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CEĻOT IR SKAISTI UN INTERESANTI.
IERAUGI KALNUS, UPES, TUKSNEŠUS. UZZINI DAUDZ JAUNA.
IEPAZĪSTIES AR CITĀM PILSĒTĀM, VALSTĪM, PARADUMIEM.
CEĻOT VAR BŪT GARLAICĪGI UN BĪSTAMI.
GARAS STUNDAS MAŠĪNĀ, KARSTUMS, NOMALDĪŠANĀS NEZINĀMĀ VIETĀ.
CEĻOJUMI BĪBELĒ, MŪSU CEĻOJUMI.
KĀDI TIE IR?

							DIEVA STĀSTS. TREŠAIS VĀRDS
Bībelē lasām stāstu par kādu drosmīgu ceļinieku, Dieva draugu Ābrahāmu. Dievs Ābrahāmu uzrunāja atstāt zemi,
kurā viņš piedzima un dzīvoja, lai dotos uz kādu tālu zemi. Dievs teica: "Izej no savas zemes, cilts un tēva nama uz zemi, kuru
Es tev rādīšu. Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.
Tevī būs svētītas visas zemes ciltis."
Ābrahāms paklausīja Dievam, paņēma visu, kas viņam piederēja – lopus, mantas, sudrabu un zeltu, ņēma savu sievu Sāru, savu
brāļadēlu Latu un vēl citus cilvēkus, ar kuriem kopā bija dzīvojis un strādājis, un devās uz Kānaāna zemi. Tālajā un bīstamajā ceļā
Ābrahāms pilnībā uzticējās Dieva norādījumiem un aizsardzībai.
Kaut Ābrahāmam ar sievu nebija bērnu, Dievs apsolīja, ka viņiem būs pēcnācēji, kas dienās veidos lielu tautu – viņu bērni un
mazbērni paaudžu paaudzēs būs svētība visiem, kas dzīvo šajā pasaulē. Dievs pildīja savus apsolījumus! Viņš aizveda uz zemi, kur
dzīvot – iekopt zemi, audzināt bērnus un turpināja būt blakus visai Ābrahāma dzimtai.
Arī mēs esam ceļinieki, kas sekojam Dieva aicinājumam. Arī mums Dievs ir sagatavojis kādu zemi – kādu pilsētu, kurā dzīvot
mūžīgi, pilsētu debesīs.
Daži no spilgtākajiem notikumiem
Ābrahāma un Sāras piedzīvojumu pilnajā
ceļojumā.
Ar visu ceļojumu vari iepazīties 1. Mozus
grāmatā, no 12. līdz 25. nodaļai.

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

Jēzus arī bija ceļinieks – lai pastāstītu cilvēkiem par Dievu, Viņš kopā ar mācekļiem ceļoja no pilsētas uz pilsētu.
Jēzus teica, ka katram cilvēkam esot iespēja izvēlēties ceļu, pa kuru dzīvē iet. Iepazīsties ar šiem ceļiem (Mateja ev. 7:13-14) un
uzzini, kur katrs no tiem aizved. Pa kuru ceļu ej tu?
elle - nāve un
mūžīga atšķirtība
Daru, ko grino Dieva
Eju pa šo ceļu
bu. Galvenais,
kopā ar Jēzu. Tas
lai man pašam
nozīmē, ka paklaulabi. Jēzus?
su Viņa teiktajam.
Kas tas tāds?
Paklausīt Viņam
Negribu, lai
ir prieks! Kad es
kāds ierobežo
kļūdos, lūdzu Viņam
manas izvēles.
piedošanu un Viņš
Cilvēku uz
man piedod. Ejot
šī ceļa ir tik
pa šo ceļu, mācos
daudz! Katrs
palīdzēt, iepriecināt
ceļo pēc sava
un atbalstīt arī citus
prāta. Ne ar
cilvēkus. Es ļoti
vienu nav
vēlētos, ka to, kas
jārēķinās. Skaiet pa šo ceļu,
tos un klausos
debesis - dzīve Dieva
būtu daudz,
visu, kas šķiet
valstībā un mūžīga
daudz vairāk.
interesants.
draudzība ar Dievu
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Mūsu ģimenei patīk vasarā doties kādos ceļojumos. Citreiz mēs braucam visi kopā, bet vienu reizi vasarā es ar tēti dodos īpašā ceļojumā,
kas saucas "Tēvu un dēlu ekspedīcija." Šajā ceļojumā brauc arī citi zēni
kopā ar saviem tētiem.
Šogad mēs kopā bijām 19 zēni un 14 tēti. Mēs braucām no Priekules
uz Mērsragu. Tad kāpām uz kuģa "Palsa" un devāmies uz Roņu salu. Tā
sala pieder Igaunijas valstij un tas nozīmē, ka mēs bijām ārzemēs. Tas
bija superīgs piedzīvojums!
Braucot ar kuģi, bija viļņi, un manu tēti pamatīgi apšļāca vairāki
viļņi. Dažiem palika slikti no viļņu šūpošanās. To laikam sauc par "jūras
slimību".
Uz Roņu salas mēs cēlām teltis un gājām ekskursijā. Uz salas dzīvo
66 cilvēki. Viņiem ir sava skola. Tur mācās 12 bērni. Salai vienā pusē
bija akmeņi, tur nevarēja peldēties, bet salas otrajā pusē bija skaista
pludmale. Man garšoja vīru gatavotais ēdiens. Es uz salas redzēju
elektromobili. Tas darbojās uz baterijām. Kad atbraucu mājās, mamma
smējās par mūsu piedzīvojumiem. Mana māsa Ērika arī gribētu braukt
līdzi. Mamma gan nē. Es braukšu atkal kopā ar tēti piedzīvojumos.
Uzspied!
Šeit vari apskatīties fotogrāfijas no “Tēvu un dēlu ekspedīcijas”

Čau, čau no tālās, karstās Jordānijas! Mani sauc Liene. Varbūt esi
reiz dzirdējis par kādu drusciņ dullu, blondu latviešu meiteni, kura
reiz dzīvoja Bolīvijas džungļos kopā ar vardēm, prusakiem un citiem
zvēriem? Tā esmu es. Tā pati džungļu Liene.
Šoreiz esmu atbraukusi uz Jordānijas karalisti. Jā, viņiem te ir pavisam īsts karalis. Viņš ir labs cilvēks, jo ļauj savā zemē no kara paslēpties daudziem tūkstošiem cilvēku no Irākas, Sīrijas un citām valstīm.
Es šeit atbraucu, lai satiktu mazus un lielus kara bēgļus. Lai palīdzētu
mazajiem irākiešu bērniem mācīties angļu valodu. Lai apciemotu
ģimenes, kurām vairs nav savas mājas. Lai uzklausītu viņu stāstus un
palīdzētu risināt kādas problēmas. Lai pastāstītu viņiem, ka Latvijā ir
cilvēki, kuri par viņiem domā, lūdz Dievu un ir gatavi palīdzēt.
Uzspied!
Ja tu vēlies kopā ar savu ģimeni lasīt, kā mums Jordānijā
iet un ko mēs šeit piedzīvojam.

Mani sauc Mirjama, man ir septiņi gadi. Es tagad dzīvoju Jordānijā,
bet šeit nav manas īstās mājas. Tās palika Irākā. Tur vairs nevaram atgriezties, es par to ļoti skumstu. Pagājušajā gadā mēs ar tēti, mammu
un manām divām māsām atbraucām uz Jordāniju, jo mūsu valstī bija
ļoti bīstami. Tur ļauni cilvēki karoja un teica, lai mēs braucam prom,
citādi viņi nošaus arī mūs.
Manai ģimenei bija liela, skaista māja. Tētis ar mammu strādāja kādā
birojā, rakstīja dokumentus. Es gāju skoliņā, kurā bija pat baseins un
mākslas nodarbības, kas man ļoti patika. Tētis teica, ka mums jābrauc
prom. Viņš baidījās no Dāž (Islāma valsts teroristiem), es nebaidījos.
Mēs atlidojām ar lidmašīnu. Daudzas manas mantas palika Irākā, jo
līdzi varējām paņemt tikai dažas somas. Jordānijā es jūtos droši, tikai
ļoti ilgojos pēc saviem draugiem un mājām Irākā. Mēs ilgi šeit nepaliksim, jo ceram, ka varēsim dzīvot Austrālijā, kur ir pavisam droši.
Uzspied!
Uzzini vairāk par šo akciju.
Tu vari iepriecināt Mirjamu un citus bēgļu bērnus
Jordānijā, Ēģiptē un Maltā. Piedalies akcijā “Zvaigzne
austrumos” un Tevis veidotā dāvaniņa nonāks pie viņiem.
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Labdien!
Man patīk ceļot. Dažreiz braucam ceļojumā ar ģimeni – pa Latviju un arī uz ārzemēm. Katru gadu
vismaz vienu reizi dodos ekskursijā ar klasi. Tad vēl mazāki pārgājieni un ekskursijas pa dabas takām, uz
muzejiem un koncertiem.
Dažreiz gan braukšana mašīnā kļūst nedaudz apnicīga. Šādiem gadījumiem esam ģimenē
izdomājuši vairākas spēles. Par vienu no tām pastāstīšu arī Tev. Varbūt vari iemācīt to savai ģimenei?
Tātad – jūs braucat mašīnā. Paliek garlaicīgi. Un tad Tu saki: “Paspēlējam spēli “Ko tas Tev atgādina?”"
Visi sauc: “Jā! Jā! Paspēlējam kādu spēli! Kā to spēli spēlē?” Tad Tu paskaidro: “Kad redzi kādu ceļa zīmi,
pasaki, ko tā nozīmē. Pasaki arī kādu Bībeles pantu, ko šī ceļa zīme Tev atgādina.” Varbūt kāds sāks čīkstēt,
ka tas par grūtu. Tad Tu ieraugi zīmi “Iebraukt aizliegts.” “Paskat! Tur ķieģelis - iebraukt aizliegts!!
Bībeles pants – Nedodiet vietu velnam!” “Ā! Tad tā tas notiek, “ visi pamāj ar galvām. Un tā jūs spēlējat tālāk!
Nosūtu Tev arī dažas ceļa zīmes un mūsu ģimenes populārākos Bībeles pantus šīm ceļa zīmēm.
Uzrakstu Tev arī šo Bībeles pantu adreses, lai vari pārbaudīt, ka tas patiešām rakstīts Bībelē.

Slidens ceļš
Viņš neļaus tavai kājai slīdēt; kas tevi sargā, tas nesnauž.

Psalmi 121:3

Uz ceļa strādā
Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas
līdzenas tekas mūsu Dievam! Jesajas 40:3
Bērni
Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder
Debesu valstība. Mateja 19:14

Apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts
Neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ,
neder Dieva valstībai. Lūka 9:62

Ceļa sašaurinājums
Šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.
Mateja 7:14

Priekšroka pretim braucošajam
Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.

Romiešiem 12:10

Medicīniskās palīdzības punkts
Veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos
no grēkiem, bet grēciniekus. Lūka 5:31, 32

Restorāns
Visas acis gaida uz Tevi, un Tu viņiem dod viņu barību
savā laikā. Psalmi 145:15
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MOZUS DZIESMIŅA
Uzspied!
Skaties un klausies!
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KLAUSIET MANU BALSI,
TAD ES BŪŠU JŪSU DIEVS,
UN JŪS BŪSIET MANA TAUTA;
STAIGĀJIET PA VISIEM
TIEM CEĻIEM,
KO ES JUMS PAVĒLU,
LAI JUMS LABI KLĀJAS!
JEREMIJAS 7:23
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Kad nākamreiz dosies ceļojumā, pārsteidz mājās palicējus ar vēstuli, kura ielikta paštaisītā aploksnē. Par
aploksnes materiālu vari izvēlēties jebkuru papīru – pilsētas Informācijas birojā paņemto karti, vietējās
kafejnīcas papīra turzu vai vienkrāsainu lapu, uz kuras uzspiesti zīmogi no muzejiem, kurus apmeklējāt.
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Rakstu vietas, kas Tev palīdzēs atrisināt šo uzdevumu:
1. Mozus gr. 12:1-3, 1. Mozus gr. 24:1-4, 1. Mozus gr. 27:43-44,
1. Mozus gr. 42:1-3, 2. Mozus gr. 12:41-42, Rutes gr. 1:14-16, Lūkas ev.
2:1-7, Lūkas ev. 19:28, 23:1-27, Apustuļu darbi.

Savieno pa vienai atbilstošai rindiņai no katra stabiņa, kas atklāj – kas
devās ceļā, uz kurieni devās un kāds bija ceļojuma mērķis.
Lai piedalītos konkursā, Tev jāatsūta tā rindiņa, kuras daļu
priekšējie burti veido vārdu, kas cieši saistīts ar ceļošanu. Kas tas ir
par vārdu?
Uz kurieni devās?			
Ceļojuma mērķis.

Kas?			
D
A
P
I
J
L
R
F
R

Jāzepa brāļi
Ābrahams.
Jāzeps un Marija
Jēkabs
Rute
Pāvils
Ābrahama kalps
Jēzus
Izraēla tauta

Z
V
S
P
E
B
K
C
M

Uz Jūdeju, vīramātes dzimteni
Uz Dieva izvēlētu zemi
Uz Romas impērijas pilsētām
Uz Betlēmi
Uz Hāranu pie mātes brāļa Lābana
Uz Apsolīto zemi
Uz dzimto zemi
Uz Jeruzālemi
Uz Ēģipti pie Jāzepa

Atbildes sūti pa pastu vai e-pastā līdz 1. decembrim.
Trīs pareizo atbilžu iesūtītāji balvā iegūs piepūšamu
spilvenu ceļošanai.

H
G
O
N
T
P
C
U
K

Lai atrastu sievu sava kunga dēlam
Lai tiktu apsūdzēts un notiesāts
Lai saņemtu Dieva svētību
Lai beigtu vergot Ēģiptē un dzīvotu savā zemē
Lai bēgtu no brāļa dusmām
Lai pierakstītos un laistu pasaulē bērniņu
Lai pirktu labību
Lai pasludinātu evaņģēliju
Lai rūpētos par savu vīramāti

Pārsteiguma balvas par piedalīšanos iepriekšējā „Labas Ziņas
Bērniem” konkursā saņem Diāna Drozdova no Jaunjelgavas,
Aiva, Alise, Annika un Valters no Piltenes.

Pasta adrese: „Labas Ziņas Bērniem” Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija, E-pasts: labaszinasberniem@inbox.lv
Kad visa ģimene sakāpusi mašīnā, lai dotos īsākā vai garākā ceļojumā, tad
piesprādzējaties; pielūdzat Dievu; aiziet – dodaties ceļā!

„Labrīt, Jēzu! Es arī gribu sacīt Tev savu lūgšanu. Paldies par skaisto laiku
šodien, paldies, ka esam veseli. Paldies, ka tētis varēja salabot mašīnu, un nu mēs
varēsim doties ceļojumā uz Igauniju. Es tik ļoti gribēju tur nokļūt! Lūdzu, pasargi
mūs ceļā, lai nekas slikts ar mums nenotiktu, lai varētu skaisti pavadīt laiku un
laimīgi atgriezties mājās. Paldies, ka Tu mūs ļoti mīli un esi solījis, ka vienmēr
būsi ar mums. Āmen!”
Žurnāla veidotāji: Dace Šūpule, Estere Roze, Vēsma Lindmane, Elza Roze, Ruta Majevska, Anna Šmite
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa / „Labas Ziņas Bērniem” izdod Latvijas Baptistu draudžu savienības
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