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SVEŠU SUNI NEDRĪKST GLAUDĪT.
SVEŠAS MANTAS NEDRĪKST ŅEMT.
SVEŠAM CILVĒKAM NEDRĪKST DOTIES LĪDZI.

APGŪT SVEŠAS VALODAS IR ĻOTI NODERĪGI.
IEPAZĪTIES AR SVEŠĀM ZEMĒM UN CILVĒKU DZĪVI TUR IR ĻOTI INTERESANTI.

SVEŠUMS VAR BŪT BĪSTAMS. TAS VAR BŪT ARĪ KĀ LIELA BAGĀTĪBA. LAI ŠINĪS 
LIELDIENĀS STĀSTS PAR JĒZU KĻŪST PAZĪSTAMS TIEM, KAM TAS IR SVEŠS! LAI 
JĒZUS NAV SVEŠINIEKS, BET DRAUGS MUMS KATRAM!
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DIEVA STĀSTS. PIEKTAIS VĀRDS
Israēla tauta atradās kā vergi svešumā Ēģiptē. Dievs brīnumaini vadīja viņus prom no turienes – lai kā faraons iebilda, tomēr 

beigu beigās viņš atlaida tautu. 600 000 vīru un viņu ģimenes, un ganāmpulki Mozus un Ārona vadībā devās prom no Ēģiptes, 
kur israēlieši bija nodzīvojuši 430 gadus. 

Pēc 40 gadu ceļojuma pa tuksnesi Israēla tauta Jozua vadībā beidzot bija nonākusi zemē, kuru Dievs viņiem bija apsolījis. 
Zemes tika sadalītas ciltīm. Tomēr Dievs brīdināja: “Ja jūs pārkāpsiet Kunga, sava Dieva, derību, ko Viņš jums pavēlējis, ja iesiet 
un kalposiet citiem dieviem un zemosieties tiem, tad pret jums iekvēlosies Kunga dusmas un jūs ātri vien iznīksiet šajā labajā 
zemē, ko viņš jums devis.” (Jozua 23:16) Tauta apņēmās kalpot Dievam un klausīt Viņam.

Gāja gadi. Visi, kas bija piedzīvojuši Dieva brīnišķīgos darbus tautas dzīvē, bija nomiruši. Viņi sāka kalpot citiem dieviem. Bija 
cīņas, kari un zaudējumi. Dažkārt pat cilvēki domāja, ka Dievs viņus ir atstājis. Vadību uzņēmās soģi, viņi vadīja cīņā pret ienaid-
niekiem, viņi bija arī kā tiesneši. Tomēr tauta uzskatīja, ka būtu labi, ja viņiem tāpat kā citām tautām būtu ķēniņi. “Tie mani ir 
atmetuši, lai es vairs nebūtu ķēniņš,” par tautas lēmumu teica Dievs.

Ciltis savā starpā nesapratās. Kad nomira ķēniņš Salamans, valsts sašķēlās divās daļās – Israēlā un Jūdejā. Ķēniņi valdīja, kādi 
no tiem bija dievbijīgi, bet vairums no viņiem bija slikti ķēniņi – ļauni un cietsirdīgi, kas negodāja Dievu. Valsts ziemeļu daļā, 
Israēlā, iebruka asīrieši. Ciltis, kas tur dzīvoja, sāka savā zemē justies kā svešumā. Beigu beigās šīs ciltis izzuda. Savukārt Jūdejas 
daļā ienāca babiloniešu armija, viņi izpostīja Jeruzālemi un paņēma gūstā tūkstošiem Jūdejas iedzīvotāju. Tauta atkal bija 
svešumā... 

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

No dzīves svešumā Ēģiptē uz apsolīto zemi. 
Par piedzīvoto tuksnesī un Dieva dotajiem 
norādījumiem varam lasīt 2.-5. Mozus grāmatā. 
Daži no nozīmīgākajiem notikumiem attēloti 
šajos zīmējumos.

KĀ IZTURĒTIES PRET SVEŠINIEKU?
Izsvītro visus burtus, kas šeit iemaldījušies no “svešiem” alfabētiem un Tu uzzināsi, kā uz šo jautājumu atbild Bībele.

ЩKХAЯDПЛ SЛVФEЯŠIЫNХIЫEKЯS PЛIWEЯMĪЫT PХIWEЫ TЛEQVIЯS  
TAQVЫĀ ZQEЫXMЛĒ, NWEЯDФAQRЫI TWAФMЯ PХĀWRХI. Q3. MXOZЦUЯS 1Ф9:3Г3НЦ

http://www.lbds.lv/resursi/nozaru-resursi-draudzem/no-egiptes-uz-apsolito-zemi---krasojamas-lapas


Kā Tu nokļuvi svešumā?
Es apprecējos ar Mahlonu, kas bija ieradies Moābijā no Betlēmes. Diemžēl viņš nomira.  

Viņa mamma Naomija nolēma atgriezties Betlēme. Es izlēmu doties viņai līdzi.

Ko darīji?
Lai būtu ko ēst, lasīju vārpas tīrumā. 

Kāds ir Tavs spilgtākais piedzīvojums no laika, kuru pavadīji svešumā?
Iepazinos ar vīra radinieku Boāsu. Viņš ņēma mani par savu sievu. Mūsu ģimenē piedzima dēls 

Obeds. Kas gan to būtu domājis, ka viņa mazdēls būs slavenais ķēniņš Dāvids? 

Ko vēlies novēlēt tiem, kas iepazīstas ar Tavu stāstu?
Mīliet savu ģimeni! Esiet gatavi Dieva pārsteigumiem!

Kā Tu nokļuvi svešumā?
Es dzīvoju Jeruzālemē. Tur iebruka babiloniešu armija. Mani un vēl daudzus aizveda gūstā uz Bābeli. 

Ko darīji?
Es kopā ar vēl trim pusaudžiem nokļuvām ķēniņa Nebukadnecara galmā, kur mums bija jākalpo pilī. 

Pēc vairākiem gadiem ķēniņš mani iecēla par Bābeles valsts pārvaldnieku un par visu Bābeles gudro 
priekšstāvi. Starp citu, tur mani sauca arī citā vārdā – par Belsacaru.

Kāds ir Tavs spilgtākais piedzīvojums no laika, kuru pavadīji svešumā?
Mēs bijām nokļuvuši svešā zemē. Viņi kalpoja citiem dieviem un vēlējās, lai arī mēs to darītu.  

Kad es to nedarīju, nonācu reālās briesmās. Mūs mēģināja sadedzināt, mani iemeta bedrē, kur bija 
izsalkušas lauvas. Bet Dievs mani visur pasargāja! Dievs man arī atklāja sapni, ko bija redzējis  
ķēniņš un tā izskaidrojumu. 

Ko vēlies novēlēt tiem, kas iepazīstas ar Tavu stāstu?  
Dievam patiešām var uzticēties! 

Kā Tu nokļuvi svešumā?
Aramiešu armija siroja pa mūsu zemi un paņēma mani līdzi. Man tad bija tikai apmēram desmit gadi.

Ko darīji?
Es dzīvoju Aramas ķēniņa karaspēka virspavēlnieka Naamana mājās un biju viņa sievas kalpone.

Kāds ir Tavs spilgtākais piedzīvojums no laika, kuru pavadīji svešumā?
Naamans, kura mājās kalpoju, bija slims ar spitālību. Man bija žēl uz viņu noskatīties.  

Reiz ieteicos viņa sievai, ka pravietis, kas dzīvo Samarijā, varētu viņam palīdzēt. Viņa šo ziņu nodeva 
tālāk Naamanam. Viņš noorganizēja ceļojumu uz Israēlu. Tur viņš satika pravieti Elīsu. Mājās viņš 

atgriezās vesels! Lielākais prieks bija, ka tad arī Naamans zināja, ka Dievs ir vienīgais Dievs pasaulē!

Ko vēlies novēlēt tiem, kas iepazīstas ar Tavu stāstu?
Pastāsti kādam par Dievu!

Kā Tu nokļuvi svešumā? 
Mana ģimene tika no Jeruzālemes atvesta gūstā uz Persiju.

Ko darīji? 
Mani vecāki bija miruši. Mani uzaudzināja mans brālēns Mordohajs. 

Kāds ir Tavs spilgtākais piedzīvojums no laika, kuru pavadīji svešumā? 
Piedalīšanās skaistuma konkursā, kurā uzvarēju un kļuvu par Persijas ķēniņieni. Es ne tikai baudīju 
ķēniņienes dzīvi, bet izjaucu arī plānus par jūdu tautas iznīcināšanu.

Ko vēlies novēlēt tiem, kas iepazīstas ar Tavu stāstu? 
Dievam ir īpašs nodoms arī Tavai dzīvei!

Daniela, Naamana kalpones, Esteres un Rutes stāstu pilnās versijas vari izlasīt Daniela grāmatā 
1-6, 2. Ķēniņu grāmatas 5. nodaļā, Esteres grāmatā, Rutes grāmatā.
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Labdien!

Te nu atkal esmu es – Ansis. Nekāds svešinieks neesmu. Esmu savējais. Daudzus no jums gan dzīvē  
nekad neesmu saticis. Bet arī vēstuļu draugi ir draugi, nevis svešinieki, vai ne?

“Labas Ziņas Bērniem” veidotāji palūdza man sazināties ar kādiem latviešiem, kas dzīvojuši vai pašlaik dzīvo 
citās zemēs. Gribējām uzzināt, kā viņiem tur klājas. Kā latvietim, nedzīvojot Latvijā, nekļūt par svešinieku Latvijai?

Te tad nu daži stāsti, kurus uzzināju.

Benita Ukstiņa no Latvijas aizceļoja kara laikā kā mazs bēbītis. Viņa piedzima 
Liepājā, uzauga bēgļu nometnēs Vācijā, vēlāk pārcēlās uz Ameriku. Šeit foto- 
grāfija no nometnes, kuru katru gadu rīko latviešu baptistu draudzes Amerikā. 
Tajās vienmēr blakus ASV karogam tiek pacelts arī Latvijas karogs.

Vecākiem bija ļoti grūti bija atstāt visu un doties uz svešu zemi. Viņiem bija lielas 
bažas – kāds liktenis mūs sagaidīs starp sveštautiešiem? Vecāki tomēr uzticējās, ka Dievs 
ir ar mums.

Viņi ar lielu interesi sekoja ziņām par notikumiem Latvijā, cerēja drīz atgriezties. 
Mācījos Vācijā skolā, bet mājās ar mammīti vienmēr runāju latviski. 

Vēlāk ar kuģi devāmies pāri okeānam. Amerikā sākām apmeklēt latviešu baptistu 
draudzi. Biju reizē amerikāniete un latviete. Vecāki mīlēja Latviju, un arī es to iemīlēju. 
Mums mājās atradās latviešu grāmatas, latviešu rokdarbi, rotas un pat kokles. 

Atrodoties Amerikā, varējām atklātos un arī slepenos veidos palīdzēt latviešiem un 
Latvijai, kas tajā laikā bija svešu zemju okupēta. Interesanti, kāda būtu bijusi mana dzīve, 
ja nebūtu bijis kara?

Tāpat kā jūs ar sajūsmu dziedu mūsu tautas himnu  – Dievs svētī Latviju!  

Benita Ukstiņa un daudzi citi latvieši Amerikā atbalsta to, lai Tu varētu  
saņemt “Labas Ziņas Bērniem”. Paldies!

1941. gada jūnijā un 1949. gada martā daudzi cilvēki no Latvijas nokļu-
va svešumā. Viņus izsūtīja uz Sibīriju. Cilvēkus ielika lopu vagonos un 
aizveda vairākus tūkstošus kilometrus prom no Latvijas.  

Par to, kā latviešiem gāja Sibīrijā, izlasīju žurnālā “Labā Vēsts”. Lilija 
Kupče kopā ar vecākiem un māsām Sibīrija bija astoņus gadus.

 
Strādājām dažādus darbus. Kā samaksu saņēmām nedaudz rupjus miltus, 

citreiz griķu maizi. Bieži sals sasniedza -60OC. Kājas ļoti sala. Ja kāds saslima, tad 
bija jāiztiek bez ārsta. Ja bija kāda nopietnāka saslimšana, bija jāiet ar kājām 
40km līdz tuvākajai pilsētai. Neskatoties uz grūtībām, latviešu vārdi bieži bija uz 
goda dēļa. Ciema iedzīvotāji pat teica, ka latvieši viņiem atnesuši svētību.

Izsūtītie latvieši turējās kopā. Svētdienas bija brīvas. Tad sanācām kopā, un 
sākās liela dziesmu dziedāšana. Dziedājām  

dziesmas par dzimteni, arī garīgas dziesmas. Izstaigājām atmiņu takas katrs pa savām mājām, pasapņojām par atgriešanos.
Dievs mūs visās grūtībās pasargāja.

Madara, Jānis-Markus, Fēlikss, Stefans Stepiņi.
Stepiņu ģimene jau septiņus gadus dzīvo Norvēģijā.
Pavisam nesen viņiem pievienojās brālītis Ezra.

Kad apprecējāmies, nodomājām, ka būtu labi kādus gadus padzīvot citā zemē, 
iegūt jaunu pieredzi un piedzīvojumus. Pēc pāris gadiem abi pazaudējām darbu. Tad 
sapratām, ka ir īstais laiks īstenot šo sapni. Tā nokļuvām Norvēģijā. Sākumā domājām, ka 
padzīvosim šeit pāris gadus. Taču tagad rit jau mūsu astotais gads Norvēģijā. 

Esam te iedzīvojušies. Lai arī kā mums te patiktu, tomēr visu laiku kaļam plānus 
atgriezties atpakaļ dzimtenē. Nekur nav tik labi kā mājās. Šeit dzīvojot, esam ieguvuši 
daudz paziņu un draugu. Tomēr īpaši svarīgas mums ir attiecības ar mūsu latviešu 
draugiem. Ar tiem bieži tiekamies, pavadām laiku kopā un svinam svētkus. Norvēģi ir ļoti 
sirsnīgi cilvēki, tomēr latviešu draugi ir īpaši. Tie ir ‘savējie’ – gluži kā ģimene.
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Rokdarbs

MANS DIEVS IR LIELĀKS
Neaizmirstiet  

VIESMĪLĪBU! 

SVEŠINIEKUS 
UZŅEMDAMI, DAŽI, 
PAŠIEM NEZINOT,  

IR UZŅĒMUŠI 
EŅĢEĻUS.
EBREJIEM 13:2

Katrai tautai ir ēdieni, kas tai 
raksturīgi. Itāļi cep picas, Turcijā gatavo 
lavašu, Amerikā ēd hamburgerus. Vai 
zini, ko ļoti kārojas latviešiem, kad viņi 
ir svešumā? Rupjmaizi! Nekur neesot 
tik garšīga rupjmaize kā Latvijā. To 
nemaz visur nevar iegādāties. Tad jācep 
pašiem. Sameklē recepti pavārgrāmatā 
vai internetā. Aicini palīgā vecākus un 
izcepiet klaipiņu gardas maizītes!

Bet ko likt uz rupjmaizes? Ir kāds 
ēdiens, ko latvieši gatavojuši jau gad-
simtiem ilgi. Tas ir Jāņu jeb ķimeņu siers. 
Adriana, Niklāvs un Andrejs uzzināja, 
kā tas top, un paši piedalījās siera 
gatavošanā. Viņiem palīdzēja mamma 
Evelīna un omamma Mairita. Pamēģini 
arī Tu kopā ar vecākiem!
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Mans Dievs ir lielāks
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Tev vajadzēs:
100g sviesta
2 olas
1 tējkarote sāls
ķimenes
1 kg biezpiena un 3 l piena – vislabāk siers izdodas, ja izmanto biezpienu un 
pienu, ko var iegādāties no zemniekiem, nevis nopirkt veikalā.

Vienalga, vai esam svešumā vai mājās – Dievs visur ir viens  
un tāds pats. Viņš nemainās. Par to domāsim un dziedāsim  
Dziesmu dienā, kas šogad notiks 30. aprīlī Rīgā, Pestīšanas  
templī. 

Uzspied!
Klausies!

Dziedi līdz!

Klausies!
Dziedi līdz!

Mācies!
Tiekamies Dziesmu dienā!

Uzspied!
Lasi, skaties!

Pagatavo!
Lai labi garšo!

Visas Dziesmu dienas dziesmas

http://bit.ly/1OzxXgk
http://www.lbds.lv/resursi/nozaru-resursi-draudzem/gatavosanas-dziesmu-dienai-2016
https://mammassmaids.net/2015/01/28/janu-siers-janvari-fotostasts/


Kurš katrā rindiņā ir “svešinieks”? Sūtot atbildes, paskaidro – kādēļ Tevis izvēlētais vārds vai zīmējums ir  “svešinieks”  šinī rindiņā?

Žurnāla veidotāji:  Dace Šūpule, Estere Roze, Anna Šmite 
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa  / „Labas Ziņas Bērniem” izdod Latvijas Baptistu draudžu savienības 

Svētdienskolu apvienība ©  "Labas Ziņas Bērniem" izdošanu vari atbalstīt ar ziedojumu -  

Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība", reģ Nr. 90000085765, LV75 HABA 0551 0257 82043                                 

Latvijas vēsturē bijuši  
dažādi notikumi, kas izklīdinājuši 
latviešus pa visu pasauli. Daudzi  
dzīvo svešumā. Viņi izsūtīti,  
aizbraukuši kā bēgļi kara laikā,  
devušies strādāt vai mācīties uz  
citām zemēm. Dziesma ”Palīdzi, Dievs”  
ir lūgšana, kurā aizlūdz par latviešiem 
visās pasaules vietās. 

Palūdz, lai vecāki vai vecvecāki 
pastāsta Tev – kad šī dziesma kļuva 
populāra, kādēļ to daudzi dziedāja? 
Noklausieties to kopā! Dziediet un 
aizlūdziet!

Atbildes sūti pa pastu vai e-pastā līdz 10. aprīlim.  
Trīs pareizo atbilžu iesūtītāji saņems pārsteiguma balvas.

Pasta adrese:  „Labas Ziņas Bērniem”  Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija, E-pasts: labaszinasberniem@inbox.lv

http://bit.ly/1poIw1q

