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NEKUR NAV TIK LABI KĀ MĀJĀS.
CILVĒKI CEĻO TUVU UN TĀLU, BET VIENMĒR PRIECĀJAS ATGRIEZTIES MĀJĀS.
TO PAT SPRĪDĪTIS SAPRATA.
ADRESE PARĀDA, KUR IR MŪSU MĀJAS.
TĀS IR TIK DAŽĀDAS – KATRAM SAVA VALSTS, PILSĒTA, NOVADS, PAGASTS, IELA VAI MĀJA.
JĒZUS SAKA, KA SAVIEM DRAUGIEM VIŅŠ GATAVO MĀJAS, KUR VIŅI VARĒS DZĪVOT MŪŽĪGI.
UN VISIEM BŪS VIENA ADRESE – DEBESIS.

DIEVA STĀSTS. DIVPADSMITAIS VĀRDS.
Šodien Jēzus draugi visā pasaulē tic, ka Jēzus ir izcietis sodu par viņu grēkiem, viņi pulcējas kopā draudzē, lasa un tic Bībelē
rakstītajam. Viņi draudzējas ar Dievu – sarunājas ar Viņu lūgšanā, stāsta par Dievu citiem, slavē un pielūdz Viņu. Jēzus ir aicinājis
viņus būt par zemes sāli – mainīt to vietu, kurā viņi atrodas. To tad viņi arī dara – mīlot Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu.
Bībele saka, ka Dievs saviem draugiem dod balvu, lielu dāvanu – mūžīgo dzīvību, dzīvi kopā ar Dievu Debesu mājās. Vai esi
domājis par Dieva sagatavotajām mājām, kurās nokļūsim tad, kad vairs nebūsim uz zemes?
Par to, kā ir debesīs, neviens cilvēks precīzi nezina, taču Jāņa uzrakstītā Atklāsmes grāmata Bībelē palīdz
kaut nedaudz ielūkoties vietā, kur dzīvo Dievs un Viņa eņģeļi. Jēzus māceklis Jānis, esot izsūtījumā Patmas
salā, apraksta debesis, kādas viņš tās vīzijā ir redzējis.
Šo vietu par mūžīgajām mājām sauc visi Dieva bērni.
Tur ir daudz tēlu un dzīvu būtņu, kādas uz zemes nekad nav dzīvojušas. Tā ir vieta, kur nav nāves, ļaunuma,
sāpju, cietsirdības, asaru, tur neviens otru nesāpina. Tur nav slimību, putekļu, netīrumu

Dieva tronis ir redzams no attāluma, tā tuvumā visu laiku uzturas eņģeļi, tam apkārt ir varavīksnes loks.
No goda krēsla nāk zibeņi un pērkoni, tā priekšā deg septiņas uguns lāpas.
Debesis ir tā jaunā zeme, kuru piedzīvot būs ļauts ikvienam Dieva draugam. Tur būs tik skaisti – visapkārt
apbrīnojams spožums no zelta un dārgakmeņiem, kristāldzidra jūra. Debesu pilsētā nav vajadzīga ne saules,
ne mēness gaisma, jo Dieva spožums to apgaismo. Tur visu laiku slavē Dievu, un nevienam tas nekad neapnīk.

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

Šis “Labas Ziņas Bērniem” numurs
ir pēdējais 12 vārdu sērijā. Esam kopā
iepazinuši Dieva lielo stāstu kopš
pasaules radīšanas līdz pat tām mājām,
kuras Dievs mums sagatavojis Debesīs.

PASTĀSTI MUMS, KĀ TEV PATIKA ŠIE NUMURI?
KAS TEV PATIKA VISLABĀK?
KO TU IESAKI TURPMĀKAJIEM NUMURIEM?

Gaidīsim Tavu vēstuli!
Raksti: labaszinasberniem@inbox.lv
vai
„Labas Ziņas Bērniem”
Lāčplēša iela 37
Rīga, LV-1011, Latvija

Nākamais “Labas Ziņas Bērniem”
numurs iznāks 2018. gadā.
Nākamā gada numuros apskatīsim
dažādus “lielos dzīves jautājumus”.
Piemēram - Kāpēc lūgšanas beigās saka “āmen”?
- Kā radās Bībele?
- Vai Dievs radīja dinozaurus?
- Kas radīja Dievu?
- Kāpēc Dievs nedara tā, ka visi cilvēki
ir laimīgi?
Vai Tev ir kādi jautājumi, kurus Tu
vēlētos uzdot? Uzraksti mums!
Ja vēlies, lai informējam Tevi par
iespēju abonēt “Labas Ziņas Bērniem”
2018. gadam, dari mums to zināmu
vēstulē vai e-pastā!
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Labdien!
Kad pagājušo reizi Tev rakstīju, vasara vēl nebija atnākusi. Tagad rakstu, un apkārt jau nedaudz smaržo
pēc rudens. Kā Tev gājis šajā vasarā? Kas redzēts? Kas piedzīvots?
Es šovasar biju nometnē “LIELAIS STĀSTS” . Tajā nedēļā ļoti daudz lija lietus. Kādu dienu katra
grupa saņēma uzdevumu – izgudrot un iemācīt citiem vienu spēli par lielo Dieva stāstu. Mūsu grupa izveidoja
spēli, kas līdzīga spēlei “Cirks”.
Nosūtu to arī Tev!
Noteikumi:
Katram dalībniekam sava pārvietojamā figūriņa (mēs izgatavojām no plastilīna).
Met pēc kārtas metamo kauliņu un iet uz priekšu pa tik laukumiņiem, cik rāda metamais kauliņš.
Ja apstājas uz laukumiņa, kurā ir zīmējums, izlasa tā aprakstu un attiecīgi rīkojas – iet papildus uz priekšu
vai atpakaļ, vai izlaiž gājienu.
Uzvar tas, kurš pirmais nonāk laukumiņā “mājas”.
Dievs radīja pasauli sešās dienās.
Septītajā dienā Dievs atpūtās.
7 soļi uz priekšu un izlaid 1 gājienu.
Cilvēki grēkoja – ēda no koka,
no kura nebija atļauts ēst.
2 soļi atpakaļ.

Apsolījums par glābēju piepildās – piedzimst Jēzus!
Svini! Papildu gājiens!
Jēzus ir glābējs – Viņš uzņemas sodu par visiem
cilvēku grēkiem un nomirst pie krusta. Apstājies un
pateicies! Izlaid 1 gājienu.
Jēzus augšāmcēlās! Viņš Golgātas kalnā
uzvarēja! Svini! Izlaid 1 gājienu.

Dievs aicina Ābrahamu doties uz kādu
tālu zemi un apsola, ka viņam būs
daudz pēcnācēju, ka viņā tiks svētītas
visas tautas. Paej kopā ar viņu.
3 soļi uz priekšu.

Vasarsvētkos piedzimst Kristīgā baznīca.
Vēsts par glābēju Jēzu izplatās pa visu pasauli.
3 soļi uz priekšu.

Ābrahama mazmazdēli izveido
12 ciltis. Paej uz priekšu tik gājienus,
cik zilbes tavā uzvārdā.

Katrs kristietis šodien ir kā zemes sāls.
Vēsts par Jēzu turpina izplatīties.
2 soļi uz priekšu.

Izraēla tauta nonāk verdzībā
Ēģiptē. Dievs vada viņus atpakaļ uz
mājām. Dodies kopā ar viņiem.
3 soļi uz priekšu

Mūsu mērķis – nokļūt
Debesu mājās.
Apsveicam!
Tu esi uzvarētājs!

Dievs pilda Savus apsolījumus – tauta
ir atpakaļ savā zemē! Viens apsolījums
vēl nav piepildījies – tauta gaida glābēju! Pagaidi arī Tu. Izlaid 1 gājienu.
Uzspēlē arī Tu!
Ar sveicieniem, Ansis
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SPĒLES ĪPAŠO LAUKUMU
SĪKĀKS APRAKSTS
ATRODAMS ŠEIT
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LIELĀKAIS BAUSLIS

Uzspied!
Klausies!
Dziedi līdz!

Lielākais bauslis
Matejs ev. 22:37-39
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Rokdarbs
ATSLĒGAS PIEKARIŅŠ
Lai ieietu mājā, nepieciešama atslēga.
Lai nokļūtu Debesu mājās, mūsu «atslēga» ir Jēzus – viņš ir izdarījis visu, lai mēs
nesaņemtu sodu par grēkiem, bet nonāktu debesīs. Izgatavo atslēgu piekariņu ar
kristiešu simbolu – zivi, kas Tev katru dienu, kad atslēgsi vai aizslēgsi savas mājas
durvis, atgādinās par Jēzu.
Nepieciešamie materiāli:
* 20 pērlītes (koka, stikla, plastmasas);
* pūkainā stieplīte;
* metāla atslēgas riņķis (nopērkams
rokdarbu un audumu veikalos);
* šķēres.

Pārloki stieplīti tā, lai zivs vēders
būtu lielāks nekā aste.
Stieplīti savirpini 3 reizes, lai
veidotos stingrs savienojums, un tad
nogriez!

Ja vēlies pagatavot šādu atslēgu piekariņu

Meklē pagatavošanas
aprakstu šeit

Darba gaita:
Uzver pērlītes uz stieplītes.

Pievieno riņķi un piekariņš atslēgai ir
gatavs!
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Jēzus teica: “Lapsām ir alas un debesu putniem ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur galvu nolikt.” Mateja ev. 8:20
Kas dzīvo šajās mājās? Māju nosaukumos burti samainījušies vietām, saliec tos pareizā secībā!

Jēzus vēlas dzīvot mūsu sirdīs. Ko tas nozīmē? Kā tas var notikt?

Atbildes sūti pa pastu vai e-pastā līdz 10. oktobrim.
Lūdzu, norādi savu adresi!
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 Daiga no Cēsīm, Laura no Liepājas un Eduards no
Ķemeriem. Apsveicam!

Pagatavo savas mājas modeli – uzzīmē, izkrāso, izgriez un salīmē.
Lūdz par savām mājām!
MĀJA – Dievs, paldies Tev par manām mājām. Paldies, ka varu tur būt
drošībā. Es vēlos, lai arī Tev patiktu būt kopā ar mums mūsu mājās.
DURVIS – Dievs, es lūdzu par visiem cilvēkiem, kas ienāk mūsu mājās –
par mūsu ģimeni, par ciemiņiem, par draugiem. Palīdzi mums būt viesmīlīgiem. Lai visi, kas ienāk mūsu mājās, piedzīvo arī to, ka Tu viņus mīli.
LOGI – Kad skatāmies ārā pa logu, mēs redzam pasauli, ko Tu, Dievs, esi
radījis! Paldies Tev par to! Tā ir tik skaista. Mēs redzam arī cilvēkus. Palīdzi
mums saredzēt viņu vajadzības, lai varam palīdzēt viņiem.
Žurnāla veidotāji: Dace Šūpule, Estere Roze, Evelīna Sproģe, Anna Šmite
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
“Labas Ziņas Bērniem” vari saņemt arī izdrukātas. Lai abonētu, raksti labaszinasberniem@inbox.lv

