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nāk ciemos ar siltiem
un saulainiem pavasara
sveicieniem!
Vai jūti, kā smaržo
pavasaris un cik viegli
ir elpot? Tā vien gribas
iet ārā no telpām dabā,
priecāties un vērot, kā
salapo koki, uzplaukst
puķes, dzied putni un
vij ligzdas.
Protams, arī mūsu
Balodis rūpīgi meklē
vietiņu savai ligzdiņai.
Lai viņam veicas!
Un arī mēs esam
kļuvuši priecīgāki un
žirgtāki pēc garās
ziemas, vai ne?
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- DUNDAGAS

Lai ikviens Viņu slavētu!
Uz zemes Viņš nāca kā bērniņš,
Lai pie krusta mirtu kā Ķēniņš,
Un augšāmcēlās Viņš,
Lai ikviens Viņu slavētu,
Gan liels, gan maziņš.
Elza Brauna (11 gadi, Ventspils)

VEIDOTĀJI

14

Vai Tev izdevās:
– kādu savu
nepaklausību pārvērst
paklausībā?

Šoreiz žurnāla centrālais
temats ir Lieldienas un ar
tām saistītie notikumi, kas
aprakstīti Bībelē.

– paveikt kādu labu
darbiņu, paklausot
vecākiem vai
skolotājai?

Uzzināsim, ko tad īsti nozīmē
Lieldienas, kādēļ un kā mēs
tās svinam?

– mācīties no Anša,
Patrika un Norena
priekiem un kreņķiem?

Par Lieldienām lasi nākamajās
lappusēs – pildi uzdevumus,
veido rokdarbus, uzzini, kā
veicas Ansim un Citroniņam,
iepazīsties ar divām jaunām
svētdienskolām!

– izpildīt kādu no
uzdevumiem?

SVĒTDIENSKOLA

DZIESMA 14
ŽURNĀLA

Bet nu daži
atkārtošanas jautājumi
par pagājušā žurnāla
galveno tematu –
paklausība.

Arī šajā numurā uzzini par jauniem labiem darbiņiem,
lūgšanu, kā arī par kādu brīnišķīgu koncertu, kur esi
aicināts nākt kopā ar visu savu ģimeni!

Ja neesi visu izdarījis,
neskumsti!
Visu var vēl paspēt, jo
„Labas Ziņas Bērniem”
ir Tavā datorā, peles
klikšķa attālumā.
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SVINAM LIELDIENAS !!!
KAS NOSLĒPA OLAS DĀRZĀ?

LIELDIENAS

Kas Tev vispirms ienāk prātā, kad pavasarī
cilvēki sāk runāt par Lieldienām?
Daži saka – tie ir pavasara svētki, kad
pieaugušie un bērni krāso raibas olas, iet
ciemos un apmainās nokrāsotajām olām,
šūpojas šūpolēs, izcep ko garšīgu un
priecājas, ka pēc ziemas atnācis pavasaris.
Reiz dzirdēju, ka kāda vecmāmiņa stāstīja
mazbērniem, ka tieši Lieldienās krāsainas
olas kādā slepenā vietā dārzā dējot zaķis, un
agri, agri no rīta jāiet tās meklēt. Bērni gan
bija pamanījuši, ka mamma nokrāsotās vistu
olas jau vakarā pati bija noslēpusi kādā
krūmā. Arī tādas pasaciņas par to, ka
lieldienu zaķa apciemojums ir svarīgākais
Lieldienu notikums, tiek stāstītas!

Tas ir visievērojamākais
notikums cilvēces vēsturē,
un kristieši to svin visā
pasaulē, arī tajās vietās uz
zemeslodes, kur Lieldienu
laikā nav pavasaris, bet
rudens vai ziema.
Lieldienas vienmēr ir
svētdienā, ko par godu
Kristus augšāmcelšanās
dienai kalendārā kā
svinamu dienu katru
nedēļu atzīmē visās
kristīgās valstīs.

LIELDIENAS IR
JĒZUS KRISTUS
BRĪNUMAINĀ
AUGŠĀMCELŠANĀS
TREŠAJĀ DIENĀ
PĒC MOKPILNĀS
KRUSTA NĀVES.

Šogad Lieldienas ir
24. aprīlī.

IR JAUKI SVINĒT PAVASARI,
LIKT VĀZĒS PŪPOLU ZARUS,
KRĀSOT OLAS UN ŠŪPOTIES,
BET LIELDIENU ĪSTAIS
SATURS IR JĒZUS KRISTUS
UZVARA PĀR NĀVI.

PŪPOLSVĒTDIENA
Savukārt vienu nedēļu pirms Lieldienu
svētdienas ir Pūpolsvētdiena.
Šī diena nav par godu tam, ka dabā plaukst pūpoli.
Nedēļu pirms Lieldienām Jēzus devās uz Jeruzalemi, un
tauta Viņu sveica ar gavilēm un palmu zariem rokās,
tādēļ citās zemēs šo dienu sauc par Palmu svētdienu.

JĒZUS IR UZVARĒTĀJS!
Jēzus nepalika kapā! Nāvei nebija uzvara par Dieva Dēlu!
Dievs Viņu uzcēla no mirušajiem, un tādēļ mēs svinam Lieldienas!
Bet pats brīnišķīgākais ir tas, ka Jēzus nāves un Augšāmcelšanās dēļ mums tiek apsolīta
grēku piedošana un mūžīgās dzīvības dāvana no Dieva. Šo dāvanu Jēzus nopelnīja
mums, un to ikviens var iegūt, ticībā uzņemot Jēzu savā sirdī kā Pestītāju un Kungu!
Vai Tu to vēlies?
Lasot tālāk Labas Ziņas Bērniem, Tu uzzināsi par cilvēkiem, kam bija nozīmīga loma Jēzus apsūdzēšanā,
nodevībā, notiesāšanā, krustā sišanā. Par Jēzus draugiem un ienaidniekiem.
Bet pats galvenais – Tu uzzināsi, kas notika Augšāmcelšanās rītā!

ĪPAŠĀS LIELDIENAS
Arī Jēzus dzīves laikā jūdu tauta svinēja Lieldienas. Tikai tad šiem svētkiem bija cita
nozīme. Svētku laikā ģimenes sapulcējās kopā ar draugiem un kaimiņiem, gatavoja
īpašus ēdienus, lasīja Svētos Rakstus, draudzējās. Bet pats galvenais – cilvēki devās
uz lielo templi Jeruzalemē vai mazām sinagogām un pateicās Dievam, ka Viņš pirms
daudziem gadiem bija izvedis tautu no verdzības Ēģiptē un vadījis uz zemi, kur viņi
tagad dzīvoja. Toreiz Lieldienas sauca par Pashā svētkiem. Arī Jēzus un Viņa mācekļi
ik gadu svinēja jūdu tautas Lieldienas. Bet kādu gadu gatavošanās Lieldienām nebija
tāda kā parasti. Jau pirms svētkiem Jēzus daudz runāja ar mācekļiem, ka Viņam drīz
būs jāaiziet no šīs zemes pie Tēva Debesīs. Pirms tam Viņam daudz jācieš un jāmirst pie krusta. To bija tik
grūti saprast un tam noticēt. Jēzus arī mācīja, ka mācekļiem būs jābūt vienotiem mīlestībā un stipriem ticībā.
Ko tad nozīmē būt vienotiem? Varbūt arī Tu jautāsi? Lai uzzinātu, lasi tālāk.
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VIENOTĪBA IR KAD...

Visi rūpējas cits par citu. IEvēro vadītāja norādījumus. Nedomā par savām, bet par kopējām interesēm.
Organizē kopīgus pasākumus. Tiek savā vidū pieņemti citi. Īstais vadītājs - Jēzus.
Biedrojas cits ar citu. Aizlūdz cits par citu.
PĒDĒJAIS MIELASTS AR DRAUGIEM
Dažas dienas pirms Lieldienām Jēzus ar mācekļiem sapulcējās kādā namā uz svētku
vakariņām. Jēzus lauza maizi un gabaliņu deva katram māceklim. Pēc tam visi dzēra
no kopīga kausa. Jēzus teica, lai šo kopīgā mielasta tradīciju turpina un vienmēr
piemin Viņa nāvi. Noskaņojums bija svinīgs, bet vienlaikus arī skumīgs. Tad Jēzus
teica savādus vārdus: „Viens no jums mani nodos.” Tas satrauca mācekļus. Kas
gan varētu nodot Jēzu? Mācekļi pārsteigti skatījās viens uz otru. Katrs domāja: „Es
gan ne.” Tā viņi pat nepamanīja, ka Jūda klusi izslīd no telpas un pazūd tumsā.

DRAUGI UN IENAIDNIEKI
Lasot Bībeli, mēs uzzinām, ka Jēzum bija gan draugi, gan ienaidnieki. Bija cilvēki, kuri Jēzum ticēja, Viņu
mīlēja, bet bija cilvēki, kuri domāja tikai par savu labumu un Jēzus viņiem nebija svarīgs.

AUGSTIE PRIESTERI. Tie bija mācītāji, kuriem nepatika tas, ko Jēzus māca. Viņi bija lepni un
augstprātīgi, bez mīlestības. Viņi nolēma, ka Jēzu jānogalina, lai cilvēki nesekotu Jēzum, bet viņiem. Viņi
sakūdīja ļaužu pūli, lai tie pieprasītu valsts pārvaldniekam Jēzus nāvi.

JŪDA. Viņš bija viens no Jēzus 12 mācekļiem. Viņš laikam īsti Jēzum neticēja, jo nodomāja, ka var
nopelnīt naudu, nododot Jēzu karavīriem. Jūda bija ļoti mantkārīgs.

PILĀTS. Viņš bija zemes pārvaldnieks. Viņš zināja, ka Jēzus nav nekāds noziedznieks un nav pelnījis
nāvi. Bet viņš bija pārāk gļēvs, lai rīkotos taisnīgi. Pilātam bija svarīgāks savs labums. Viņš klausīja augstajiem
priesteriem un satrakotajam pūlim un notiesāja Jēzu.

ĻAUŽU PŪLIS. Viņi noteikti bija dzirdējuši par Jēzu un viņa labajiem darbiem. Iespējams, ka viņu vidū
bija kāds, ko Jēzus bija dziedinājis. Tomēr viņi Jēzu īsti nepazina un nemīlēja. Viņi akli paklausīja Augstajiem
priesteriem, kuri stāstīja nepatiesību tautai, ka Jēzus mācot pret Dieva likumiem. Būtībā ļaužu sirdis bija
ļaunas, jo vēlēties, lai kādu bez vainas nogalina, ir briesmīgs grēks.

Arī šodien Jēzum ir draugi un ienaidnieki.
Ir arī tādi, kuriem Jēzus ir vienaldzīgs. Vai tu esi Jēzus draugs?
Vai tu vienmēr paliktu Jēzus sekotājs un Viņa pusē,
kaut arī par to draud nepatikšanas, varbūt pat sods?
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MĪLESTĪBAS SPĒKS

Iepretim ļaužu niknumam un nežēlībai Jēzus parādīja, cik liels ir mīlestības spēks.
Nāve pie krusta bija viscietsirdīgākais tā laika soda veids. Jau pirms krustā sišanas
Jēzu mocīja un pazemoja, ar pēdējiem spēkiem vēl vajadzēja pašam nest smagu
koka krustu uz soda vietu Golgātu. Līdzcietīgie cilvēki, to redzot, raudāja un
vaimanāja. Cietsirdīgie soda izpildītāji smējās un ironiski teica: „Palīdzi nu pats sev,
ja jau esi Dieva Dēls!” Bet Jēzus aizlūdza Dievu par saviem mocītājiem, sakot:
„Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara!” Dievs pieļāva, lai Jēzus tiktu notiesāts. Jēzus bija varens un
visspēcīgs. Viņš varēja izbēgt vai izvairīties no notiesāšanas.
Bet Viņš labprātīgi un paklausīgi gāja nāvē, jo tāds bija Dieva plāns, lai izglābtu tevi un mani no grēkiem. Tik
ļoti Dievs mūs mīlēja un mīl! Jēzus pēdējie vārdi no krusta bija: „Viss piepildīts!” Viņš bija izpildījis Tēva
uzdevumu.

JĒZUS IR DZĪVS!
Jēzus ir augšāmcēlies! Viņš ir dzīvs!
Pēc Jēzus nāves viņa ienaidnieki priecājās – nu beidzot esam tikuši no
viņa vaļā! Jēzus draugi skuma un sēroja. Kā mēs tālāk dzīvosim bez mūsu
Mācītāja un Drauga? Viņi paklusām pulcējās kopā, jo baidījās, ka arī viņus
var sodīt. Bet visdrosmīgākās izrādījās dažas sievietes no Jēzus draugu
pulciņa, kas vienmēr bija sekojušas Jēzum.

ZELTA TEKSTS
„JĒZUS SACĪJA:
"ES ESMU
AUGŠĀMCELŠANĀS
UN DZĪVĪBA;
KAS MAN TIC,
DZĪVOS, ARĪ JA
TAS MIRS.”

Lieldienu rītā agri, agri, gaismai
austot, viņas steidzās uz kapu, kur
pēc krustā sišanas apglabāja Jēzu.
Kapam priekšā aizvēla milzīgu
akmeni un pielika sargus. Sievietes
gribēja parādīt Jēzum vēl pēdējo
mīlestību un cieņu, iebalzamējot Viņa ķermeni ar dārgām, smaržīgām
zālēm. „Kas mums novels smago akmeni? Vai sargi mūs neapcietinās?”
viņas bija patiešām noraizējušās. Piegājušas tuvāk, sievietes ieraudzīja,
ka akmens ir novelts un kaps ir tukšs. Tas bija pārsteigums! Izbijušās
viņas ielūkojās kapā. Tur sēdēja eņģelis un paziņoja brīnišķīgo vēsti:
”Jēzus ir augšāmcēlies!”
Sievietes steidzās to paziņot mācekļiem. Pēteris un Jānis nespēja tam noticēt un skrēja uz kapa vietu, lai
pārliecinātos. Bet drīz vien pats Jēzus ieradās pie mācekļiem! Kāds prieks pēc visa pārdzīvotā! Kad Jēzus
atnāca, Toms, viens no Jēzus mācekļiem, nebija kopā ar visiem. Kad mācekļi stāstīja par tikšanos ar Jēzu, viņš
neticēja. „Kamēr pats Viņu neredzēšu un neredzēšu naglu rētas Viņa rokās, es nespēju ticēt”, Toms stingri
noteica. Jēzus deva Tomam iespēju pārliecināties un satikās tieši ar viņu.
No prieka Toms izsaucās: „Mans Kungs un mans Dievs!”
Tagad arī viņš varēja visiem teikt: „Jēzus patiesi augšāmcēlies!”
Lieldienu laikā arī TV
ekrānos skatāma
SVARĪGI!!!
filma par Jēzus
Kristus dzīvi.
Par Jēzus nāvi un augšāmcelšanos
Rūpīgi izskati
vari lasīt visos četros evaņģēlijos –
Lieldienu nedēļas
Mateja ev. 26. – 28. nodaļā,
TV programmu, lai
Marka ev. 14. – 16. nodaļā,
uzzinātu, kurā TV
Lūkass ev. 22. – 24. nodaļā un
kanālā to pārraida.
Jāņa ev. 18. – 20. nodaļā.

Lai labāk atcerētos Lieldienu notikumus, 7. lappusē izpildi interesantu uzdevumu. Kad
uzdevums izpildīts, pārrunā to ar vecākiem, draugiem vai svētdienskolotājiem.
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IZKRĀSO ZĪMĒJUMU

Zīmēja Anna Šmite, 13 gadi
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KRUSTVĀRDU MĪKLA
Atkārto Klusās nedēļas galvenos
notikumus, atbildot uz krusta formā
veidotās krustvārdu mīklas jautājumiem!
1

2

Visas atbildes meklējamas Bībelē. Ja Tev nav
pieejama Bībele, elektroniski Rakstu vietas
atrodamas arī internetā – www.bibele.lv
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1. Cilvēki, kas vēlēja Jēzum nāvi.
(Marka ev. 14:55)
2. Impērija, zem kuras kundzības
atradās Izraēla.
(Jāņa ev. 19:19-20)
3. Zīme, ko deva Jūda Iskariots
gūstītājiem, kad nodeva Jēzu.
(Marka ev. 14:43-45)
5. Ko izjuta Jēzus pirms
sagūstīšanas?
(Marka ev. 14: 33-34)
6. Kas Jēzum bija Marija un
Jāzeps?
(Lūkas ev. 2:48-51)
8. Kas bija tās, kas pēc Jēzus
vārdiem apdraudēja mācekļus,
kad viņi nelūdza Dievu?
(Marka ev. 14:38)
11. Rīcība, ko rakstu mācītāji
pārmeta Jēzum.
(Marka ev. 14:64)
14. Kāda bija Jēzus misija?
(Jāņa ev. 3:17)

Horizontāli
1. Jēzus māceklis, kas 3 reizes no Viņa atteicās (Marka ev. 14:72)
4. Kas ir vajadzīgs, lai Jēzus varētu tevi izglābt no grēkiem? (Marka ev 16:16)
6. Vieta, kurā tika apcietināts Jēzus. (Marka ev 14:32)
7. Noziedznieks, ko atbrīvoja Jēzus vietā. (Marka ev. 15:7)
9. Kurš Jēzu notiesāja? (Marka ev. 15:15)
10. Sods, ko Jēzum piesprieda tiesa. (Marka 14:64)
12. Kas Jēzum palīdzēja sagatavoties gaidāmajiem pārbaudījumiem? (Marka ev. 14:35-36)
13. Kāds bija Jēzus, kad viltus liecinieki Viņu tiesā apsūdzēja? (Marka ev. 14:60-61)
15. Kareivju attieksme pret Jēzu. (Marka ev. 15:20)
16. “Rota”, ko nesa Jēzus pirms nāves. (Marka ev. 15:17)

Šī numura uzdevumu pareizās atbildes meklē nākamajā „Labas Ziņas Bērniem” numurā.

IEPRIEKŠĒJĀ NUMURA UZDEVUMU PAREIZĀS ATBILDES
KRUSTVĀRDU MĪKLA
Vertikāli – 1. Nepraša 3. Gudrs 5. Sirdēsti 6. Vecāki 8. Jēzus
Horizontāli – 2. Pamācīt 4. Bauslis 7. Prieks 9. Klausīt

BURTU REŽĢIS
Kopā vajadzēja atrast 21 vārdu – horizontāli 11 vārdus un vertikāli 10 vārdus.
Horizontāli – Marija, Bībele, Nācarete, Jēzus, māte, Dievs, pielūgt, templis, divpadsmit, Lieldienas, paklausība.
Vertikāli – mācītāji, tēvs, Jāzeps, priesteri, svētki, vecāki, Galileja, Jeruzaleme, Raksti, pilsēta.

LABAS ZIŅAS BĒRNIEM
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LŪGŠANA
Iepriekšējā numurā domājām un lasījām par to, kā veidot savu lūgšanu,
par atgādinājumu izmantojot savu roku pirkstus. Šoreiz kopā lasīsim
Bībeli, jo Svētajos Rakstos varam lasīt gan dažādu cilvēku lūgšanas, gan
arī, iepazīstot Dievu un Jēzu, veidot savas lūgšanas! Izlasi Rakstu vietu
un veido savu lūgšanu – saki paldies, aizlūdz un slavē. Šoreiz saki
paldies Dievam, ka Viņš piedod grēkus, sūta Savus eņģeļus, lai tie Tevi
pasargātu un, ka Viņš ir tik liels, ka valda pār pasauli un ir Tev tik tuvs,
ka Tu vari būt Dieva draugs!
1. Jāņa vēstule 1: 9 „Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un
taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas
netaisnības.” Lūgšana: „Dievs, lūdzu, iemāci man būt godīgam pret
saviem grēkiem, lai es varētu tajos Tev atzīties. Lūdzu, atklāj un parādi man
tās lietas, kuras darot, es Tevi neiepriecinu. Es vēlos saņemt Tavu piedošanu un dzīvot dzīvi, kas Tev nes prieku!
Paldies Tev, Dievs, ka Tu sūtīji Jēzu šajā pasaulē, lai Viņš, mirstot pie krusta, samaksātu par maniem grēkiem un man
būtu iespēja saņemt piedošanu! Āmen.”
Psalmi 91:11 „...jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.” Lūgšana: „Paldies, Tev,
Debesu Tēvs, ka Tu vienmēr mani sargā! Paldies, ka Tavi sargeņģeļi vienmēr mani vēro un uzmana, ka viņi nekad
neguļ un nekad par mani neaizmirst! Es Tev, Dievs, pateicos, ka Tu ik dienas gādā par mani, lai kur es dotos un lai ko
es darītu! Āmen.”
Psalmi 150: 2 „Teiciet Viņu par Viņa lielajiem darbiem, teiciet To Kungu Viņa varenās godības dēļ!”
Lūgšana: „Es slavēju Tevi, Dievs, par to, ka Tu esi tik varens un liels. Es gribu Tev dziedāt slavas dziesmas, kā arī
pastāstīt visiem saviem draugiem, cik liels un brīnišķīgs Tu esi! Varenais Dievs, Tu valdi pār pasauli, Tu esi radījis
vissīkāko puķīti, vismazāko kukainīti! Dievs, Tu esi radījis jūras, kalnus, mežus un arī mani! Es Tev pateicos, ka Tu esi
brīnišķīgs radītājs un ka Tu vēl joprojām pārvaldi pasauli un mīli to, ko esi radījis! Paldies, ka Tu liec līt lietum un saulei
spīdēt! Paldies, ka Tu gādāji, lai šogad būtu skaista un balta ziema! Paldies, ka Tavu varenību līdz galam nevaru
saprast un zinu, ka tā ir daudz lielāka kā jebkad to sapratīšu. Āmen.”

KAS ŠEIT NEIEDERAS?
Izsvītro visu to, kas neattiecas uz Lieldienu nedēļas notikumiem, kuri aprakstīti Bībelē!
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LABIE DARBIŅI
PAVASARĪ
Kā Tev veicās ar pagājušajās Labajās Ziņās publicēto labo darbiņu
ideju? Vai ar saviem vecākiem, vecvecākiem, lielo brāli vai māsu
izdevās pārrunāt drošības noteikumus?
Un vai izdevās atrast draugus, ar kuriem noteikumus vēlreiz pārskatīt
un pārrunāt? Ziema ir devusies projām, bet tas nenozīmē, ka nav
jābūt uzmanīgam un piesardzīgam! Arī pavasarī un citos gadalaikos
ir jādomā par drošības noteikumiem. Nākamajā numurā būs vairāk
informācijas par drošību vasarā, īpaši pludmalē, peldēšanās laikā utt.

JAUNA MĪTNE PUTNIEM
Šī „Labas Ziņas Bērniem” aicina kā pavasara labo darbiņu izvēlēties
putnu būra pagatavošanu! Lai arī putnu pētnieki iesaka putnu būri gatavot
un nodot dzīvošanai putniem jau rudenī, arī agrs pavasaris var būt kā
iespēja tiem, kas rudenī to nav izdarījuši, vai varbūt pat ne reizi nav pat
par to domājuši.
Būrīša veidošanas paraugs ar paskaidrojumiem atrodams un pdf formātā
lejupielādējams Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza mājas lapā
www.rigazoo.lv sadaļā derīgi darbi. Noderīga informācija, arī atverot
mājas lapu www.dabatev.lv Lai tajā vieglāk visu atrastu, lapas meklētāja
lodziņā raksti vārdu putni. Ļoti daudz un interesantas informācijas par
putniem, to dzīvi un veidiem vari lasīt Latvijas Ornitoloģijas biedrības
mājas lapā – www.lob.lv Ornitologi ir cilvēki, kas pēta putnus. Bet, ja Tevi
interesē, kā dažādi putni dzied, tad īsts atklājums Tev būs mājas lapa,
kurā var klausīties putnu balsis – mājas lapas adrese www.putni.lv
Izgatavojot un uzstādot putnu būrīti, ir diezgan daudz kas jāzina, tāpēc arī vari šeit uzzināt vairāku mājas lapu
adreses, lai kopā ar vecākiem rūpīgi iepazītu putnus un uzzinātu, kas tiem ir vislabākais. Ļoti iespējams, Tava
ģimene putnu būrīti iegādāsies nevis pagatavos, bet arī uzstādot būrīti ir vairākas lietas, kas jāzina. Lasi tālāk
pašu svarīgāko, kas jāzina un vairāk par to lasi uzrādītajās mājas lapās!

SVARĪGI
1. Būrīša izmēriem jāatbilst putnu sugas prasībām.
2. Būrītis ir jāizgatavo tā, lai perējums būtu pasargāts no ligzdu
izpostītājiem.
3. Būrītim jābūt atveramam, lai to varētu iztīrīt. Būris jātīra katru gadu,
vislabāk pēc ligzdošanas sezonas — vasaras beigās vai rudenī.
4. Būrīti jāizgatavo no sausiem, neēvelētiem dēļiem. Mitri dēļi izžūstot
kļūst šķirbaini, ēvelēti dēļi ir slideni, tāpēc var apgrūtināt putna
izkļūšanu no būrīša.
5. Neesi pārsteigts, ja pa putnu būri degunu izbāž kāds sikspārnis vai
susurs, arī viņi reizēm putnu būri izvēlas par savām mājām.
6. Būrītis jānovieto ar skreju (tā sauc putnu būra „durvis”) pret A, DA vai ZA.

LASOT PAR PAVASARA LABAJIEM DARBIŅIEM, IZKRĀSO REDZAMOS ZĪMĒJUMUS!
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MANI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

„Labas Ziņas Bērniem” aicināja uz redakcijas e-pastu atsūtīt
drošības noteikumus, kuri būtu jāievēro ikvienam bērnam, lai
tos līdzdalītu arī citiem.
Lūk, kādi noteikumi, kuri šķiet ļoti svarīgi:
- Nepieskaries karstām lietām - tējkannai, plītij, sildītājam,
krāsns durtiņām!
- Nespēlējies ar uguni(sērkociņiem, šķiltavām, degošām
pagalēm)!
- Neatver durvis svešiniekiem. Arī uz ielas neseko
nepazīstamiem cilvēkiem, lai kā viņi Tevi aicinātu sev līdzi!
- Esi uzmanīgs un piesardzīgs uz ielas, šķērso ceļu tikai tad,
kad esi pārliecinājies, ka tas ir droši.

MĪĻIE VECĀKI!

MĪĻIE SVĒTDIENSKOLOTĀJI!
Mūsu ieteikums ir izveidot Lieldienu
laikā interaktīvu nodarbību, kurā kopā
ar bērniem iziet svarīgāko notikumu
vietas - stacijas, kur gāja Jēzus, katrā
vietā novietojot kādu zīmīgu elementu.
To var izdarīt jebkurā telpā, un tas
neprasīs lielus ieguldījums, tikai
nedaudz izdomas. Atnākot konkrētajā
vietā, skolotājs īsi pastāsta par
notikumu un atbild uz bērnu
jautājumiem.
Piemērs. Palmas zars, stāstot par
Jēzus iejāšanu Jeruzalemē; pēdējā
Vakarēdiena vietā – kauss un maize;
Ģetzemanes dārzā, kur Jēzu apcietina –
zobens; pie Pilāta – galds un tiesneša
āmurs; Golgātā – krusts, ērkšķu
kronis un roze, kā mīlestības un
Kristus izlieto asiņu simbols; tukšajā
kapā – eņģelis( kāds no bērniem), kas
paziņo Augšāmcelšanos.
Šāda nodarbība paliks bērniem atmiņā
ilgi, varbūt pat uz visu mūžu.

Šis LZB numurs ir īpašs, jo saturā atspoguļoti
vissvarīgākie notikumi ne tikai Bībelē un Jēzus
Kristus dzīvē, bet arī visas cilvēces vēsturē.
Tādēļ novēlam tos vēlreiz pārdomāt kopā ar
bērniem. Materiālu klāsts žurnālā ir bagātīgs,
veidots dažāda vecuma lasītājiem.
Necentīsimies mudināt bērnus lasīt un izpildīt
uzdevumus īsā laikā, jo tas var nogurdināt un
zudīs notikumu dziļā jēga un svaigums.
Mūsu padoms – lasīt kopā ar bērniem ik vakaru
vai citā brīvā laikā katru dienu vienu epizodi no
Jēzus ciešanu laika un Lieldienu notikumiem,
kas aprakstīti žurnālā kā atsevišķi stāstiņi.
Visu var vēl kopīgi apskatīt Bībelē. Tas
atsvaidzinās arī mūsu pašu pārdzīvojumus un
paliks bērniem labāk atmiņā.

Gaišas un priecīgas Lieldienas – Kristus
Augšāmcelšanās svētkus!
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KRUSTS

ROKU DARBIŅI

NO BEZVĀRDU GRĀMATAS
LAPĀM

Vai esi dzirdējis par bezvārdu grāmatu?
Parasti grāmatās ir interesanti stāsti un
skaistas bildes, bet šoreiz runāsim par
grāmatu, kas mums atklāj daudz nozīmīgu
atziņu, tomēr tajā nav neviena vārda,
neviena attēla. Grāmatā ir piecas krāsas
lappuses – melna, sarkana, balta, zaļa un
dzeltena un katra no tām mums stāsta
stāstu par mums un Dievu.

Nepieciešams:
- krāsains papīrs (melns,
sarkans, balts, zaļš, dzeltens,
violets)
- A4 kartons (jebkuras
krāsas, paraugā izmantots
sarkanās krāsas) krusta
pamatnei
- līme un šķēres
MELNĀ grāmatas lapa mums
stāsta, ka mūsu sirsniņa ir netīra
– esam melojuši, neklausījuši
vecākus vai skolotājus,
paņēmuši kaut ko, kas nepieder
mums, kādu aizvainojuši un
neesam šos grēkus izsūdzējuši
Jēzum. Bībelē lasām, ka visi
cilvēki ir grēkojuši (Romiešiem
3:23) un sods par grēkiem ir nāve
(Romiešiem 6:23). Tikai Jēzus
mums var piedot grēkus un
samaksāt par tiem, lai mēs
kādreiz ar Viņu kopā varētu
dzīvot debesīs mūžīgi.

SARKANĀ krāsa simbolizē Jēzus
asinis. Šī lappuse stāsta par
Jēzu, Dieva Dēlu, kurš mīlēja
mūs tik stipri, ka uzņēmās visus
mūsu grēkus uz sevi, lai mums
par tiem pašiem nebūtu jāmaksā.
Viņš izcieta par tiem sodu un
nomira pie krusta. Bezvārdu
grāmatas sarkanā lapa stāsta
mums, ka Jēzus Kristus ar
Savām, pie krusta izlietajām
asinīm, mazgā mūsu sirdis (1.
Jāņa vēstule 1:7). Nav citu veidu,
kā varam savas sirdis attīrīt no
grēka (Ebrejiem 9:22).

ZAĻĀ krāsa mums stāsta par augšanu. Pavasarī
augšana pamanāma vislabāk – dīgst zāle,
plaukst puķes, veras pumpuri. Pēc tam, kad esi
uzticējis savu dzīvi – domas, darbus, katru savu
dienu Jēzum, Viņš vēlas, lai ikviens Viņu
iepazītu. Izlasi Bībelē 2. Pētera vēstulē 3:18! Lai
Tu par Dievu uzzinātu vairāk un Viņu saprastu,
lasi Bībeli, runā ar Viņu lūgšanā un ievēro Viņa
likumus un noteikumus!

Zēni un meitenes, arī Jūs taču vēlaties
dzīvot šajā skaistajā pilsētā kādu dienu?
Dievs vēlas, lai Jūs nonāktu Debesīs un
būtu kopā ar Viņu. Un Dievs dod
ikvienam cilvēkam pārliecību, ka pēc
nāves viņš nonāks debesīs, ja vien cilvēki
izsūdzēs savus grēkus, lūgs par tiem
piedošanu, kā arī pildīs Dieva likumus.
Bībelē ir skaists apsolījums "Svētīgi
sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs"
(Mateja ev. 5:8).

BALTĀ krāsa stāsta par grēku
piedošanu. Ja izsūdzam
Dievam savus grēkus, Viņš
piedod un vairs mums tos
nepiemin, un mūsu sirdis, kas
bija melnas, netīras, kļūst
baltākas par visbaltāko, tikko
uzsnigušo sniegu. Pateicoties
Dievam un Viņa mīlestībai Viņš
mums dod jaunu sirdi.
Psalmos (Psalmi 51:9) lasām
arī kādu īsu lūgšanu –
"mazgā mani, lai es topu
baltāks par sniegu".

DZELTENĀ krāsa simbolizē zeltu. Zelts stāsta mums
par debesīm, kur kādreiz nonāksim. Bībelē debesis
sauc arī par Jauno Jeruzalemi, kur ielas ir no tīra
zelta. Izlasi Atklāsmes grāmatā 21:21!

Darba gaita:
1. Izgriez no katras krāsas kvadrātu.
Kvadrāta izmēri 6cm x 6cm.
2. Kvadrātā ieraksti to, kas Tev palīdzēs atcerēties
par ko stāsta bezvārdu grāmata, vari uzrakstīt arī
Bībeles rakstu vietas vai uzrakstīt savu lūgšanu!
3. Pēdējā, violetajā kvadrātā, ieraksti savu
nosaukumu šim rokdarbam.
4. Kad tas izdarīts, mazos kvadrātiņus pēc
norādītajām krāsām saliec krusta formā un rūpīgi
pielīmē pie kartona pamatnes. Rokdarbs gatavs!

„Labas Ziņas Bērniem” arī šoreiz gaida
roku darbiņus, kurus pagatavosiet,
izmantojot šeit dotos norādījumus!
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AR PALMAS ZARU UZ DIEVNAMU
ANŠA STĀSTS
Te atkal esmu es, Ansis! Man šī nedēļa bija ļoti bagāta ar
piedzīvojumiem. Es domāju, ka arī Tev.
Atceries, pagājušā svētdiena bija tik skaista un priecīga! Tu taču arī
biji baznīcā Pūpolsvētdienā, vai ne?
Zini, mums mājās puķu podā aug liela palma, tai ir daudz zaru, tāpēc
es izdomāju, ka nebūs jau nekāda lielā nelaime, ja viens zars tiktu
nolauzts. Saproti, bija taču Pūpolsvētdiena, bet tajā zemē, kur kādreiz
dzīvoja Jēzus, tā bija Palmu svētdiena. Un man tik ļoti gribējās iet uz
baznīcu tieši ar palmas zaru rokā. Laikam jau mana seja bija tik
lūdzoša, ka mamma atļāva. Cik es biju priecīgs! Ar palmas zaru gāju uz
baznīcu. Tur dziedājām priecīgas dziesmas ar vārdiem „Aleluja!”,
„Ozianna!” Gan pieaugušie, gan arī mēs, svētdienskolēni, es ticu, ka
arī Tu savā baznīcā.
Tad sekoja Ģetzemanes notikums. Vai Tev ir bijis tāds
piedzīvojums, kad draugs Tevi nodod? Man tā ir gadījies,
kad uzticēto noslēpumu draugs izstāstīja kaimiņu puikam.
Man toreiz tik ļoti sāpēja sirds. Bet padomā, kā jutās toreiz
Jēzus? Jēzus mīlēja Jūdu kā draugu, atceries, kā Viņš Jūdu
uzrunāja Ģetzemanes dārzā, izlasi Bībelē, ja esi aizmirsis.
Un Jūda Jēzu nodeva, saņemot par to naudu! Briesmīgi! Un
tālāk... Grūtākā un briesmīgākā diena. Tiesa un Golgāta.
Pēteris samelojās, ka nepazīstot Jēzu! Labi, ka viņš vēlāk to
nožēloja, un Jēzus Pēterim piedeva! Un tomēr Jēzu piesita
krustā! Es to visu Tev rakstu, jo par to man stāstīja gan
vecāki, gan arī svētdienskolā.
Bet šorīt. es ļoti agri
pamodos, jo Citroniņš ļoti skaļi un priecīgi dziedāja savu
dziesmiņu! Nevienu rītu viņš tik agri nebija pamodies, bet šorīt
viņa dziesmiņa bija īpaši skaista. Šodien taču Kristus
augšāmcelšanās diena! Šorīt mēs visi devāmies uz agro
svētku dievkalpojumu. Baznīca bija ļoti skaisti saposta, cilvēki
priecīgi un smaidīgi. Mācītājs, ienākot baznīcā, mūs sveicināja
ar vārdiem: „Kristus ir augšāmcēlies!” Un mēs atbildējām:
„Viņš patiesi ir augšāmcēlies!” Tas ir brīnums un tā ir uzvara!
Pārnākot mājās no baznīcas, satiku kaimiņu Rūdi. Viņam rokā
bija vairākas krāsotas oliņas Viņš mani aicināja pagalmā uz
olu kaujām un īpašo šūpošanos, jo tā vajagot darīt Lieldienās.
Tagad man bija izdevība viņam pastāstīt patiesību par Jēzu,
par īstajām Lieldienām, par Lielo dienu, par Jēzus uzvaru un
uzaicināju Rūdi uz savu svētdienskolu. Jēzus mūs ļoti mīl,
Viņš piedod mūsu izsūdzētos grēkus, mēs esam Viņa draugi,
priecājies arī Tu šajos skaistajos svētkos.

TAVS DRAUGS ANSIS
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SVĒTDIENSKOLOTĀJIEM UN VECĀKIEM
UZAICINĀJUMS UZ BRĪNIŠĶĪGU KONCERTU
Sveicināti, mīļie bērni!
Ar prieku darām zināmu, ka mūzikas kalpošana bērniem
turpinās. Kārtējie bērnu kopā dziedāšanas svētki notiks
2011. gada 4. maijā. Ikviens no Jums ir aicināts dziedāt
lielajā apvienotajā korī, vai arī vienkārši piedalīties kā
klausītājs. Ja Tu vēlies dziedāt korī, saki to savā
svētdienskolā, vai vecākiem. Tev ir iespēja pievienoties
tuvākās baptistu draudzes svētdienskolas ansamblim.

Tātad, 4. maijā plkst. 10.00
Dziesmu dienas dalībnieki
tiksies RĪGĀ,
Semināra dievnamā
(Lāčplēša ielā 37),
bet PLKST. 14.00
Pestīšanas Templī
(Lāčplēša ielā 117) būs

NOSLĒGUMA KONCERTS.
Uz tikšanos!
Salaspils vidusskolas kristīgās mūzikas ansamblis cītīgi gatavojas Dziesmu dienai

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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IEPAZĪSIMIES
Šoreiz atkal iepazīsimies ar divām baptistu draudžu
svētdienskolām – Āgenskalna draudzes svētdienskolu Rīgā,
Pārdaugavā un Dundagas draudzes svētdienskolu Kurzemē.

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

Āgenskalna svētdienskola

Dundagas svētdienskola

Par savu svētdienskolu stāsta svētdienskolas dalībnieks.
Es vēlos gudru sirdi, tādēļ mācos arī svētdienās. Mana svētdienskola ir Āgenskalna draudzē.
Kad atnāku uz baznīcu, vienmēr apskatos darba lapu, kas atrodas ieejas vestibilā. Tā
domāta bērniem, kas vēlas pakrāsot vai papildīt kādus uzdevumus dievkalpojuma laikā,
pirms dodamies uz svētdienskolu. Darba lapā vienmēr var uzzināt, kas šodien notiks
svētdienskolā, kādreiz tur ir arī kāds atgādinājums vecākiem vai kāds uzdevums, kuru mums
kopā paveikt.
11:00 sākas dievkalpojums, es piedalos tajā kopā ar vecākiem. Kad esam kopā lūguši
Dievu, slavējuši viņu dziesmās un klausījušies Bībeles lasījumu, mācītājs saka, ka tagad esot
pienācis laiks svētdienskolai. Vispirms visi bērni iziet zāles priekšā. Mūsu ir visai daudz apmēram sešdesmit, bet katru svētdienu gan visi neesam. Kad esam priekšā, draudze par
mums aizlūdz. Un tad skan mūzika, un mēs dodamies uz savām klasēm. Daudzi cilvēki
mums uzsmaida, daži pat pamāj ar roku.
Mūsu klases atrodas mājā, kas ir blakus baznīcai. Tur otrajā stāvā ir septiņas klašu telpas.
Paši mazākie bērni iet uz klasīti, kur uz durvīm rakstīts 3-4 gadi, tad vēl ir klasītes ar zīmēm
5-6 gadi, 1. klase, 2., klase, 3. klase, 4.-6. klase meitenes un 4.-6. klase zēni. Katrā klasē
bērnus sagaida viens no diviem grupas skolotājiem, kādreiz viņi uzaicinājuši arī kādus
viesus. Ko mēs darām? Droši vien jau to pašu, ko visās svētdienskolās – lasām Bībeli un
pārrunājam dzirdēto, lūdzam Dievu, dziedam, darinām rokdarbus, spēlējam spēles, veicam
eksperimentus, svinam svētkus.
Es ļoti gaidu vasaru, kad notiek nometne. Tad daudzi bērni uzaicina līdzi savus draugus,
bet, kad noslēgumā atnāk arī visi vecāki, tad baznīca ir pavisam pilna! Ceru, ka kādreiz
varēsim atkal braukt uz nedēļas nometni. Tas droši vien būs tad, kad beigsies tas laiks, ko
pieaugušie sauc par "krīzi".
Mūsu draudzē ir daudz tādu bērnu, kas vēl ir par mazu svētdienskolai. Ziemassvētku laikā
uz "Eņģeļu brokastīm" tiek izdalīti gandrīz četrdesmit ielūgumi. Kad viņi nedaudz paaugsies,
ņemšu viņus pie rokas un kopā iesim uz svētdienskolu.
Nu jau veselu gadu mani vecāki divas reizes mēnesī saņem kādu e-pastu no
svētdienskolas. Pēc tā izlasīšanas viņi kopā kaut ko pārrunā. Tā esot vēstule no Vecāku
lūgšanu grupas. Zinu, ka ir bērni, kuriem mammas arī pašas piedalās lūgšanu grupā. Reiz
pajautāju mammai, par ko tad tur ir rakstīts. Izrādās, ka vecāki aizlūdz par mums, lai
izvēlamies labus draugus, lai esam veseli, lai mums ir labas attiecības ģimenē, lai iemīlam
Dievu, viņi lūdz arī par mūsu valodu un to, kas atrodas mūsu istabās un vēl daudzas citas
lietas. Pēdējo reizi viņi esot lūguši par to, lai mēs nepadodamies bailēm, lai mēs uzvaram
bailes. Es ticu, ka varēšu to izdarīt! Pagājušā gada Lieldienās nofotografējāmies. Šis foto
man arī šodien atgādina, ka Kristus ir uzvarētājs. Tad jau Viņš var palīdzēt arī man uzvarēt
bailes.

Svētdienskolu apmeklē apmēram
15 bērni – jaunākajam ir 5 gadi,
vecākajam – 14. Tikai vienam
bērnam vecāki ir no mūsu
draudzes, pārējie ir no ārpus
draudzes ģimenēm. Mūsu
svētdienskolā mācās arī 2 bērni
no luterāņu ģimenēm. Viņu vecāki
mums bērnus ir "aizdevuši", jo
šobrīd luterāņu draudzē nav
svētdienskolas. Visvairāk bērniem
patīk iestudēt ludziņas – tās ir īsas
un stāsta par atbrīvošanos no
grēka. Pagājušajā gadā vienu no
tām rādījām novada skolās
Samariešu somas pasākumos, ko
organizējām. Šī gada
Ziemassvētku ludziņu jau esam
rādījuši bērnudārzā un veco ļaužu
pansionātā. Draudzība ar mūsu
draudzei blakus esošo pansionātu
"Stacija", tāds nosaukums tādēļ,
ka tajā ēkā bija mazbānītim
pietura, arī raksturo mūsu
svētdienskolu. Parasti šādā
apciemojumā dodas arī draudzes
jaunieši ar dziesmām.
Svētdienskolēni, kuri sasnieguši
12-13 gadu vecumu tiek uzaicināti
pievienoties jauniešu pulciņam.
Šobrīd svētdienskolas lielākās
meitenes jau iesaistās jauniešu
kopā un draudzes dzīvē – dzied
korī, vada stundas mazo bērnu
grupiņai, kopā ar jauniešiem studē
Bībeli, kā arī ir izteikušas
vēlēšanos kristīties.
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