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SILTUMS NO KAMĪNA VĒSĀ DIENĀ.
DZIESMAS UN JAUTRI STĀSTI PIE UGUNSKURA.
SVEČU LIESMIŅAS DZIMŠANAS DIENAS KŪKĀ.
GARDAS MALTĪTES, KAS PAGATAVOTAS UZ PLĪTS UN CEPEŠKRĀSNĪ.
UGUNS DOD MUMS SILTUMU, GAISMU UN PRIEKU.
UGUNS IR SPĒCĪGA. METĀLS IZKŪST UN TEK KĀ UPE, KAD TAS UGUNĪ IZKAUSĒTS.
UGUNS IR ATTĪROŠA. ATKRITUMUS SADEDZINA, PALIEK TIKAI PELNI.
DIEVA GARS IR KĀ UGUNS.
GAN IEPRIECINA, GAN ATTĪRA.
SASILDA UN ARĪ IZKAUSĒ.

DIEVA STĀSTS. DESMITAIS VĀRDS
Jēzus bija dzīvojis, nomiris pie krusta, uzņemdamies sodu par cilvēku grēkiem, un augšāmcēlies. Neuzvaramais Jēzus atkal
bija kopā ar mācekļiem. Jēzus jau iepriekš bija brīdinājis, ka Viņš vienmēr nebūs kopā ar mācekļiem, ka Viņš aizies pie sava Tēva.
Četrdesmitajā dienā pēc augšāmcelšanās tas patiešām notika. Pēdējie Jēzus vārdi mācekļiem bija, lai viņi paliekot Jeruzalemē,
līdz viņi saņem Svētā Gara spēku, lai varētu būt par lieciniekiem visā pasaulē. Tad Jēzus tika pacelts augšup.
Mācekļi paklausīja Jēzum, viņi palika Jeruzalemē. Gāja diena pēc dienas, bet tad, Vasarsvētkos, kas bija piecdesmitā diena
pēc Jēzus debesbraukšanas, notika kas negaidīts! Telpā, kur atradās mācekļi, pēkšņi sāka pūst stiprs vējš, un virs cilvēku
galvām parādījās uguns liesmas. Cilvēkus pārņēma liels prieks. Viņi izgāja ārā un stāstīja visiem par Dieva varenajiem darbiem.
Jeruzalemē dzīvoja jūdi no dažādām tautām, un katrs no viņiem dzirdēja viņus runājam savā valodā. Daži pat sāka domāt, ka
ar mācekļiem kaut kas nav kārtībā. Bet Pēteris paskaidroja, ka tagad piepildījies apsolījums – Dievs ir sūtījis savu Garu! Pēteris
stāstīja par Jēzu, aicināja atgriezties no grēkiem. Tajā dienā tika kristīti trīs tūkstoši cilvēku!
Labās ziņas par Jēzu kā uguns dzirkstelītes izplatījās tālāk uz tuvējiem ciemiem, pilsētām, citām valstīm un kontinentiem.

Tie, kas bija saņēmuši Svēto
Garu, drosmīgi turpināja
liecināt par Jēzu.

Kristieši priecājās pulcēties
kopā – templī un arī mājās.
Viņi kopā ēda, lūdza,
sarunājās, slavēja Dievu.

Viņi dzīvoja kā viena
ģimene – kā brāļi un
māsas. Viņiem viss
bija kopīgs.

Viņu dzīves bija kā laba
liecība par Dievu un
Dieva darbiem.
Dievs pievienoja viņiem vēl
un vēl vairāk cilvēku.

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

		
Svētais Gars vadīja cilvēkus, lai pierakstītu to, ko lasām Bībelē.
								Pasaulē kopā ir 6877 valodas.
			
Visa Bībele ir iztulkota 554 valodās.
Bībeles daļas ir iztulkotas 2900 valodās.				
Jaunā Derība ir iztulkota 1333 valodās.
				Bībele vēl jāiztulko vismaz 1800 valodās.
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PAREIZI VAI NEPAREIZI?
Svētais Gars
palīdz mums
saprast Bībelē
rakstīto.
Svētais Gars palīdz mums
saprast, kad esam darījuši to,
kas Dievam nav patīkams.

Svētais Gars
pārliecina, ka Jēzus
ir Glābējs.

Svētais Gars dod
drosmi stāstīt par
Jēzu.

Svētais Gars palīdz
mums kļūt
līdzīgākiem Jēzum.
Svētais Gars dod dāvanas,
kas noder, lai kalpotu
Dievam un cilvēkiem.

Svētais Gars atgādina,
ko Jēzus sacījis.
Svētais Gars
aizlūdz par mums.
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Ja visur atzīmēji JĀ, tad esi atbildējis pareizi.

Labdien!
Pagājušajā reizē rakstīju Tev, ka esmu apņēmies šogad uzvarēt slinkumu.
Izrādās, ka slinkums nav slinks pretinieks. Viņš spēcīgi cīnās ar mani. Atzīšos, dažreiz esmu
piekāpies slinkumam. Vienu reizi tomēr nogulēju pirmo stundu skolā, un mājas darbus matemātikā
dažreiz joprojām pildu tikai svētdienas vakarā.

Bet esmu apņēmības pilns cīnīties un uzvarēt!

Svētdienskolā neslinkojam un gatavojamies doties uz Sporta dienu!
Mums ir bijuši daži treniņi. Pirms fiziskā treniņa mums ir arī
garīgais treniņš. Skolotājs mums nolasa kaut ko no Bībeles, atbildam uz
dažādiem jautājumiem un lūdzam Dievu.
Pagājušajā reizē skolotājs runāja par to, ka mūsu ķermenis ir ne tikai
kauli, muskuļi, sirds, nieres, aknas un citi orgāni. Tas ir arī Svētā Gara
mājoklis. Hmmm... Nebiju pat par to aizdomājies.
Kad atzīstos Dievam, ka esmu grēkojis, ticu, ka Jēzus izcietis sodu
par maniem grēkiem, un lūdzu, lai Viņš man tos piedod, tad vairs neesmu tikai savas mammas un tēta
dēls, bet arī Dieva bērns. Un Viņš man dāvina Svēto Garu. Mans ķermenis kļūst par Svētā Gara mājām.
Tādēļ Bībele aicina mūs, lai pagodinām Dievu arī ar savu miesu. (Tas ir rakstīts Pāvila 1. vēstules
korintiešiem 6. nodaļas noslēgumā.)

Tad mums vajadzēja katram uzrakstīt vai uzzīmēt, kā mēs varam labāk rūpēties par savu ķermeni.
Te daži no mūsu variantiem.

Dzert vairāk ūdens.						

		

Vairāk kustēties.			

Nespēlēt tik daudz datorspēles

Izgulēties.

Mazāk ēst neveselīgu pārtiku.					
		

Lietot mazāk cukura un sāls.

Nelietot apreibinošas vielas un dzērienus.			
Ēst vairāk dārzeņu un augļu.

Ar sveicieniem,
Ansis
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PALDIES, JĒZU

Uzspied!
Klausies!
Dziedi līdz!

Paldies, Jēzu
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Rokdarbs
BET GARA AUGLIS IR!
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Pagriez špateles uz otru pusi
un salīmē kopā visus pārus un arī
špateli, kura bija viena. Saloki un
pārbaudi, vai ir izdevies salīmēt vai sanāk tāds kā "akordeons".

Tev būs nepieciešams:
* Bībele
* 11 koka špateles
(nopērkamas aptiekā)
* papīra līmlente
* šķēres;
* permanentais flomāsters;
* lentīte (pēc izvēles).

Uz salīmētajām špatelēm tajā
pusē, kur nav līmlentas, uzraksta
22.-23. pantu no Vēstules
Galatiešiem 5. nodaļas. Izdekorē
pēc patikas!

Darba gaita:
Katras divas špateles salīmē
ar papīra līmlenti. Ir sanākuši
5 špateļu pāri un 1 špatele ir
palikusi viena pati.

Saloki Bībeles pantu un apsien,
ja vēlies, ar lentīti!
Lai tas atgādina Tev par to, ko
Dievs vēlas redzēt Tavā dzīvē !
Varbūt šī var būt dāvana kādam
Tavam tuviniekam vai draugam?
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Atrod zvaigznē visus vārdus no Apustuļu darbiem 1:8.
Jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet Mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un
līdz pašam pasaules galam.
Uzdevuma atbilde - cik no pāri palikušajiem burtiem ir patskaņi?

Atbildes sūti pa pastu vai e-pastā līdz 10. aprīlim.
Trīs pareizo atbilžu iesūtītāji saņems pārsteiguma balvas.
Pasta adrese: „Labas Ziņas Bērniem” Lāčplēša iela 37, Rīga,
LV-1011, Latvija, e-pasts: labaszinasberniem@inbox.lv

Balvas par atbildēm uz iepriekšējā numura uzdevumiem
saņem Guntis no Jelgavas, Oksana no Ķemeriem, Emīlija no
Rīgas un Kristīne no Grobiņas.

Svētā Gara nākšanu svin Vasarsvētkos.
Tā ir arī kristīgās draudzes dzimšanas diena.
Pateicies Dievam un aizlūdz par savu draudzi!
- Uzzīmē savu baznīcu.
- Sadali zīmējumu septiņās daļās, katrā ieraksti vienas nedēļas
dienas nosaukumu.
- Uzzini, kas katru dienu notiek baznīcā. Informāciju meklē
draudzes ziņojumos, mājas lapā, pajautā vecākiem.
- Ieraksti to attiecīgās dienas ailītē.
- Lūdz par katru no dienām un tajā notiekošo!
- Lūdz, lai jūs varat būt Jēzus liecinieki savā pilsētā, novadā,
Latvijā, Eiropā un visā pasaulē.

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdieana
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