Lieldienu sarunas maziem un lieliem
Lieldienas – tās ir lielākās dienas visa gada laikā. Tādēļ par tām runā un tās svin baznīcā un
svētdienskolā. Tādēļ par tām jādomā un jārunā arī mājās – bērniem kopā ar vecākiem. Lasiet
Bībeles aprakstītos notikumus un pārrunājiet tur lasīto katrs savā ģimenē. Šeit daži jautājumi
un ieteikumi kopīgam ģimenes laikam Pūpolsvētdienā, Lielajā piektdienā un Lieldienās. Lai
tie mūsu bērniem palīdz kļūt par labākiem Dieva draugiem un vecākiem dod iespēju parunāt
ar bērniem par Dieva lietām.

Pūpolsvētdiena
Izlasiet Lūka ev. 19:28-40
Kā kļūt par Dieva draugu... Dieva draugi slavē Viņu
Tas nu gan bija vienreizējs skats! Jēzus jāj uz ēzelīša, ielu malās cilvēki sveicina viņu, māj ar
palmu zariem, izklāj uz zemes savus apmetņus. Viņi nespēj rīkoties citādāk. Viņi zina, ka Jēzus
ir īpašs, ka Viņš ir slavējams. Farizeji saka, lai Jēzus apklusina cilvēkus. Ja Viņš to būtu darījis,
akmeņi būtu sākuši Viņu slavēt. Jo, kad esam Dieva tuvumā, tad slavēt Viņu – tas ir tik
dabiski un saprotami!
Kā tu slavē Dievu? Vai tu dziedi? Vai saki Viņam, cik liels un labs Viņš ir? Vai zīmē Viņam par
godu? Par ko tu tagad vari slavēt Dievu?
Vecāki ar bērniem par Dieva lietām...
Kas jums liek kliegt aiz prieka? Vai jūs iekarstat, skatoties sporta spēles un fanojot par savu
mīļāko komandu? Vai jūs nespējat apslēpt sajūsmu redzot kādu skaistu dabas skatu?
Pastāstiet bērniem par tiem notikumiem, kas jūs ļoti iepriecina un aizrauj tik ļoti, ka esat
gatavi aplaudēt, skaļi izrādīt savu prieku.
Ja esat jebkad bijuši tik ļoti pateicīgi Dievam, ka nespējat klusēt, pastāstiet saviem bērniem,
kā slavējāt un pielūdzāt Dievu šinī gadījumā. Atgādiniet bērniem, ka ir svarīgi ne tikai lūgt
Dievam darīt kādas lietas viņu labā, bet arī slavēt Viņu par visu to, ko Viņš dara.
Pajautājiet bērniem, par ko viņi šodien vēlētos slavēt Dievu. Palīdziet viņiem to īstenot, kopā
lūdzot, dziedot vai pagatavojot kaut ko Dievam par godu.

Lielā piektdiena
Izlasiet Jāņa ev. 19:16-30
Kā kļūt par Dieva draugu... Dieva draugi zina, ka Jēzus nomira par viņiem
Jēzus piedzima, lai mēs varētu mūžīgi dzīvot kopā ar Dievu. Jēzus nāve samaksāja sodu par
mūsu grēkiem. Pirms Jēzus bija miris, cilvēkiem bija jādod upuri Dievam, lai tādējādi
samaksātu sodu par saviem grēkiem. Jēzus nāve bija samaksa par visu cilvēku grēkiem, un
tagad šādi upuri vairs nav nepieciešami. Jēzus būtu varējis aicināt eņģeļus, lai tie atbrīvo
Viņu, lai Viņam nebūtu jāmirst, bet Jēzus mūs tik ļoti mīl, ka Viņš labprātīgi mira par mums.
Vai tu tici, ka Jēzus nomira par TAVIEM grēkiem? Vai esi pateicis Viņam par to paldies?
Vecāki ar bērniem par Dieva lietām...
Paskaidrojiet bērniem, ka Jēzus nomira par mūsu grēkiem, lai gan pats nekad nebija grēkojis.
Tik ļoti Viņš mūs mīlēja. Pastāstiet, ka Dievs tik ļoti mīl cilvēkus, ka deva savu vienīgo dēlu, lai
mums pašiem nebūtu jācieš sods par saviem grēkiem.
Vai ir bijis kāds notikums, kad esat darījuši visu iespējamo, lai pasargātu savu bērnu no
ievainojuma vai sāpēm? Pastāstiet bērniem par to! Paskaidrojiet, cik apbrīnojami ir tas, ka
Dievs mūsu dēļ nežēloja pat savu dēlu!
Kas jums paskaidroja Dieva glābšanas plānu? Kas lūdza ar jums kopā, lai Kristus ir arī jūsu
Glābējs? Paskaidrojiet bērniem vēlreiz Dieva glābšanas plānu. Pajautājiet, vai bērns nevēlas
lūgt Dievu, lai Jēzus ir arī viņa Glābējs? Lūdziet kopā!
Pateicieties Dievam, ka Viņš deva pasaulei Jēzu. Pateicieties Jēzum par Viņa nāvi pie krusta.

Lieldienas
Izlasiet Marka 16:1-7
Kā kļūt par Dieva draugu... Dieva draugi svin!
Šinī stāstā redzam, ka Jēzus draugi, kas dzīvoja kopā ar Viņu, nemaz tik labi nesaprata visu,
ko Jēzus bija darījis un teicis. Jēzus bija teicis, ka Viņš mirs un augšāmcelsies – bet viņiem
bija par grūtu tam noticēt. Tādēļ, kad Jēzus nomira, viņi visi bija bēdīgi un apjukuši. Visas
cerības bija zudušas. Sievietes gāja uz kapa vietu nemaz necerēdamas, ka varētu Jēzu tur
neatrast. Bet, kad eņģelis pateica, ka Jēzus ir dzīvs, viņām bija mega-super-duper liels prieks!
VIŅŠ BIJA DZĪVS! ... VIŅŠ IR DZĪVS!
Sviniet to šodien kopā savā ģimenē! Pateicaties Dievam, ka Jēzus ir dzīvs! Pastāstiet šīs labās
ziņas vēl kādam cilvēkam!
Vecāki ar bērniem par Dieva lietām...
Kas ir vislabākās ziņas, kuras jebkad esat uzzinājuši? Kādēļ tās jūs tik ļoti iepriecināja? Kas bija
pirmais cilvēks, kuram tās pastāstījāt tālāk?
Pastāstiet bērniem, ko mums nozīmē Jēzus augšāmcelšanās. Visās citās reliģijās cilvēks, kuru
pielūdza, nomira ... un palika miris. Jēzus uzcēlās no mirušiem (kā Viņš pats to bija pirms tam
solījis), Viņš dzīvo debesīs, rūpējas par mums. Viņš ir izdarījis visu, lai arī šodien mēs netiktu
sodīti par grēkiem, bet varētu saņemt piedošanu. Kādu dienu Viņš atkal nāks, tad Viņš ņems
sev līdzi visus Dieva draugus, lai kopā ar tiem varētu mūžīgi dzīvot kopā ar Dievu. Svinēsim
Lieldienas – jo Jēzus ir dzīvs!

Izmantoti adaptēti fragmenti no grāmatas „Little Boys Bible Storybook for Fathers and Sons”

