
LATVIJAS ZIŅU AĢENTŪRA LETA KATRU DIENU SAŅEM VAIRĀK 
NEKĀ 200 VISDAŽĀDĀKO JAUNUMU.
TĀS IR ZIŅAS PAR SPORTISTU UZVARĀM, PREZIDENTU SARUNĀM, 
ZINĀTNIEKU ATKLĀ JUMIEM.
„LABAS ZIŅAS BĒRNIEM” RAKSTA VISLABĀKĀS ZIŅAS! 
TĀS PAREDZĒTAS VISIEM CILVĒKIEM VISOS LAIKOS VISOS  
KONTINENTOS.
ŠA JĀ ŽURNĀLA NUMURĀ LASI PAR VISLABĀKO ZIŅU VISLIELĀKA-
JĀM ZIŅĀM – LIELDIENĀM!
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PŪPOLU JEB PALMU SVĒTDIENA
Jēzus uz ēzeļa iejāj Jeruzālemē.

Marka ev. 11:1-11, Lūkas ev. 19:28-44

JERUZĀLEMES ZIŅAS
ĶĒNIŅŠ IZVĒLAS ĒZELI

Vakar Jeruzālemē, jājot ēzeļa mugurā, ieradās Jēzus Kristus – saukts par 
Dieva Dēlu, Jūdu ķēniņu, pravieti, mesiju, skolotāju. Par šī cilvēka brīnumu 
darbiem un mācību lielu interesi izrādīja gan pilsētas iedzīvotāji un viesi, gan 
Tempļa kalpotāji – Rakstu mācītāji, farizeji. Jēzus pilsētā tika sagaidīts ar lielu 
sajūsmu. 

Viņa priekšā tika izklātas drēbes un palmu zari, bet cilvēki cits par citu 
skaļāk sauca "Ozianna! Slavēts, kas nāk! Slava Ķēniņam! Debesīs nu ir miers  
un slava augstībā! Svētīgs ir tas, kas nāk Dieva vārdā!". Jēzus Kristus ievēro-
jams ar labajām Svēto Rakstu zināšanām un spēju tos izskaidrot, daudziem 
brīnumu darbiem – cilvēku dziedināšanu, miroņu augšāmcelšanu, dabas 
apstākļu ietekmēšanu. 

Jēzus, Jāzepa un Marijas dēls, nāk no Dāvida dzimtas, viņam ir arī jaunāki 
brāļi un māsas. Tāpat kā viņa tēvs, arī Jēzus ir apguvis galdnieka profesiju, 
kurā strādājis līdz pat 30 gadu vecumam. Vēlāk Jēzus pievērsies Rakstu 
skaidrošanai un sludināšanai. Jēzum ir daudz sekotāju visās pilsētās, kurās 
viņš ierodas, bet līdz ar viņu dodas 12 uzticamākie vīri – saukti par Jēzus 
mācekļiem. 

ACULIECINIEKI ZIŅO

Es ticu tikai tam, ko redzu. Par Jēzu biju iepriekš dzirdējis, bet tā īsti gan neticēju, ka 
mūsu zemē tāds cilvēks dzīvo. Kad uzzināju, ka viņš nāk uz Jeruzālemi, protams, gribēju 
viņu ieraudzīt. Godīgi sakot, es biju ļoti vīlies. Gaidīju ķēnišķīgi, koši un dārgās drēbēs 
ģērbtu vīru, bet man garām uz ēzeļa pajāja parasts cilvēks. Ceru, ka man būs iespēja 
dzirdēt arī to, ko šis cilvēks māca. Gribu arī pats savām acīm redzēt, kā viņš dara tos brīnu-
mus, par kuriem cilvēki runā. 

Bija ļoti daudz cilvēku abās ielas malās. Tētis paņēma mani uz pleciem, lai kaut ko varu 
redzēt. Es tomēr gribēju tikt tuvāk šim cilvēkam, ko apkārtējie sauca par pravieti Jēzu 
no Nācaretes Galilejā. Tad es izspraucos starp cilvēkiem, lai visu labāk redzētu. Ēzelis 
bija pavisam parasts. Man šķiet, ka ēzelis bija nobijies no lielā pūļa. Izskatījās, ka tas ir 
pavisam jauns un nepieredzējis ēzelis.

Bija liels gods redzēt tik ievērojamu cilvēku mūsu pilsētā. Es par Jēzus tuvošanos 
dzirdēju no kaimiņienes. Ne mirkli nedomādama, kopā ar bērniem devāmies uz pilsētas 
centru. Uz ielām bija nedzirdēti liels skaļums un nekārtības. Cilvēki bija tik priecīgi! Visi 
sauca slavinošus vārdus, klāja viņa priekšā drēbes un palmu zarus. Vai ievērojāt, kādas 
vietām izskatās pilsētā augošās palmas? Visi zari nolauzti! Bet zari jau ataugs. Esmu lepna, 
ka mēs, Jeruzālemes iedzīvotāji, tā sagaidījām šo īpašo Dieva sūtīto cilvēku! Rīt mājās lielā 
veļas diena. Jāizmazgā visas drēbes, kuras bijām noklājuši uz ceļa.

ZIŅOJUMU DELIS
- PERK PALMU STADUS, VELAMS ATRAUGOSAS SĶIRNES.
- ATRASTS VIRIESU APMETNIS, KRASA NENOSAKAMA.
- MEKLE PALIGUS, KAS VARETU PIEDALITIES PILSETAS SAKOPSANA.
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PIRMDIENA
Jēzus vēršas pret templī esošajiem 
pārdevējiem un naudas mainītājiem.
Marka ev. 11:12-17

OTRDIENA
Jēzus sludina un māca Jeruzālemē.
Lūkas ev. 19:47-48

TREŠDIENA
Jēzus aicina lūgt Dievu 
un būt modriem.
Marka ev. 11:20-26, 13:32-37

ZAĻĀ CETURTDIENA
Jēzus kopā ar saviem mācekļiem 
vakariņo, Ģetzemanes dārzā 
lūdz Dievu un vēlāk tiek 
apcietināts.
Marka ev. 14:17-26, 32-35, 43-50

LIELĀ PIEKTDIENA
Jēzus tiek notiesāts, sists krustā 
un mirst.
Marka ev. 15:16-39, Lūkas ev. 23:26-49

KLUSĀ SESTDIENA
Mācekļi skumst par Jēzus nāvi.
Marka ev. 15:42-47, Lūkas ev. 23:50-56

AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA
Jēzus ir augšāmcēlies no 
miroņiem. JĒZUS IR DZĪVS!
Lūkas ev. 24:1-12

Klusās nedēļas 
dienasgrāmatas ilustrācijas 
lielākā izmērā atrodamas šeit.

1 - no šī apvidus Jēzus 
dodas uz Jeruzālemi

2 - naudas mijēju 
un tirgotāju izdzīšana

3 - Svētais Vakarēdiens
4 - Jēzus lūdz Dievu

5 - Jēzus nopratināšana
6 - Jēzus pie 

Poncija Pilāta
7 - nopratināšana 

Hēroda pilī
8 - spriedums 

par krustā sišanu
9 - krustā sišana, 

netālu - Jēzus kaps

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

Klusās nedēļas notikumu iespējamās 
atrašanās vietas:

ZIŅOJUMU DELIS
- PERK PALMU STADUS, VELAMS ATRAUGOSAS SĶIRNES.
- ATRASTS VIRIESU APMETNIS, KRASA NENOSAKAMA.
- MEKLE PALIGUS, KAS VARETU PIEDALITIES PILSETAS SAKOPSANA.

http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/209/lieldienas-visi-zimejumi.pdf


Sveiciens no Jeruzālemes! 
Kad uzzināju, ka šajā pavasarī varētu doties uz Jeruzālemi, neticēju savām 

ausīm! Bet nu tas ir noticis!

Esam šeit jau vairākas dienas. Te dažas kariņas kartiņas, kur redzamas  
vietas, kur esam bijuši.

Tāda tagad izskatās Jeruzāleme  
no Eļļas kalna. Jēzus šeit stāstīja mācekļiem 
par savu otro atnākšanu. Un arī Jēzus 
pacelšana debesīs notikusi šeit. Vakarā 
meklējām Bībelē, kas vēl te noticis. Mums  
līdzi ir Bībeles jaunais tulkojums. Tur Eļļas 
kalnu sauc par Olīvkalnu.

Šie ir olīvkoki Ģetzemanes dārzā. Neviens 
Latvijas ozols nestāv tiem klāt! Kad Jēzus 
šajā dārzā lūdza Dievu, mācekļi aizmiga. Mēs 
sadevāmies rokās un lūdzām „Mūsu Tēvs 
debesīs”. Un es neaizmigu 

Šajā kartiņā redzi tieši 0 cilvēku.  
Bet te 
viņu ir 
tūkstošiem! Visi grib apskatīt tukšo 
Jēzus kapu. Neviens gan nav pilnīgi drošs,   
       ka tieši šis bijis Viņa kaps. Bet vai   
         nav vienalga? Tāpat zinu, ka Viņš  
      kapā nepalika! Nevienu di

Viesnīcas darbinieks iemācīja man uzrakstīt sveicienu vietējā 
valodā. Tas izskatās apmēram tā  

To šeit saka satiekoties un atvadoties. Šalom. Miers.
Lai Tev arī miers!

Ansis
P.S. Mamma raksta ceļojuma dienasgrāmatu,  

ar to Tu vari iepazīties šeit
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http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/211/celojuma-piezimes.pdf
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PAGATAVO!
Pasta balodis Tev atnesis „Labas Ziņas Bērniem”. Pēc pāris mēnešiem 

viņš atkal lidos pie Tevis. Pagatavo papīra baložus, izdekorē savu istabu vai 
svētdienskolas klasi, un kopā gaidiet „Labas Ziņas Bērniem” nākamo numuru!
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   LIELDIENĀS Pateicamies Dievam, ka Jēzus miris par  
            mūsu grēkiem un augšāmcēlies. Tiem, kas tic Viņam, ir 
                    mūžīgā dzīvība. Šī ir pestīšanas vēsts! Tā ir jāzina visām tautām!  
           Iemācies šo pantu kā atgādinājumu par to! 

LAI  ZINA  VISA  ZEME 
TAVU CEĻU  UN  VISAS 

TAUTAS  TAVU  PESTĪŠANU!
Psalmi 67:3

Uzspied!
Klausies!

Dziedi līdz!

http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/206/kas-vajadzigs-glabsanai.mp3


Kad našķojies ar                                         konfektēm, pateicies 
Dievam par lietām, kuras katra no krāsām Tev atgādina.  
Vari izmantot šo lūgšanas paraugu vai arī izdomāt savu  
variantu.

par sauli spožo un pieneņu pļavām

par pumpuriem kokos un futbola laukumu

par ūdeni upēs, ezeros, jūrā

par apelsīniem, saulrietiem košiem

par krustu, pie kura Jēzus mira

par mīlestību, ko saņemu es

Jēzus iejāja Jeruzālemē uz ēzelīša. Mēs 
zinām, kas notika tālāk ar Jēzu.  

Bet kas notika ar ēzelīti? Kā tu domā?

Lieldienu burtu režģis - atrodi vismaz  
15 vārdus, kas sastopami  

Klusās nedēļas notikumos.

Žurnāla veidotāji:  Dace Šūpule, Estere Roze, Vēsma Lindmane, Elza Roze, Anna Šmite, Kristiāns Šmits, Agnese Rancāne  
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa  / „Labas Ziņas Bērniem” izdod Latvijas Baptistu draudžu savienības Svētdienskolu apvienība ©                                   

Atbildes sūti pa pastu vai e-pastā līdz 1. maijam.  
Pieci no atbilžu iesūtītājiem tiks pie pārsteiguma 
balvām. 
Pasta adrese:  „Labas Ziņas Bērniem”
            Lāčplēša iela 37,
            Rīga, LV-1011, Latvija
E-pasts: labaszinasberniem@inbox.lv


