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Katram gadalaikam Dievs ir devis arī
savu uzdevumu. Vasaras uzdevums ir izaudzēt
ražu – ogas, augļus, sēnes, labības graudus,
dārzeņus, skaistas puķes dārzā un siltumnīcā.
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Vai viss aug pats no
sevis? Ir lietas, ko
Dievs mums tiešām
dāvina kā dabas
balvu - meža ogas,
sēnes, skaistas
pļavu puķes. Atliek
tikai salasīt un
priecāties. Bet
lielākās ražas
veltes ir rūpīgi
jāaudzē un jākopj.
Viss sākas ar zemes
sagatavošanu,
tad sēklas
sagatavošanu,
tad sēšanu vai
stādīšanu. Tad
nezāļu ravēšana un
laistīšana. Katram
Vasarīgs sveiciens visiem Labas Ziņas Bērniem draugiem!
augam vajadzīga
Šoreiz Labas Ziņas Bērniem kopā ar maziem un lieliem lasītājiem vairāk
sava kopšana.
laika pavadīs dabā, vērojot, domājot, strādājot, atpūšoties un arī
mācoties. Dievs mūsu zemi ir svētījis ar četriem brīnišķīgiem gadalaikiem, Darbs ir visas
vasaras garumā.
katru ar īpašu, vienreizēju skaistumu. Katrs gadalaiks mūs iepriecina
aptuveni trīs mēnešus. Izveido pats savu gadalaiku kalendāru un uzzīmē, Līdzīgi ir ar ticību
Dievam, laba
kas raksturīgs pavasarim, vasarai, rudenim un ziemai. Uzzīmē vai
rakstura un gudras
uzraksti, ko Tu dari šajos mēnešos. Zīmējot Tu redzēsi, ka visvairāk
sirds audzināšanu.
krāsu, skaņu, gaismas, siltuma, dažādu darbu un atpūtas prieku Dievs
Bībele to sauc par
Tev dāvina tieši vasaras mēnešos. Protams, ka vasarā Tu visvairāk laika
Gara augļiem Tavā
pavadīsi ārpus telpām, vērojot, cik brīnišķīgu Dievs ir radījis pasauli.
dzīvē.
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ATURS
saviem mācekļiem.
Bērniem” izdevumā
║SVEICIENS LASĪTĀJIEM...1 ║SATURS...1 ║
Arī Viņš bieži teicauzzini daudz jauna!
║ATKĀRTOJUMS...2 ║BĪBELES STĀSTS...2,3 ║
skatieties dabā! Un
Atkārto drošības
tad Viņš mācīja
║UZDEVUMI...4 ║PAREIZĀS ATBILDES...4 ║
lielas un nopietnas
noteikumus,
║LŪGŠANA...5 ║ANŠA STĀSTS...6,7,8 ║
lietas par Dieva
kas jāievēro vasarā,
║KONKURSS...8 ║DZIESMU DIENA 2011...8 ║
Valstību. Bībelē
veic roku darbiņus,
║VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM...9 ║
atrodams pamācošs
pildi uzdevumus,
stāsts par sējēju, par
║LABIE DARBIŅI...10,11 ║
aizlūdz par pasauli,
sēklu, par tīrumu,
kurā dzīvojam, atkal
║IEPAZĪSIMIES AR SVĒTDIENSKOLĀM...12 ║
nezālēm un ražu.
satiecies ar Ansi un
║ROKU DARBIŅI...13 ║
Lasi tālāk un
piedalies interesantā
║NODERĪGA INFORMĀCIJA...13 ║
Tu uzzināsi
konkursā!
interesantas lietas!
║DZIESMA...14 ║ŽURNĀLA VEIDOTĀJI...14 ║

S

\

2

ATKĀRTOJUMS

LABAS ZIŅAS BĒRNIEM
Krustvārdu mīklu atkārtojumam mums ir atsūtījis
Kristiāns Šmits.
1. Kur Jēzus tika piesists krustā?
2. Cik krustu bija uz kalna?
3. Vai Jēzus piedeva pa labai rokai esošam
noziedzniekam?
4. Kas sargāja Jēzus kapu?
5. Kad Jēzus uzcēlās no kapa?
6. Kas pirmais sveicināja Mariju pie atvērtā Jēzus
kapa?
7. Kādā vārdā Marija uzrunāja augšāmcēlušos
Kristu?
Ja Tev ir grūti uzminēt, atbildes meklē evaņģēlijos!

JĒZUS STĀSTA LĪDZĪBU

ZELTA TEKSTS

„SVĒTĪGI IR TIE,
Mazā Dace pa mašīnas logu vēroja labības lauku. „Tēt, vai visi
graudi izaug, kad tos iesēj zemē?” Dace jautāja. Tētis padomāja un
KAS DIEVA
teica: „Nē, ja grauds būs palicis virspusē vai vējš to aizpūtīs
VĀRDU DZIRD
ceļmalā, tad tas nekad neizaugs. Mazajā sēkliņā ir apslēpta dzīvība,
UN TO PILDA!”
kas palīdz tai augt, taču tai vajadzīga laba zeme un mitrums.”
Dace turpināja jautāt: „Tēt, kādai ir jābūt labai zemei?
LŪKAS EV.11 : 28
Vai tādai kā mūsu dārzā?”
(2007.
gada tulkojums)
„Par zemi jārūpējas. Tā jākopj,
PAR ZEMI JĀRŪPĒJAS. jāravē, jālaista, lai sēklas varētu
uzdīgt un izaugt,” tētis paskaidroja.
TĀ JĀKOPJ, JĀRAVĒ,
JĀLAISTA, LAI SĒKLAS „Bet vai tu zini, ka Dieva vēsts arī ir salīdzināta ar sēklu. Tāpat kā
sēklā, arī Dieva vēstī, kas uzrakstīta Bībelē, ir apslēpta dzīvība. Sēkla
VARĒTU UZDĪGT UN
aug un vairojas. Tāpat arī Bībeles vēsts veicina mūsu garīgo
IZAUGT.
pieaugšanu, mēs paliekam gudrāki, iepazīstam labāk Dievu un Viņa
plānu mūsu dzīvei. Lai tas varētu notikt, mūsu sirdij jābūt kā labai zemei, kurā šī sēkla var
iesakņoties un augt.”
Tētis ierosināja Dacei kopīgi izlasīt Mateja evaņģēlija 13 nodaļu,
no 1. līdz 23. pantam. Izlasīsim Jēzus stāstīto līdzību arī mēs:

1. TANĪ DIENĀ JĒZUS, NO NAMA IZGĀJIS, APSĒDĀS JŪRAS MALĀ. 2. UN DAUDZ
ĻAUŽU SAPULCĒJĀS PIE VIŅA, TĀ, KA VIŅŠ IEKĀPA LAIVĀ UN APSĒDĀS, UN VISI
ĻAUDIS STĀVĒJA KRASTMALĀ. 3. UN VIŅŠ UZ TIEM DAUDZ RUNĀJA LĪDZĪBĀS UN
SACĪJA: "REDZI, SĒJĒJS IZGĀJA SĒT. 4. UN, VIŅAM SĒJOT, CITA SĒKLA KRITA
CEĻMALĀ, UN PUTNI NĀCA UN TO APĒDA; 5. UN CITA KRITA UZ AKMENĀJA, KUR TAI
NEBIJA DAUDZ ZEMES, UN TĀ TŪDAĻ UZDĪGA, TĀPĒC, KA TAI NEBIJA DZIĻAS ZEMES;
6. BET, KAD SAULE UZLĒCA, TAD TĀ SAVĪTA UN NOKALTA, TĀPĒC, KA TAI NEBIJA
SAKNES; 7. BET CITA IEKRITA ĒRKŠĶOS, UN ĒRKŠĶI UZAUGA UN TO NOMĀCA; 8. BET
CITA KRITA LABĀ ZEMĒ UN NESA AUGĻUS, CITA SIMTKĀRTĪGUS, CITA
SEŠDESMITKĀRTĪGUS, CITA TRĪSDESMITKĀRTĪGUS.
Nodaļas turpinājumu lasi Bībelē! Atceries, ka Bībeli var lasīt arī internetā(www.bibele.lv)!
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LABAS ZIŅAS BĒRNIEM
Jēzum patika stāstīt stāstus, lai labāk paskaidrotu svarīgas lietas.
Šajā stāstā Jēzus runā par četru veidu zemēm, kurās var iekrist sēkla:
CEĻMALA, KURĀ SĒKLAS APĒDA PUTNI

Sātans rūpējas, lai mēs Dieva vārdu nedzirdētu
un tam nepaklausītu. Dažkārt svētdienskolā vai
baznīcā tu neklausies, nodarbojies ar kaut ko
citu un neko neesi dzirdējis.
Centies būt uzmanīgs un lūdz Dieva
palīdzību klausoties!
ĒRKŠĶI, KURI NOMĀCA UZDĪGUŠO STĀDIŅU

Tu klausies, vēlies paklausīt Dieva vārdam,
mēģini, bet daudzas citas lietas šķiet
svarīgākas par Bībeles lasīšanu un lūgšanu.
Domā par to, lai nekas nebūtu
Svarīgāks par Dievu!

AKMENĀJS, KUR NEBIJA IESPĒJAMS
IELAIST DZIĻI SAKNES

Tu labprāt klausies Bībeles vēsti, tev tā patīk, tu
pat apņemies paklausīt Dieva vārdam, bet,
pārejot mājās, nekas nesanāk, vairs negribas,
pietrūkst spēka, ticības. Varbūt kāds izsmej.
Ko darīt? Arī mājās lūdz Dieva palīdzību,
ne tikai svētdienskolā!
Katru dienu atlicini laiku, lai lūgtu Dievu!
LABA ZEME, KURĀ SĒKLA UZDĪGA,
IZAUGA, NESA RAŽU

Tu klausies, pats regulāri lasi Dieva vārdu, lūdz
un Dievs pamazām ienes tavā dzīvē pārmaiņas.
Dzīvē top redzami gara augļi –
mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība,
labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.
(Vēstule Galatiešiem 5:22)

Mūsu attieksme pret Dieva vēsti var būt dažāda – tā var likties garlaicīga, maznozīmīga, tāda, kas var
pagaidīt, ne tik svarīga kā datorspēles vai futbola spēle ar draugiem pagalmā utt.
Padomā, kura no šīm zemēm attiecas uz Tevi? Kad Tu lasi Bībeli, kad mācies no tās, kad klausies baznīcā,
kad lasi „Labas Ziņas Bērniem”, kas notiek ar dzirdēto vēsti? Vai tā atstāj kādu iespaidu Tavā dzīvē?

Pievelc krustiņu, kā tu juties pēdējoreiz,
kad dzirdēji Bībeles vēsti:
□ Es neklausījos. CEĻMALA.
□ Es klausījos, bet ātri aizmirsu. AKMENĀJS.
□ Es klausījos, vēlējos pildīt, bet nesanāca. ĒRKŠĶI.
□ Es klausījos, mājās par to domāju,
lūdzu, darīju, kā Dievs māca. LABĀ ZEME.

Lai sēkla varētu nest augļus, tai vispirms ir
jāuzdīgst. Tā arī mums vispirms ir jāatver sava
sirds Jēzum, jālūdz, lai Jēzus piedod grēkus un
kļūst par mūsu Kungu un draugu. Tikai Viņš
mums dos spēku, lai mēs kļūtu labāki un mūsu
dzīvē būs redzami Gara augļi.
Kā to izdarīt, vari pajautāt savai svētdienskolotājai,
bet ja Tu neej svētdienskolā, atraksti vēstuli uz
”Labas Ziņas Bērniem” redakciju.
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LABAS ZIŅAS BĒRNIEM

UZDEVUMI
Atrodi 10 vārdus, kas saistīti ar Jēzus
stāstīto līdzību!
Meklēt var no augšas uz leju, no lejas uz
augšu, no labās puses uz kreiso pusi,
no kreisās puses uz labo pusi!
Meklējamie vārdi – sējējs, sēkla, ceļmala, putni,
akmenājs, zeme, saule, sakne, ērkšķi, augļi.

Atšifrē Bībeles pantu un uzzini,
ko Dievs sauc par svētīgiem cilvēkiem!
Izsvītro visus burtus, kas atrodas zem
un izlasi Bībeles pantu!

simboliem

Bībeles panta adresi meklē nākamajā
„Labas Ziņas Bērniem” numurā!
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IEPRIEKŠĒJĀ NUMURA UZDEVUMU PAREIZĀS ATBILDES
KRUSTVĀRDU MĪKLA

Vertikāli – 1. Priesteri 2. Roma 3. Skūpsts 5. Skumjas 6. Ģimene 8. Kārdināšanas 11. Zaimošana 14. Glābšana
Horizontāli – 1. Pēteris 4. Ticība 6. Ģetzemane 7. Baraba
9. Pilāts 10. Nāve 12. Lūgšana 13. Nerunīgs
15. Izsmiekls 16. Vainags.

KAS NEIEDERAS?

Kopā šajā uzdevumā vajadzēja izsvītrot
12 simbolus – atpūtas krēslu, egli, krāsoto olu, buru
laivu, zaķi, atslēgu, telefona aparātu, lietussargu,
helikopteru, putnu būri, ķemmi un lampu.
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LŪGŠANA

Iepriekšējā izdevuma numurā veidojām savas lūgšanas, lasot to, kas rakstīts Bībelē! Arī tagad, lasot
jauno materiālu par lūgšanu, atceries, ka Dievam ir spēks un vara piedot grēkus, sūtīt Savus eņģeļus, lai
tie tevi pasargātu un, ka Dievs ir reizē tik liels – visas pasaules valdnieks un reizē tik tuvs arī tev, ka tu
vari būt Viņa draugs!
Šoreiz aizlūgsim par pasauli, kurā dzīvojam! Lūgsim, lai to pārvaldītu gudri un labsirdīgi cilvēki, lai tā
būtu tīra un cilvēki būtu draudzīgi un līdzjūtīgi viens pret otru, īpaši pret tiem, kas cieš sāpes, jūtas
vientuļi un nesaprasti!
Paldies Tev, Debesu Tēvs, ka Tu esi devis kādiem
cilvēkiem īpašu varu un gudrību pārvaldīt mūsu
zemi un visu kas uz tās ir – kas uz tās dzīvo un aug.
Mēs lūdzam gudrību tiem, kas ir augstos amatos un
ar lielu atbildību – prezidentiem, karaļiem,
ministriem, komisāriem, lai viņi pieņem labus un
dievbijīgus lēmumus. IZLASI – 1. TIMOTEJAM 2:1-2

Kungs, kas esi pārvaldnieks
pār visu, palīdzi mums būt
tādiem, kam rūp mūsu zeme
un pasaule ap mums –
dzīvnieki, putni,
ūdenstilpnes, augi, gaiss un
viss tas, ko Tu mums esi
devis, lai mēs to gudri
lietotu. Paldies, ka Tu esi
radījis pasauli, kurā mēs
varam būt veseli, elpot
nepiesārņotu gaisu un dzert
tīru ūdeni un piedod, ka mēs
to bieži nenovērtējam un
piesārņojam.
IZLASI – 1. MOZUS GR. 1:28-31

Debess un zemes Radītāj,
ļauj mums pielūgt un godāt
Tevi, nevis to, ko Tu esi
radījis – kalnus, kokus,
ūdeņus vai cilvēkus. Mēs
lūdzam kaut vairāk cilvēku
visā pasaulē slavētu Tevi
par to, ko Tu esi radījis un
pateiktos, ka Tu uzturi
pasauli un gādā par to,
piedodot mūsu kļūdas un
neuzmanīgo izturēšanos
pret dabu, kuru esi radījis!
IZLASI – ROMIEŠIEM 1:25

Debesu Tēvs, gādā par tiem, kas ir prom no
savām mājām, savas zemes! Lūdzu palīdzi
tiem cilvēkiem, kas ir bēgļu gaitās! Mēs
aizlūdzam par visiem, kuri pametuši savas
zemes, jo tajā ir kļuvis nedroši – notiek kari,
dabas stihijas, ir slimības vai bads.
IZLASI – JESAJAS GR. 41:17-20
Debesu Tēvs, Tu nodrošini
to, lai zeme būtu auglīga un
tajā varētu izaugt barība gan
cilvēkiem, gan dzīvniekiem,
Tu radīji ūdeņus un tajos
mītošās zivis un citas
radības. Mēs lūdzam, lai
Tu Dievs, esi klāt tiem
daudzajiem cilvēkiem, kas
cieš no bada un slāpēm. Mēs
lūdzam, lai būtu cilvēki, kas
varētu šajās zemēs palīdzēt,
lai ikvienam uz šīs pasaules
būtu pieejams tīrs ūdens un
pilnvērtīgs ēdiens.
IZLASI – PSALMI 65:10-14

Kungs, visa pasaule pieder Tev – augstākie kalni, dziļākie okeāni, visi
lauki un meži. Palīdzi mums rūpēties par pasauli, kuru Tu mīlestībā
esi radījis, lai mēs tajā varētu dzīvot un būt laimīgi. Palīdzi mums
uzturēt tīru vidi ap sevi, arī veicot kādus mazus darbiņus – nemetot
zemē konfekšu un šokolāžu papīrus, šķirojot atkritumus – papīru,
stiklu, plastmasas izstrādājumus un arī citus mudinot būt gudriem,
atbildīgiem un rūpīgiem jebkurā vidē, kurā uzturamies.
IZLASI – PSALMI 24:1-2
Mēs lūdzam par visiem bērniem visā plašajā pasaulē, lai ikviens no
viņiem piedzīvotu to, ka viņus mīl Dievs un tie, kas viņiem apkārt!
Mēs lūdzam, lai bērni varētu augt laimīgās ģimenēs, būt aprūpēti, un,
izaugot lieli, darītu daudz laba līdzcilvēkiem un videi, kurā dzīvojam!
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SVEICIENS NO ANŠA!

ANSIS – JAUNAIS ZEMES ĪPAŠNIEKS

Esi sveiks, draugs! Šogad gan bija gara ziema, vai ne? Sāku jau domāt, ka sniegs nekad neizkusīs, bet
labi, ka tā nenotika. Tagad saule spīd spoži un ir ļoti silti, man patīk. Šoreiz mans stāsts būs divās daļās,
ja labi uzmanīgi lasīsi, redzēsi, ka starp abām daļām ir kaut kas kopīgs.
Klausies! Man omīte dzīvo ārpus
pilsētas, viņai ir savs dārziņš,
kurā šajā pavasarī arī man tika
dota iespēja kaut ko darīt. Un
zini, ko? Man omīte iedeva
sēklas, kuras varēju iesēt man
ierādītajā lauciņā. Es biju kļuvis
par zemes īpašnieku! Jauki, vai
ne? Man pašam savs zemes
gabals! Vareni!
Paņēmu sēklas un izskrēju ārā.
Izveidoju zemē tādu šauru grāvīti
un iebēru tajā dažas sēklas,
aizbēru ciet un ar plaukstu vēl tā
kārtīgi papliķēju, lai labi guļ.
Uzlēju ūdeni.
Bet man vēl bija palikušas dažas sēkliņas. Dobītes malā auga kaut kādi gari, nepazīstami augi. Man
gribējās redzēt, kas notiks, ja iesēšu starp tiem arī dažas sēklas, vai manu sēklu asni būs garāki? Tas tik
būs interesanti! Un tā arī izdarīju. Gāju gar dobītes malu tālāk, tur bija tāda akmeņaina zeme, man tur
izkrita dažas sēklas. Ļoti negribējās pieliekties un pacelt tās, domāju, lai paliek un aug. Izgāju no omītes
dārziņa, un ko domā, man saujā bija palikušas divas sēkliņas. Es taču vairs neiešu atpakaļ, turpat pie
žoga tās arī izkaisīju. Viss, savu sējas darbu biju pabeidzis un ar lielu gandarījumu skrēju iekšā, lai to
pavēstītu omītei. Protams, par to, kur un kā es biju savu sējas darbu darījis, nestāstīju, jo tas būs mans
noslēpums un pārsteigums citiem.
Pienāca laiks doties arī uz pilsētu, jo nākošā diena bija svētdiena, tātad dievkalpojums un svētdienskola.
Man taču būs, ko pastāstīt bērniem! Es biju sējējs! Un pat nenojautu, ka būšu vēl viens „sējējs”!
Svētdienskolas nodarbības kā jau vienmēr bija ļoti interesantas. Mēs runājām par vasaras nometni, par
to, ka varēsim uz turieni aicināt līdzi arī savus draugus, kuri nenāk uz svētdienskolu, nometnē varēsim
kopīgi mācīties no Bībeles, kopīgi sportosim, kopīgi mācīsimies dziesmas, iesim rotaļās un kopīgi ēdīsim
pusdienas. Tas tik būs jauki! Kaut ātrāk tas viss notiktu!
Nodarbībās mēs mācījāmies par Jēzus mīlestību, par to, ka arī mums ir jādara tā, kā darīja Jēzus. Jauki!
Pēc nodarbībām gājām ārā, biju ļoti priecīgs un laimīgs. Aiz muguras nāca mazā Aija. Nu viņa tik
uzmācīgi man nāca aiz muguras! Laikam jau gribēja pirmā tikt ārā pa durvīm. Ka tik nē! Es jau nu gan
nelaidīšu, pagrūdu Aiju un pats pirmais izskrēju ārā.
Pēcpusdiena jau nebija labāka. Paēdām pusdienas, gribēju palasīt kādu grāmatu, kad pie durvīm
atskanēja zvans. Bija atnākusi Kate. Nu ko viņai vajadzēja? Izrādās, ka kaimiņu tante saslimusi, vajadzēja
ienest malku. Es biju sajūsmā! Viņai piederēja ļoti skaists kaķis, vienmēr, kad gāju mājās no skolas, viņš
sēdēja uz palodzes, tik skaists un pūkains! Un tagad man būs iespēja viņu paglaudīt! „Ejam,” teicu Katei,
„iesim un ienesīsim malku.”
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Izgājām ārā un, pārgājuši pāri ielai,
grasījāmies atvērt vārtiņus, kad
mani pasauca Rūdis. Viņam kaut kas
bija rokā. Kas tas bija? Viņš man
māja ar roku, lai skrienu šurp. Vai
tad es varēju neskriet? Nē! Tur kaut
kas bija interesants, man jāiet. Lai
Kate viena pati ienes malku, aizies
vairākas reizes un būs viss kārtībā,
nu tad liela muiža. Lai arī Kate palika
bēdīga stāvot, man nebija laika.

Un kas bija Rūda rokās? Jauns
mobilais telefons! Ar skārienjūtīgo ekrānu! Kolosāli! Un kas par spēlītēm! Un mūzika! Vareni! Viņš pat
man iedeva paturēt rokās, jāsaka gan, ka tikai uz brīdi. Tad viņam bija jāiet mājās, es arī lēni vilkos uz
māju pusi. Nu re, Rūdim atkal jauns telefons, lai gan iepriekšējais arī jau nebija sliktāks! Tikai
pagājušajā gadā uzdāvināja dzimšanas dienā, tagad atkal jauns. Bet man tētis atdeva savu veco, nē, nu
ir jau labs, bet Rūdim ir jaunāks, Rūdim ir labāks, Rūdim ir..! Un vēl viņam ir jauns ritenis! Rūdim šis,
Rūdim tas, tikai man nē, tas nav godīgi!! Es biju dusmīgs, es biju apbēdināts.
Pēc vairākām nedēļām mēs atkal aizbraucām pie omītes. Kā jau vari noprast, tūlīt gāju skatīties savu
apstrādāto zemes gabaliņu. Man bija liels pārsteigums, ka bija uzdīguši jauni un zaļi asni tikai vienā
vietā! Biju ļoti izbrīnījies, kā tad tā? Pasaucu omīti, lai viņa man paskaidro, kas te bija noticis. Vedu
viņu tur, kur biju sējis sēklas. Dobītes malā, kur auga lielās nezāles, manas sēklas nebija uzdīgušas.
Kāpēc tā? Izrādās, ka nezāles bija aizēnojušas saules starus, un izdīgušie stādi nevarēja tālāk augt.
Gājām tālāk. Cietajā zemes strēmelītē starp akmeņiem sēklas bija ātri uzdīgušas, bet tagad zemē gulēja
novītuši, izstīdzējuši asni. Man paskaidroja, ka tajā vietā zeme ir ļoti akmeņaina un neapstrādāta,
stādiņiem neradās stipras un dziļas saknes. Atkal nekā. Bet pēdējās sēklas, kuras steigā izkaisīju
turpat pie žoga ceļmalā, vispār nebija uzdīgušas, putni tās bija apēduši.
Man acīs jau sariesās asaras, bet tad, kad piegājām pie īstās
dobītes... Tur zaļoja spēcīgi, tumši zaļi asni! Jā, tur bija mana
darba rezultāts! Tā bija labā zeme! Es biju ļoti priecīgs. Tagad
varu gaidīt rudeni, kad saņemšu savu pirmo ražu.
Tad
atcerējos
pilsētā
piedzīvoto. Un man palika
kauns par savu uzvedību un
sliktajām domām. Tu jau vari
iedomāties, ko es darīju. Nu ja,
es aizgāju dārza vistālākā stūrī,
nometos ceļos un ļoti, ļoti lūdzu savu Draugu Jēzu. Man ritēja
asaras pār vaigiem, bet es Viņam visu, visu godīgi izstāstīju, lūdzu,
lai Viņš man piedod un apsolīju, ka, aizbraucot atpakaļ uz pilsētu, es
tūlīt aiziešu pie Aijas, Kates un Rūda un atvainošos. Un man palika
tik viegli un labi, jo zinu, ka Jēzus man piedeva!
Piedod, ka šoreiz tik gara vēstule, bet Tu jau esi mans draugs, tāpēc
ļoti vēlējos Tev līdzdalīt visu, kas ar mani noticis!
Lai Tev jauka vasara!

TAVS ANSIS
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KONKURSS

MANA VĒSTULE ANSIM

Vēstulīti Ansim raksti uz e-pastu
labaszinasberniem@inbox.lv
Vai sūti pa pastu uz žurnāla redakciju –
Bērnu žurnālam „Labas Ziņas Bērniem”
Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija
Vēstules gaidīsim līdz 10. augustam!

Jau kādu laiku Tu vari lasīt un skatīties bildēs kā klājās
Ansim – kādi ir viņa piedzīvojumi un pārdzīvojumi,
kā viņš kļūdās un kā, atdzīstot savas kļūdas,
Konkursa uzvarētāju gaida īpaša un jauka balva
lūdzot piedošanu Dievam un cilvēkiem,
sadarbībā ar interneta iepirkšanās veikalu
dzīvo tālāk ar prieku un tīru sirsniņu!
www.nopercman.lv –
Arī Tev taču ir kāds jautājums, ko Ansim
dāvanu karte 25 latu
pajautāt un kāds stāsts, ko viņam pastāstīt –
vērtībā pirkumam
kā Tev ir klājies šajā gadā?
interneta veikalā!
„Nopērc man”
rotaļlietu pasaule
piedāvā
gan izklaidējošas,
gan attīstošas rotaļlietas
un spēles zinātkāriem zēniem un meitenēm!

Ar uzvarētāju sazināsimies personīgi un balva tiks izsūtīta ar Latvijas pasta starpniecību! Uzvarētājs būs
viens, bet būs arī veicināšanas balvas, tāpēc aicinām aktīvi piedalīties ikvienu „Labas Ziņas Bērniem”
lasītāju! Un iespējams tieši uz Tavu vēstulīti Ansis atbildēs! ☺

DZIESMU DIENA 2011

4. maijā uz Dziesmu un mūzikas dienu Rīgā pulcējās vairāk nekā
300 bērnu no visas Latvijas! Diena bija pilna pārsteigumu un prieka
– dziedāja kopkoris, ansamblis un solisti, spēlēja orķestris!

Foto: Māris Zvejnieks9
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SVĒTDIENSKOLOTĀJIEM UN VECĀKIEM
SVĒTDIENSKOLOTĀJIEM

VECĀKIEM

Vai svētdienskolas un citas
aktivitātes ar bērniem vasarā
jāpārtrauc? Ja paši svētdienā
dodamies uz baznīcu – vai
bērnus atstāsim mājās tādēļ, ka
svētdienskola pārtraukta?
Tā nav tā labākā prakse, tāpēc
daudzas svētdienskolas tomēr
izvēlas darbu ar bērniem turpināt
arī vasaras mēnešos, organizējot
bērniem interesantas un svētīgas
nodarbes – nometnes, radošās
dienas, pārgājienus un dažādus
tematiskos pasākumus, kā arī
uztic bērniem piedalīties
dievkalpojumos ar savu izvēlēto
programmu – dziesmām,
iestudējumiem, lasījumiem,
pārdomām utt.
Vasarā jāpievērš uzmanība tam,
lai vairāk laika tiktu pavadīts tieši
dabā, kustoties un darbojoties
svaigā gaisā. Ir tik daudz
aktivitāšu, ko veikt dabā – veidot
rokdarbus no dabas materiāliem,
izzināt augu un dzīvnieku valsti –
vākt ārstniecības augus, pētīt
putnus, spēlēt spēles un skriet
stafetes, orientēties vai meklēt
„apslēpto mantu”, doties
pārgājienos, braucienos ar
velosipēdiem, piedalīties
nometnēs utt.
Bībelē ir daudz stāstu un
notikumu, kuri, stāstīti tieši dabā,
paliks atmiņā spilgtāk nekā telpā
klausītais.
Rūpēsimies, lai katru vasaras
mēnesi būtu kāds pasākums ar
garīgu saturu. Arī Jēzus daudz
laika pavadīja dabā ar saviem
klausītājiem, gan lieliem, gan
maziem.

Svētīgu vasaru ikvienā
svētdienskolā!

Vasara ir vienlaicīgi
skaists, bet arī
nebūt viegls posms
ģimenēm ar bērniem.
Bērni ir brīvi no skolas,
ir mazāk raižu par
sekmēm un skolas
pienākumiem, bet tā
vietā klāt ir raizes
par to, kā bērnus
nodarbināt, lai katra
diena nepaietu pie
TV ekrāna, datora
vai klaiņojot pa ielām!
Kamēr vecāki darbā,
ko darīs bērni?
Daži padomi vecākiem:
- Par vasaras mēnešiem būtu jādomā jau savlaicīgi, citādi vasara atnāks,
aizlidos kā vēja spārniem un attapsimies, kad atkal jau jāpērk skolas
soma.
- Svarīgi ir plānot lielos kopīgos ģimenes pasākumus – ekskursijas,
pārgājienus, izbraukumus. Atzīmējiet tos īpašā vasaras kalendārā.
Bērniem būs prieks pašiem tādu izveidot un sekot, kā tas darbojas.
- Plānojiet arī nedēļas darbus un, visbeidzot, arī plāns katrai dienai
būtu ļoti noderīgs un disciplinējošs.
- Sekojiet, lai vasarā bērni maksimāli daudz laika pavadītu svaigā gaisā,
gan sportojot un aktīvi atpūšoties, gan strādājot atbilstošus darbiņus.
- Noteikti ļoti noderīgi ir padomāt, vai ir iespēja pilsētas bērniem kādu
laiku padzīvot laukos pie vecvecākiem, radiem, varbūt pie labiem
draugiem, kuriem arī ir bērni. Lauku vidē pavadītā vasara būs
neaizmirstama.
- Labas iespējas pavadīt vērtīgu vasaras brīvlaiku ir bērnu nometnēs, ko
ik gadu organizē gan draudzes, gan dažādas organizācijas (piemēram,
liela nometņu pieredze ir Bībeles Draugu Līgai (www.bdl.lv), Latvijas
Kristīgo nometņu centram „Gančauskas”(www.ganchauskas.lv)
biedrībai "Ērgļa Spārni" (www.erglasparni.lv), biedrībai „Vispasaules
bērni” (www.vispasaulesberni.lv)).

Tomēr, lai kur arī mūsu bērni vasarā nebūtu, nekad
neaizmirsīsim par viņu drošību, tāpēc arī
nākamajās lappusēs – 10. lpp. un 11. lpp.
par to aprakstīts vairāk!
Lasiet šīs lappuses kopā ar bērniem!
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Ilgi gaidītā vasara, skolas brīvlaiks un siltais
laiks ir klāt! Došanās uz laukiem, atpūta
pludmalē, piedalīšanās nometnēs ir tikai dažas
lietas, ko var darīt šajos trīs brīvajos mēnešos!
Lai nenotiktu negadījumi un vasara nebeigtos
ātrāk kā gaidīts, uzmanīgi, vislabāk kopā ar
saviem vecākiem vai vecvecākiem, lasi šos
ieteikumus un pastāsti par tiem citiem!

LABAS ZIŅAS BĒRNIEM

LABIE DARBIŅI VASARĀ

DROŠAS VASARAS AKTIVITĀTES UN ATPŪTA
BRAUC UZMANĪGI! Lai pasargātu sevi kritiena gadījumā,
drošākais veids ir pirms aktivitātēm uzlikt galvas ķiveri,
noderīgi būs arī aizsargi rokām un kājām. Atceries, ka arī
braukājot savā pagalmā, ir svarīgi uzlikt ķiveri. Tam jābūt
labam ieradumam – pirms sēšanās uz divriteņa, kāpšanas
uz skrituļdēļa vai skrituļslidu uzvilkšanas kārtīgi, labi
nostiprinot, uzlikt ķiveri! Nebrauc vietās, kur ir liela
satiksme, kā arī neizmēģini savas spējas uz pašdarinātiem
tramplīniem vai šķēršļiem! Pievērs uzmanību vai Tavam
velosipēdam ir skaņu taure, vajadzīgie atstarotāji, kā arī
lampiņa, ja sanāk braukt sliktos laika apstākļos vai vēlā
vakarā! Ar vecākiem vai vecvecākiem vēlreiz pārrunā ceļu
satiksmes noteikumus!

PĀRKARŠANA UN SAULES DŪRIENS. Atrodoties
UGUNSDROŠĪBA. Nespēlējies ar svecēm,
sērkociņiem un šķiltavām. Ja tuvumā redzi
dūmus, uguni vai jūti deguma smaku,
nekavējoties saki to kādam pieaugušajam! Ja
Tev ir aizdomas, ka aiz durvīm deg, tās
nedrīkst atvērt! Lai tiktu ārā, jāizvēlas citas
durvis vai logs. Ugunsgrēka laikā rāpojot pa
grīdu, ir vieglāk elpot un redzēt. Esi uzmanīgs
arī pie ugunskuriem – dzirksteles var lidot
tālu. Esi piesardzīgs, ja tuvumā ir grils. Viens
pats nekad neaiztiec grila restes un
šķidrumus, kas domāti grila aizdedzināšanai –
tie ir ātri uzliesmojoši un indīgi!

ATPŪTA LAUKOS UN DĀRZĀ. Ja dodies

atpūtā uz laukiem, pirms veikt lauku darbus,
pārrunā darba gaitu un noteikumus ar
pieaugušajiem! Bez atļaujas neaiztiec darba
rīkus, nemēģini iedarbināt elektroiekārtas vai
mašīnas. Necel smagus spaiņus vai
priekšmetus, esi uzmanīgs, ja apkārt brauc
traktori vai pļaujmašīnas. Dzīvniekiem tuvojies
tikai ar pieaugušo atļauju. Neaiztiec –
nesmaržo, nemēģini pagaršot pudelēs vai
maisiņos ielietus šķidrumus, sīkus graudiņus –
tas viss var būt mēslojums dārzam, līdzekļi
uzkopšanai, eļļas vai degviela mašīnām.

LASOT PAR DROŠĀM VASARAS
AKTIVITĀTĒM, IZKRĀSO
REDZAMOS ZĪMĒJUMUS!

tiešos saules staros, lieto galvassegu, sauļošanās krēmu,
kas pasargātu no saules apdegumiem, un saulesbrilles.
Lieto šķidrumu pietiekamā daudzumā – vislabāk slāpes
remdēs tieši ūdens. Rūpējies, lai Tev līdzi būtu kas dzerams
– ūdens vai paciņa sulas!

KUKAIŅI, ČŪSKAS UN INDĪGI AUGI! Vislabāk

vasarā nēsāt gaišu un vienkrāsainu apģērbu, kas
nepievilina kukaiņus. Izvairies no vietām, kur ir kukaiņu
mājas – lapseņu un bišu pūžņi, biezi krūmāji. Saulainajās
mežmalās, to tuvumā un mežā var būt čūskas! Īpaši
uzmanīgs esi, lasot meža ogas vai sēnes. Nekad
neaiztiec un nenogaršo ogas, sēnes vai augus, kurus
nepazīsti, kaut arī tie izskatās līdzīgi tādiem, kurus labi
zini – tie var būt ļoti indīgi! Pārrunā ar vecākiem, kā
rīkoties ja iekodusi ērce, bite vai čūska. Pajautā
vecākiem, lai Tev pastāsta par indīgajiem augiem un
sēnēm, kurus nedrīkst aiztikt.
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NOTICIS NEGADĪJUMS. Ja Tev ir mobilais tālrunis,

ņem to visur līdzi – Tu varēsi gan izsaukt palīdzību,
gan sazināties ar saviem vecākiem. Pajautā saviem
vecākiem, kādās situācijās Tev jāsauc palīgā
pieaugušie, piemēram, kaimiņi, kad jāzvana vecākiem
un kad nekavējoties jāzvana pa tālruni 112!

SPĒLES UN AKTIVITĀTES ŪDENĪ.

1. Paziņo vecākiem, ka Tu vēlies iet peldēties un
pārbaudi, vai viņi Tevi patiešām ir dzirdējuši un
sapratuši. Ja vecāki Tev to neatļauj, tam ir kāds
iemesls! Paklausi viņiem un paļaujies, ka viņi zina
labāk, kas Tev ir vajadzīgs. Nemēģini aiziet „pa
kluso”, nemelo saviem vecākiem. Nekad neej
peldēties viens, bez pieaugušajiem.
2. Vienojies ar vecākiem, cik tālu ūdenī Tu drīksti
peldēt vai rotaļāties. Esi uzmanīgs, ja jūrā ir viļņi vai
upē spēcīga straume. 3. Ja nemāki peldēt, noteikti
ņem līdzi drošu peldlīdzekli – peldriņķi, roku balstus,
peldēšanās drošības vesti, kas turēs Tevi virs
ūdens. 4. Vienmēr izvērtē savus spēkus, nepeldi
tālāk un vairāk, kā spēj. Ja ūdens ir auksts, kājas var
saraut krampji, tāpēc izvēlies peldēties tikai
piemērotas temperatūras ūdenī. 5. Nekad nelec
nepazīstamā ūdenstilpnē – Tu vari savainoties!
Arī, ja vieta liekas droša un citi lec ūdenī no
augstuma, neseko šādam piemēram.
6. Esi uzmanīgs pie piemājas vai laukos esošajiem
ūdensrožu vai zivju dīķiem! Bez atļaujas tiem
netuvojies. To malas parasti ir ļoti slidenas, Tu vari
paslīdēt un tajā iekrist. Tāpēc, ka dīķa krasti ir
slideni, bieži mālaini, izkļūšana no tā ir ļoti grūta,
reizēm pat neiespējama!

Atceries, ka
visi noteikumi ir
nevis lai Tev
aizliegtu darīt to,
kas Tev patīk,
bet lai Tevi
pasargātu no
traumām, slikta
garastāvokļa un
nepatīkamiem
pārdzīvojumiem.

UZMANIES! ●Pārliecinies, ka spēļu laukumā, vai
vietā, kur spēlējies, nav naglu, skrūvju, stiklu,
asumu, kas varētu Tevi savainot. ●Ja izmanto
batutu, pārliecinies, ka tam ir drošības tīkls.
●Ja spēlē bumbu, tad vislabāk kādā slēgtā pagalmā,
lai bumba nevarētu izripot uz ielas un pat ja tā notiek,
neskatoties apkārt, nesteidzies tai pakaļ, jo bumbu
varēs nopirkt jaunu, pat ja gadījumā tā tiks
sabraukta. ●Bez atļaujas neaiztiec pieslienamās
kāpnes, lai mēģinātu uzkāpt kokā, uz kāda šķūnīša
vai garāžas jumta. ●Nestaigā pa nepabeigtām
jaunceltnēm vai būvlaukumiem, tāpat pa pamestām
mājām, pus sabrukušiem šķūņiem! ●Lieto atstarotāju
arī vasaras vēlajās vakara stundās! ●Atceries par
elektrodrošību – nerotaļāties ar elektrības slēdžiem,
vadiem, kontaktiem un ieslēgtām elektroierīcēm.
Uzzini vairāk apmeklējot mājas lapu – www.zibo.lv
●Ja uzbrūk suns, nebēdz projām, bet mierīgi stāvi
uz vietas.
MĪĻIE VECĀKI, regulāri pārrunājiet ar bērniem

drošības un uzvedības noteikumus, arī dažādas
situācijas un riskus, ar kuriem bērni varētu sastapties!
Vienmēr atgādiniet, ka noteikumi un to ievērošana
sniedz drošību! Rūpējieties, lai Jūs vienmēr zinātu,
kur Jūsu bērns atrodas, uz kurieni dodas, cik ilgi
plāno tur uzturēties! Atcerieties, ka bērns, kuru
nepieskata un kuram nepievērš uzmanību, kā arī
bērns, kuram, nepaskaidrojot aizlieguma iemeslus,
daudz ko aizliedz, cenšas uzzināt interesējošo vai
izmēģināt aizliegto patstāvīgi, riskējot savainoties.

SVARĪGI!!! Ja sūtiet bērnu uz nometni, iepazīstieties ar

nometnes noteikumiem un paskaidrojiet, cik būtiski ir
tos ievērot visu nometnes laiku! Skolotāji un audzinātāji
nometnē ir atbildīgi par bērna drošību, veselību un
labsajūtu, tāpēc vienojieties ar bērnu, ka nometnē ir
jāievēro vadītāju lūgumi un aizrādījumi, jo tie ir domāti,
lai garantētu ikviena bērna drošību un labsajūtu!
Vairāk par drošības noteikumiem variet uzzināt ,
apmeklējot Veselības ministrijas mājas lapu –
www.vm.gov.lv, meklējiet sadaļā – Tas Tev jāzina ->
Veselības veicināšana un dzīvesveids -> Ieteikumi bērna
drošībai vasarā.
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IEPAZĪSIMIES
Šoreiz atkal iepazīsimies ar divām baptistu draudžu svētdienskolām –
Piltenes svētdienskolu Kurzemē un Viesītes svētdienskolu Zemgalē.

PILTENES SVĒTDIENSKOLA

VIESĪTES SVĒTDIENSKOLA

Svētdienskolas
nodarbības
Piltenē notiek katru
svētdienu pēc
dievkalpojuma,
plkst. 13.00.
Svētdienskolu
apmeklē 25 – 30 bērni
vecumā no 4 – 13
gadiem. Gandrīz visi bērni ir no ģimenēm, kuras
Dievu nepazīst un dievkalpojumus neapmeklē.
Katru svētdienu mācāmies no Bībeles, lai labāk iepazītu
Dievu. Mācāmies mīlēt Dievu un Viņam paklausīt.
Bērniem ļoti patīk rokdarbi. Ar pašu gatavotiem
darbiņiem bērni iepriecina dievkalpojuma apmeklētājus
svētkos. Bērni ar prieku mācās dziedāt, lai ar dziesmām
pagodinātu Dievu un iepriecinātu dievkalpojumu
apmeklētājus. Šogad mūsu svētdienskola piedalījās arī
Dziesmu dienas koncertā Rīgā.
Ik svētdienu kopjam sadraudzību, kopā dzeram tēju,
cienājamies ar kādu maizīti, tas palīdz labāk iepazīt un
iemīlēt citam citu, lai spētu kopā mācīties un
patiesi iemīlēt Dievu.

Viesītes draudzes svētdienskolu apmeklē 48 bērni.

ßVIESĪTES SVĒTDIENSKOLA

Iepazīstini
žurnāla
„Labas Ziņas
Bērniem”
lasītājus
ar savu
svētdienskolu.
Sūti savas
svētdienskolas
bildes un
aprakstiņu uz
mūsu e-pastu.

Svētdienskola notiek katru svētdienu no 14.00 līdz 15.30,
kur laiks tiek sadalīts trijās nodarbībās –
dziedāšana, rokdarbi un Bībeles stāsts.
Bērni ir sadalīti trijās vecuma grupās.
Pie mums, Viesītē, notika trīs dienu vasaras Bībeles
skoliņa, kur bērni iepazinās ar Bībeles varoņiem, mācījās
jaunas dziesmas, veidoja dažādus rokdarbus, mācījās
skečus, piedalījās dievkalpojumā un aktīvi ņēma dalību
sporta nodarbībās! Pēc Lielākā ceļojuma programmas
apgūšanas šā gada 13. martā notika arī 1. izlaidums,
kursu beidza septiņi bērni! Uz savu izlaidumu viņi bija
sagatavojuši dziesmas, mazu uzvedumu –
skeču un dzejoļus, ar kuriem viņi piedalījās
dievkalpojumā. Lieldienu dievkalpojumā svētdienskolas
bērni katru gadu aktīvi piedalās ar dzejoļiem,
dziesmām un skečiem.
Tādi mēs esam – kopā mācāmies, dziedam, veidojam
rokdarbus, atpūšamies nometnēs un draudzējamies!

Izkrāso zīmējumus!
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ROKU DARBIŅI

LŪDZOŠO ROKU VITRĀŽA
Mums bija iespēja lūgt par pasauli(5. lappusē)! Atceries, mēs
lūdzām mūsu Debesu Tēvu, lai Viņš dod cilvēkiem gudrību uzturēt
pasauli tīru un kārtīgu. Mēs taču vēlamies, lai ikviens cilvēks būtu
laimīgs un aprūpēts, lai ikvienam būtu mājas, kur dzīvot, ēdiens, ko
likt galdā, apkārt mīļa ģimene un draugi.
Šoreiz roku darbiņš ļoti vienkāršs –vitrāža, kuru ielikt logā.
Vitrāžas zīmējums dabiskā lielumā atrodams http://svetdienskola.jimdo.com/labas-ziņas-bērniem/
Lai šīs lūgšanā saliktās rokas mums atgādina, ka katru dienu mēs varam veltīt laiku lūgšanai, lūdzot
gan par cilvēkiem visā pasaulē, gan savām ģimenēm, draugiem un skolas biedriem.

Vajadzīgs:

- kodoskopa plēve
- parastais vai abpusēji
līmējošs skočs
- ūdens izturīgi
flomāsteri
(permanentie marķieri)
- izprintēts vitrāžas
pamatnes paraugs

Darba gaita:

1. Izprintē pats vai palūdz savus vecākus, lai viņi tev
izprintē lūgšanu roku paraugu dabiskā lielumā.
2. Uzliec to uz galda un ar skoču pielīmē.
3. Paraugam precīzi virsū uzliec kodoskopa plēvi, arī to piestiprini
ar skoču, lai tā nevar tikt izgrūstīta no vietas.
4. Apvelc visas līnijas ar flomāsteru un izkrāso zīmējumu
pēc saviem ieskatiem. Ja vēlies, tu vari arī zīmējumam apkārt uzzīmēt rāmi.
4. Ļauj flomāsteriem nožūt un pielīmē vitrāžu pie loga stikla.

INFORMĀCIJA
Žurnāls elektroniskajā versijā mājas lapā www.svetdienskola.jimdo.com ikvienam lasītājam
pieejams bez maksas. Gaidīsim atsauksmes, idejas un ierosinājumus! Rakstiet mums!

Drukātā versijā izdevums „Labas Ziņas Bērniem” par samaksu pēc pieprasījuma būs pieejams
Svētdienskolu apvienības organizētajos pasākumos. Lai uzzinātu vairāk, rakstiet mums uz e-pastu!

ATBALSTIET MŪS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Aicinām savus lasītājus atbalstīt šī žurnāla sagatavošanu,
izdošanu un popularizēšanu ar savu ziedojumu.
Pat neliela summa par žurnāla e-numuru būtu nozīmīgs
finansiāls atbalsts un ieguldījums žurnāla attīstībā.
ZIEDOJUMU KONTS:
Latvijas Baptistu draudžu savienība,
Reģ.nr. 90000085765,
AS Swedbanka – LV75HABA0551025782043
Ziedojuma mērķis: Labas Ziņas Bērniem

PASTA ADRESE:
Bērnu žurnālam
„Labas Ziņas Bērniem”
Lāčplēša iela 37, Rīga,
LV-1011, Latvija
E-PASTA ADRESE:
labaszinasberniem@inbox.lv
TĀLRUNIS:
26272244, 26091697, 29759509
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ŽURNĀLA VEIDOTĀJI
REDAKCIJA

Elza Roze, Ruta Majevska, Agnese Rancāne,
Dace Freivalde, Vēsma Lindmane.
Māksliniece – Vizma Pelnēna.
Redaktore – Dace Šūpule.
„Labas Ziņas Bērniem” izdod
Latvijas Baptistu draudžu savienības
Svētdienskolu apvienības padome
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