenes, but viņa
izvēlējās doties uz Betlēmi kopā ar Naomiju.
Naomija ļoti bēdājās, jo domāja, ka Dievs viņu
ir aizmirsis. Bībeles laikā vairumam sieviešu
nebija apmaksāta darba, tāpēc viņas devās uz
lauku un uzlasīja vārpas, ko zemnieki tajā bija
atstājuši. Uz lauku lasīt vārpas devās Rute, un
tur viņa satika Boāsu, Naomijas radinieku, kurš
par viņām parūpējās. Boāzs un Rute apprecējās
un viņiem piedzima dēls. Naomija bija laimīga.
Viņa saprata, ka Dievs nebija viņu aizmirsis pat
tad, kad viņa bija jutusies apbēdināta.

Pārrunām:

Kad tu biji dziļi noskumis? Kas tevi spēj
iepriecināt?

Lūgšana:

Svētais Dievs, paldies, ka vienmēr esi ar mums.

12. decembris
Rakstu vieta: 1. Samuēla 16:1-13

Lasījums:

Dievam ir plāns tev. Lai gan esam vēl bērni,
Dievs redz mūsu sirdis un zina, kādi cilvēki mēs
esam un kādi būsim.
Gandrīz visi pieaugušie, skatoties uz Dāvidu,
redzēja viņā tikai ganu zēnu, kas gana sava
tēva aitas, bet, kaut arī viņš bija tikai bērns,
Dievs izraudzījās Dāvidu par ķēniņu. Dieva
kalps Samuēls izlēja eļļu uz Dāvida galvas un
svaidīja viņu par nākamo Izraēla ķēniņu.
Dievam ir plāns katram no mums. Ne daudzi no
mums kļūs par valdniekiem, bet mēs visi varam
nozīmīgos veidos kalpot Dievam. Ir svarīgi
ieklausīties Dieva aicinājumā un meklēt iespējas
pagodināt Dievu savā dzīvē.

Pārrunām:

Kā tu vari godāt Dievu savā dzīvē?

Lūgšana:

Gudrības Dievs, vadi mūs kalpot Tev.

13. decembris
Rakstu vieta: 1. Ķēniņu 18:17-24, 36-39

Lasījums:

Izraēla tauta bija aizmirsusi kalpot dzīvajam
Dievam un sākusi kalpot elku dievam Baālam.
Dievs sūtīja pravieti Eliju atgādināt tautai par
patieso Dievu. Bet cilvēki negribēja klausīties
Elijā. Tad Elija piedāvāja parādīt cilvēkiem
Dieva spēku. Viņš sagatavoja upuri, un Baāla
pravieši sagatavoja upuri. Baāla pravieši lūdza,
lai viņu dievs sūta uguni un upuri aizdedzina,
bet, protams, neīstais dievs neko nedarīja. Bet,
kad Elija lūdza, Dievs sūtīja uguni.
Izraēlieši bija aizmirsuši Dievu, līdz Dievs
parādīja viņiem brīnumu. Dievs joprojām dara
brīnumus, taču mums Viņu jāgodā arī tad, ja
neredzam brīnumus. Mūsu Dievs ir liels un
varens, un mums vienmēr vajag Viņu cildināt.

Pārrunām:

Kādos veidos tu vari cildināt Dievu?

Lūgšana:

Visspēcīgais Dievs, mēs slavējam Tevi par visu,
ko Tu esi darījis mūsu labā.

14. decembris
Rakstu vieta: Esteres 4

Lasījums:

Dievs darbojas visā. Reizēm mums liekas, ka
viss nemaz nenotiek tā, kā vajadzētu, un tikai
vēlāk mēs saprotam, kāpēc Dievs mūs nolika
attiecīgajā vietā attiecīgajā laikā.
Estere bija īsta skaistule, un savas pievilcības
dēļ viņa kļuva par karalieni. Bet viņa bija arī
drosmīga, jo izglāba jūdu tautu no
iznīcināšanas. Esteres tēvocis pastāstīja, kādas
briesmas draud viņai un viņas tautai un
palīdzēja izplānot, kā tautu izglābt no bojāejas.
Sākumā viņa domāja, ka nevarēs palīdzēt, bet
tēvocis viņai atgādināja, ka ikviens ir nozīmīgs.
Dievs bija ielicis Esteri pilī, lai viņa paveiktu
īpašu uzdevumu. Viņas drosme paglāba daudzu
cilvēku dzīvības.

Pārrunām:

Vai Dievam ir īpašs uzdevums arī tev?

Lūgšana:

Visu zinošais Dievs, atver mūsu acis ieraudzīt
tos īpašos plānus, kādi Tev ir priekš mums.

15. decembris
Rakstu vieta:

Jesajas 9:2-7

Lasījums:

Daudzus gadus pirms Jēzus dzimšanas ar
Dieva vēsti pie Izraēla tautas nāca cilvēki, ko
sauca par praviešiem. Pravieši atgādināja
cilvēkiem, ko Dievs grib, lai viņi dara. Dievs
gribēja, lai viņi izturas labi pret citiem.
Pravieši arī mācīja tautai pielūgt vienīgo
patieso Dievu.
Un pravieši atgādināja ļaudīm, ka Dievs bija
apsolījis glābēju. Viņi arī deva cerību, ka, lai
cik slikti tautai klātos, Dievs nav viņus
aizmirsis. Dievs sūtīs bērnu, kurš izaugs un
kļūs par pasaules glābēju.

Pārrunām:

Vai kādreiz esi aizmirsis izpildīt solīto?

Lūgšana:

Paldies, ka esi mums devis Savus
apsolījumus.

16. decembris
Rakstu vieta: Jesajas 11:6-9

Lasījums:

Dzīvnieki ir viena no Dieva dāvanām mums.
Dievs ir radījis katru dzīvnieku unikālu. Daudzi
dzīvnieki ir maigi un labi, bet citi ir plēsīgi un
var uzbrukt mums vai dzīvniekiem. Vairums
plēsēju uzbrūk tikai tad, kad ir izsalkuši vai
izbiedēti.
Pirms Ādams un Ieva grēkoja, visi dzīvnieki labi
sadzīvoja cits ar citu. Nekādu briesmu
nepastāvēja. Dievs bija radījis miermīlīgu
pasauli, bet grēks visu mainīja. Kādu dienu
Dievs atjaunos mieru pasaulē. Tad nebūs vairs
ne izsalkuma, ne baiļu, un visi dzīvnieki atkal
labi satiks cits ar citu. Viņi nedarīs pāri
vājākiem, un cilvēki nedarīs pāri viņiem.
Mierīgā pasaulē arī visi Dieva bērni labi satiks.
Vairs nebūs ne karu, ne sāpju. Kas tā būs par
brīnišķīgu pasauli!

Pārrunām:

Kā tu vari būt miera nesējs?

Lūgšana:

Mīlošais Dievs, palīdzi mums saprast, kā nest
mieru pasaulē.

17. decembris
Rakstu vieta: Jonas 3:1-5

Lasījums:

Jona bija pravietis, viens no Dieva īpašajiem
sludinātājiem. Dievs deva Jonam īpaši svarīgu
uzdevumu. Bet Jona negribēja darīt, ko Dievs
viņam prasīja, un bēga no Dieva.
Protams, Dievs zināja, uz kurieni Jona dodas –
neviens nevar aizbēgt no Dieva. Dievs bija ar
Jonu uz vētras plosītā kuģa, un Dievs bija ar
Jonu zivs vēderā. Dievs bija ar Jonu, kad viņš
beidzot devās uz Ninivi izdarīt to, ko Dievs
Jonam bija licis.
Mēs nevaram aizbēgt no Dieva. Dievs vēlas, lai
mēs Viņu klausām. Tomēr, pat tad, kad to
nedarām, Dievs ir ar mums. Dievs mūs mīl
vienmēr un visur.

Pārrunām:

Vai kādreiz esi mēģinājis slēpties no Dieva?

Lūgšana:

Mīlošais Dievs, Tu noraugies uz mums visās
lietās.

18. decembris
Rakstu vieta: Daniela 6

Lasījums:

Dievs vēlas būt svarīgākais mūsu dzīvē:
svarīgāks pat par mūsu ģimeni un mūsu
mantām, un svarīgāks pat par mūsu dzīvību.
Daniels to saprata – viņš pielūdza Dievu, kaut
arī tas varēja viņam maksāt visu, pat dzīvību.
Danielam pielūgt Dievu nozīmēja pārkāpt
likumu, bet Daniels zināja, ka Dievs ir vienīgais
patiesais Dievs, un nepārstāja kalpot Viņam.
Daniels tika sodīts par likuma pārkāpšanu, viņu
iemeta lauvu bedrē. Bet Dievs pasargāja
Danielu no aprīšanas. Pateicoties Danielam
cilvēki ieraudzīja Dieva spēku, un daudzi sāka
pielūgt Dievu tādēļ, ka Daniels bija uzticējies
Dievam un godājis Viņu.

Pārrunām:

Kam tu visvairāk esi pieķēries?

Lūgšana:

Glābēj Dievs, es ne vienmēr spēju mīlēt Tevi
vairāk par visu. Palīdzi man uzticēties un godāt
Tevi diendienā.

19. decembris
Rakstu vieta: Mikas 5:1-5a

Lasījums:

Dieva rīcība mūs nereti pārsteidz. Par Jēzus
dzimšanas vietu Dievs izraudzījās mazo
Betlēmes ciemu. Bībeles laikos vairums
valdnieku no ietekmīgām ģimenēm dzima
lielajās pilsētās, bet Jēzus piedzima vienkāršā
ģimenē mazā ciematā.
Dievs jau sen bija izvēlējies Betlēmi par Jēzus
dzimšanas vietu. Pravietis Mika rakstīja, ka
Betlēme būs tā vieta, kur piedzims Glābējs. Un
lai gan cilvēkiem tas bija atklāts, Betlēme nebija
gatava Jēzus piedzimšanai. Dieva Dēla
dzimšanai nebija īpaši sagatavotas vietas.
Drīz pienāks diena, kad mēs svinēsim Jēzus
piedzimšanu. Mums jāsagatavo savu sirdi šim
notikumam.

Pārrunām:

Kā tu gatavojies Jēzus dzimšanai?

Lūgšana:

Mūžīgais Dievs, palīdzi mums vienmēr būt
gataviem kalpot Tev.

20. decembris
Rakstu vieta: Lūkas 1:5-25

Lasījums:

Dažkārt pat labiem un dievbijīgiem cilvēkiem ir
neatbildētas lūgšanas. Caharija un Elizabete
godāja Dievu, un Dievs viņus mīlēja, bet viņiem
nebija bērnu. Kādu dienu, kamēr Caharija
kalpoja templī, eņģelis viņam atnesa vēsti no
Dieva, ka viņam un Elizabetei piedzims īpašs
dēls, kura vārds būs Jānis.
Caharija īsti nespēja ticēt eņģelim, un tad Dievs
par zīmi Savam spēkam atņēma Caharijam
balsi. Iedomājies, kā būtu, ja tu būtu redzējis
eņģeli, kas tev pastāstītu lielisku vēsti, bet tu
nevarētu par notikušo nevienam pastāstīt!
Caharija skuma, ka nevar vairs parunāt, bet
reizē priecājās, ka viņam būs dēls, Dieva
izredzēts lielam darbam.

Pārrunām:

Kā tu vari pastāstīt citiem, ko Dievs ir darījis
tavā labā?

Lūgšana:

Varenais Dievs, dod mums drosmi runāt par
Taviem lielajiem un labajiem darbiem.

21. decembris
Rakstu vieta: Mateja 3:1-6

Lasījums:

Elizabetes un Caharijas dēls izauga un kļuva
par Jāni Kristītāju. Viņš bija Jēzus brālēns.
Dievs viņu izraudzījās, lai viņš norādītu
cilvēkiem uz Jēzu.
Jānis gribēja, lai cilvēki saprot, ka Jēzus ir
Dieva Dēls, Glābējs, ko Dievs jau sen bija
apsolījis. Viņš sludināja, lai cilvēki būtu gatavi
ticēt Jēzum. Jānis gribēja, lai cilvēki godā
Dievu, un kristīja viņus upē, ja viņi izsūdzēja
savus grēkus. Kristība norādīja uz to, ka Dievs
piedod viņu grēkus.
Jānis neizskatījās tāds kā visi, un daži varbūt
domāja, ka viņš ir mazliet dīvains. Bet daudzi
uzklausīja Jāni un bija gatavi ticēt Jēzum.

Pārrunām:

Kādās lietās tev šodien ir vajadzīga piedošana?

Lūgšana:

Svētais Dievs, piedodi mums, kad darām to,
kas Tev nepatīk. Dari mūsu sirdis gatavas
Jēzum.

22. decembris
Rakstu vieta: Lūkas 1:26-38

Lasījums:

Dievam bija īpašs uzdevums kādam. Dievs
meklēja ģimeni Jēzus bērniņam. Jēzum bija
vajadzīga māte, kas mīlētu Dievu un uzticētos
Viņam. Jēzum bija vajadzīga gudra, stipra un
mīloša māte. Dievs izvēlējās Mariju.
Dievs sūtīja eņģeli runāt ar Mariju. Marija nebija
pārliecināta, vai spēs būt laba māte Jēzum, bet
eņģelis viņai atgādināja, ka Dievs būs ar viņu.
Marija saprata, ka būt mātei ir grūts un
nozīmīgs darbs, bet zināja arī, ka Dievs viņu
vadīs. Viņa mīlēja Dievu un gribēja darīt jebko,
lai Viņam kalpotu. Marija ar priecīgu sirdi
piekrita.

Pārrunām:

Pārrunājiet, kas ar jums vai citiem ir noticis, kas
šķiet neiespējams.

Lūgšana:

Paldies, Dievs, ka Tev nekas nav neiespējams.

23. decembris
Rakstu vieta: Mateja 1:18-25

Lasījums:

Vakar mēs runājām par Jēzus māti Mariju.
Jēzum bija arī laicīgais tēvs, kuru sauca par
Jāzepu. Viņš bija galdnieks.
Dievs sūtīja eņģeli uzrunāt Jāzepu sapnī.
Eņģelis paskaidroja, ka Dievs ir izraudzījies
Mariju un ka viņas bērns būs īpašs. Kad Jāzeps
pamodās, viņš zināja, ka viņi ar Mariju ir daļa
no Dieva plāna. Jāzeps zināja, ka būs labs tēvs
Jēzum.

Pārrunām:

Nosauciet dažus veidus, kādos Dievs runā ar
mums.

Lūgšana:

Dievs, Tu, kas mūs aicini, palīdzi mums
saklausīt Tavu balsi.

24. decembris
Rakstu vieta: Lūkas 2:1-5

Lasījums:

Reizēm doties ceļā ir tīrais prieks, piemēram,
kad esam atvaļinājumā. Citreiz tas atkal
neliekas pārāk patīkami, kā, ja jādodas pie
ārsta, kad esam apslimuši. Bet parasti, esot
ceļā, vienalga, vai tas ir īss vai garš ceļojums,
mēs kaut ko jaunu piedzīvojam. Ceļojot mēs
kaut ko uzzinām.
Jāzeps un Marija devās ceļojumā. Ja mēs šo
pašu ceļu veiktu ar mašīnu, tad nonāktu galā
diezgan ātri, bet Marija un Jāzeps gāja kājām,
tāpēc viņiem šis ceļojums bija daudz ilgāks.
Viņiem bija jādodas uz Betlēmi, jo zemes
pārvaldnieks bija izdevis tādu likumu. Bet arī
tas ietilpa Dieva plānā. Tas bija tas, ko savā
ceļojumā saprata Jāzeps un Marija.

Pārrunām:

Kādos jaunos ceļojumos tu esi bijis šajā gadā?

Lūgšana:

Svētais Dievs, vadi mūs Tavos ceļos, lai kur tie
vestu.

25. decembris
Rakstu vieta: Lūkas 2:6-21

Lasījums:

Gaidīšana beigusies! Jēzus ir piedzimis!
Zvaigzne spoži spīd, eņģeļi dzied, gani pielūdz.
Mūsu Glābējs ir klāt!
Marija priecājās par savu skaisto bērniņu, bet
arī apzinājās, ka ne katra diena būs tik īpaša kā
šī. Viņa saprata, ka audzināt Dieva Dēlu ir
atbildīgs uzdevums. Un tomēr viņa priecājās par
visām tām apbrīnojamām lietām, kas bija
notikušas.
Kad pasaulē ienāca grēks, Dievs deva
apsolījumu. Pat tad, kad cilvēki aizmirsa Dievu
un Viņa solījumu, Dievs neaizmirsa cilvēkus.
Dievs vadīja, sargāja un mīlēja cilvēkus pat tad,
kad viņi grēkoja. Dievs palika uzticīgs, un tagad
šis apsolījums ir piepildījies.

Pārrunām:

Kas tev vislabāk patīk Ziemassvētku stāstā?

Lūgšana:

Paldies, Visuma Dievs, par Tavu vislabāko
dāvanu – Tavu Dēlu Jēzu.

ISAJA KOKS

Zars riesīsies no Isaja celma,
un atvase no viņa saknēm nesīs augļus.
Jesajas 11:1

Gatavojoties
Jēzus dzimšanas dienas svinībām laiks ģimenēm kopā lasīt, pārrunāt, lūgt un sagaidīt.

Uzrakstījusi Kristīna Van Eila. Ilustrācijas: Helēna Filipsa,
izņemot lauvu, ko zīmējis Džefs Brauns.
Ievadu uzrakstījusi Estere Roze.
No angļu valodas tulkojusi Betija Jurkšta.
(© Reformed Church Press)

Vai Tev patīk gaidīt? Ko Tu
gaidi visvairāk? Bērni īpaši gaida
savu dzimšanas dienu. Dažkārt
tas notiek pat visu gadu – no
vienas dzimšanas dienas līdz
nākamajai. Ir kāda dzimšanas
diena, kuru gaida un svin ne vien
bērni un ne vien kāda noteikta ģimene. To gaida un
svin visā pasaulē.
Tavās rokās ir grāmatiņa, kas palīdzēs Jūsu
ģimenei sagaidīt Ziemassvētkus – Jēzus dzimšanas
dienu. Šeit atradīsi ieteikto Bībeles lasījumu katrai
Adventa dienai, nelielu tā paskaidrojumu un
jautājumu, kuru Jums visiem kopā ģimenē pārrunāt,
kā arī lūgšanu. Katra diena atgādinās, kā pasaule jau
kopš paša iesākuma gaida Glābēju Jēzu.
Lai gaidīšanu padarītu arī acīm redzamu,
izveidojiet Isaja koku, kurā katru dienu iekarināt
attiecīgās dienas Bībeles stāsta attēlu. Visi attēli
atrodami grāmatiņas vidū.
Isaja koks līdzinās dzimtas kokam. Tajā redzam
mūsu garīgās Dieva ģimenes priekštečus. Viņi gaidīja
un sagaidīja Jēzu. Arī mēs gaidām Jēzu. Viņa
atnākšana būs īpašāka nekā jebkuras dzimšanas
dienas svinības. Vai Tev ir prieks to gaidīt?

