
e-žurnāls bērniem ar vislabākajām ziņām pasaulē NR.27_2016_aprīlis/maijs

AP PUSDIENAS LAIKU BŪS SAULAINS LAIKS – TĀ SAKA LAIKA ZIŅĀS.
KATRĀ SOLĪ PAKĀPJAMIES TUVĀK UZVARAI – TĀ IEDROŠINA TRENERIS.
ES PAR JUMS NEKAD NEAIZMIRSĪŠU – TĀ NOSAKA SKOLOTĀJA MĀCĪBU GADA BEIGĀS.

VIŅU TEIKTAJĀ APSLĒPUSIES ŠĪ “LABAS ZIŅAS BĒRNIEM” NUMURA TĒMA. 
VAI IERAUDZĪJI?

PAR DIEVA APSOLĪJUMIEM, KAS JAU PIEPILDĪJUŠIES, UN TIEM, KAS APSOLĪTI ARĪ MUMS. 
PAR APSOLĪJUMIEM, KURUS SAKĀM MĒS, UN APSOLĪJUMIEM, KURUS SAŅEMAM NO 
CITIEM CILVĒKIEM.

APSOLIES IZLASĪT UN UZRAKSTĪT MUMS?  
APSOLĀMIES GAIDĪT TAVU VĒSTULI VAI E-PASTU UN ATBILDĒT TEV!
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DIEVA STĀSTS. SESTAIS VĀRDS
Tauta nebija klausījusi Dieva norādījumiem un brīdinājumiem, kurus Dievs bija devis caur praviešiem. Tādēļ tā atradās 

svešumā. Tomēr Dieva apsolījums palika nemainīgs. Viņš bija solījis atvest mājās viņus – lielus un mazus, jaunus un vecus. 

Kad pienāca īstais laiks, Dievs pildīja šo solījumu un veda atpakaļ Savu tautu. Atgriežoties dzimtenē, viņi redzēja, ka 
Jeruzāleme bija izpostīta. Nehemija vadīja mūra atjaunošanas darbus, kuros iesaistījās daudz cilvēku. Kad mūri bija atjaunoti, 
bija jāatjauno arī mājas un ielas, lai cilvēki tur varētu dzīvot.

Kādu dienu visa tauta sapulcējās kopā. Ezra un vēl vairāki vīri lasīja un skaidroja viņiem Dieva likumus. Sapratuši, ka viņi nav 
tos ievērojuši, visa tauta raudāja. Tad Ezra, Nehemija un citi vīri aicināja viņus svinēt svētkus. Un veselu nedēļu viņi svinēja! Viņi 
atcerējās, kā Dievs veidojis pasauli, ka Viņš devis apsolījumu Ābrahamam un pildījis to, kā Viņš izglābis viņus no Ēģiptes un 
vedis uz Apsolīto zemi. Tauta pateicās Dievam, ka Viņš vienmēr bijis uzticams un darījis visu, ko solījis.

Bet kāds no Dieva apsolījumiem vēl nebija piepildījies. Dievs bija solījis sūtīt glābēju un atbrīvotāju, kas atbrīvos no grēka, 
atnesīs mieru, uzcels Dieva valstību. Kas ir šis apsolītais glābējs un kad viņš nāks? Kad šis apsolījums piepildīsies?

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

Jeruzālemes mūru atjaunošana – daži no  
nozīmīgākajiem notikumiem attēloti krāsojamās  
lapās. Visu stāstu vari izlasīt praviešu  
Nehemijas un Ezras grāmatās. 

http://www.lbds.lv/resursi/nozaru-resursi-draudzem/jeruzalemes-muru-atjaunosana---krasojamas-lapas


     Laulības gredzens 

     Kad līgava un līgavainis precas, viņiem uzliek pirkstā gredzenu. 
     Tas viņiem visu mūžu atgādinās, ka viņi solījušies mīlēt viens otru,  
     būt kopā priekos un bēdās.

     Draudzības rokassprādze 
     Dažkārt bērni, kas apsolījušies būt draugi,  
     izveido un uzdāvina viens otram rokassprādzi. 
     Tā katru dienu atgādina, ka esi draugos ar kādu.

          Mezgls
       Kādreiz nākas kaut ko apsolīt, bet uzreiz ir bažas – ja nu aizmirstu?  
              Ja nav iespēja pierakstīt, tad noder šāds atgādinājums.  
      Iesiet jostā vai kaut kur apģērbā mezglu. Kad vēlāk to ieraudzīsi, atcerēsies apsolīto.  
         Tad arī vari to pierakstīt, lai neaizmirstas.

        Kalendārs
        Apsolīto vari ierakstīt kalendārā, dienasgrāmatā, kā  
        atgādinājumu telefonā.  
        Piemēram, ja esi apsolījis vecākiem septiņos vakarā būt  
        mājās, uzstādi telefonā modinātāja signālu 18:30.  
        Skanēs signāls, un Tu zināsi, ka jāgatavojas doties mājās.

Cilvēki mēdz dažkārt aizmirst savus solījumus. 
Dažkārt viņi aizmirst arī tos solījumus, kurus devis Dievs. 
Arī Dievam ir veidi, kā palīdzēt cilvēkiem atcerēties Viņa solījumus.
Kādus Dieva apsolījumus Tev šīs lietas atgādina?
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Labdien!
Šoreiz vēlos Tevi sveicināt no mūsu svētdienskolas. Pastāstīšu Tev nedaudz, kā mēs svinējām Lieldienas. 

Sākumā visi bijām kopā dievkalpojumā. Dievkalpojums sākās ne tā kā vienmēr. Mācītājs teica:  
“Kristus ir augšāmcēlies!” Un visi cilvēki atbildēja: “Viņš patiesi ir augšāmcēlies!”  
Tā teica trīs reizes. Kāpēc tieši 3 reizes? Patiešām nezinu.

Tad lasījām Lieldienu notikumu no Bībeles un dziedājām dziesmas. Bērni nodziedāja  
“Kas vajadzīgs ir glābšanai?”. Tu jau droši vien to zini. Tā ir dziesma, ko dziedāsim kopā  
Dziesmu dienā. Ceru, Tu arī būsi, vai ne? Mācītājs pēc tam vēl visiem paskaidroja, ka  
Lieldienās tiešām ir noticis viss, lai mēs varētu būt glābti no soda par mūsu grēkiem.  
Jēzus ir izcietis šo sodu. Viņš ir nomiris un augšāmcēlies. 

Bet vislielākais pārsteigums gaidīja svētdienskolā. Mēs runājām par apsolījumiem.  
Krāsainajos krusta puzles gabaliņos lasāmi apsolījumi. Uzliekot baltos puzles gabaliņus uz tādiem pat 
gabaliņiem uz krusta, var izlasīt, kā katrs no apsolījumiem piepildījies. Uzzinājām, ka par notikumiem Jēzus 
dzīvē Dievs praviešiem darījis zināmu vairāk kā 400 gadus pirms Jēzus piedzimšanas!  
Un Viņš neaizmirsa izpildīt visu solīto. Apbrīnojami!

Nosūtu Tev darba lapu, kādu pildījām. 

Mihas 5:1  
Bētleme Efratā,...  
no tevis nāks tas,  

kam jābūt  
par  

valdnieku  
Israēlā.

Jesajas 35:5-6 Tad aklo acis 
atvērsies un kurlo  
ausis atdarīsies.  
  Tad klibais lēkās kā  
     briedis un  
     mēmo mēle gavilēs.

Jesajas 53:12  
Viņš nodeva savu  

dzīvību nāvē un tika 
pieskaitīts ļaundariem,  

kaut gan viņš nesa daudzu 
grēkus un aizlūdza par  

ļaundariem.

Jesajas 53:5 Viņi dala 
manas drēbes savā starpā, 

un par manu  
apģērbu viņi  

met kauliņus.

Caharijas              Gavilē,
9:9 Jeruzā-   

lemes  
meita! Redzi, tavs  

ķēniņš nāk pie tevis,  
taisnīgs un tavs  

palīgs, Viņš ir miermīlīgs, Viņš jāj  
uz ēzeļa, uz ēzeļa mātes kumeļa.

       Jesajas  
    11:2 
      Pār to klā- 
      sies un to sargās Tā  
       Kunga Gars, gudrī- 
       bas un saprāta gars,  
        padoma un spēka gars,  
        atziņas un Tā Kunga  
          bijības gars.

                      Jeremijas  
                           23:5  
                       Es izrietīšu  
                 Dāvidam īstu atvasi,  
         kas valdīs kā ķēniņš!

Mateja 2:1  
Kad Jēzus bija piedzimis 
Betlēmē, Jūdas ķēniņa 

Hēroda laikā...

Lūkas 23:34  
Tie, Viņa drēbes dalīdami,  
                 kauliņus par tām  
                                               meta.

  Lūkas  
3:23-31  
Jēzus bija, 
                     kā mēdz  
                       domāt,  
                     Jāzepa dēls,  
   Jāzeps – Ēļa, (šeit vidū vairākas   
    paaudzes), tas Nātāna, tas   
                          Dāvida  
                            dēls.

     Lūkas  
  19:35-36  
  
                        Tie uzklāja kumeļam           
                            savas drēbes un   
                       uzsēdināja Jēzu tam 
   virsū. Bet, Viņam jājot, tie izklāja   
    savas drēbes uz ceļa. 

Mateja 9:35  
Jēzus apstaigāja visas pilsētas un 
ciemus, mācīdams  
  viņu sinagogās un  
 sludinādams Valstības  
  evaņģēliju, un dziedinā- 
     dams visas sērgas un slimības.

Mateja 27:38  
Tad divi slepkavas tika 

kopā ar Viņu krustā 
sisti, viens pa labo, otrs pa 

kreiso roku. 

Kad Jēzus  
bija kristīts,  
  Viņš tūdaļ izkāpa no  
   ūdens. Un redzi,  
   debesis tika atvērtas,  
     un Viņš redzēja Dieva    
    Garu kā balodi nolaižamies  
        un uz Viņu nākam.
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Rokdarbs

BĪBELE

Tev būs nepieciešams:
* burciņa (ņem tādu burciņu, lai tajā 

brīvi vari kaut ko ielikt un izņemt);
* līme (vai nu līmzīmulis vai PVA (tā 

baltā));
* šķēres;
* kāds rakstāmais (piemēram, 

flomāsters);
* izdrukāta lapa ar apsolījumiem 

vai arī balta (krāsaina) lapa, uz kuras 
izrakstīt apsolījumus no Bībeles.

Uzspied!
Klausies!

Dziedi līdz!













67. B ī b e l e
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Bībele

Darba gaita:
* sagatavo uzrakstu "Apsolījums Tev!" 

un izgriez;
* pielīmē uzrakstu pie burciņas;
* sagriez jau sagatavotās apsolījuma 

kartītes, sarrulē tās un ievieto burciņā;
* un tad papildini burciņas saturu ar 

saviem mīļākajiem Dieva apsolījumiem 
- vai nu uzraksti uz lapiņas pats vai 
palūdz kādu pieaugušo palīgā.

Asolījumu kartītes 
atrodamas šeit.

http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/206/bibele.mp3
http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/253/apsolijumu-trauks.pdf


“Jūs piesauksiet mani, iesiet 
un pielūgsiet mani, un es 
jūs uzklausīšu” – tādu Dieva 
apsolījumu vari izlasīt Jeremi-
jas 29:12. 

Tu vari lūgt Dievu visur un 
vienmēr, Dievs Tevi uzklausīs! 

Katru nedēļu izveido un 
lieto lūgšanu kalendāru.

Atbildes uz uzdevumiem gaidām no Tevis līdz 10. jūnijam! 
Iepriekšējā konkursa uzvarētāji Diāna un Deniss no Jaunjelgavas.

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

Žurnāla veidotāji:  Dace Šūpule, Estere Roze, Anna Šmite, Evelīna Sproģe 
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                                 

  

KAS MEKLĒ, TAS ATRADĪS
Apsolījumi atrodami Bībelē.

Apsolījumos atrodami Dieva brīdinājumi, iedrošinājumi, tie atklāj to, kas notiks.
Ko vari atrast vārdā “APSOLĪJUMI”?  

Kādus vārdus vari izveidot no burtiem, kas veido šo vārdu? 

        APSOLĪJUMI                   LĪP,

KAS NOSLĒPTS, TAS ATKLĀSIES
Vai atpazīsti šo apsolījumu? 
Tas uzrakstīts līdzīgi tam, kā raksta ebreju valodā – bez patskaņiem un 
no labās puses uz kreiso. 
Pārraksti to ar visiem burtiem. 
Šis apsolījums ir pēdējais teikums vienā no evaņģēlijiem, kuros 
aprakstīta Jēzus dzīve. 
Kāds ir šis apsolījums? 
Kur tas uzrakstīts?
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