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Zinas
,
Gavēņa laiks
Sākot ar Pelnu trešdienu – 21. februāri,
sācies 40 dienu Gavēņa laiks līdz Lieldienām, kas šogad būs 8. aprīlī. Tas ir laiks
Baznīcas gadā, kas mums īpaši atgādina
par mūsu Pestītāja Jēzus Kristus ciešanām,
nāvi un augšāmcelšanos. Bet mūs visus
tas aicina uz atsacīšanos no iekārojamām
lietām, kādiem ēdieniem vai sliktiem ieradumiem un pamudina uz uzcītīgāku sekošanu Kristum un paklausību baušļiem.
Mateja evaņģēlija 4. nodaļā varam lasīt, ka Jēzus 40 dienas pavadīja tuksnesī.
Tur Viņš atsacījās pārvērst akmeņus par
maizi, negribēja izaicināt Debesu Tēvu, kā
arī atsacījās pasaulīgas varas un goda dēļ
pielūgt velnu.
Jēzus teica, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet arī no Dieva vārda, un tev nebūs To Kungu kārdināt, un tev būs Viņam
vien kalpot un Viņu vienīgo pielūgt. Gavēņa laiks mudina mūs vairāk kopt attiecības ar Dievu un savu tuvāko. Šis laiks mudina vairāk mīlēt Dievu un Viņa likumus.
Lai Dievs Tas Kungs jums palīdz un uz
to svētī!

Pateicības
Mēs gribam vēlreiz pateikties visiem
par līdzdalību Adventa eņģeļu konkursā,
tā noslēguma pasākumā un šīs avīzītes
atvēršanas dienā.
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“.. es priecājos par Taviem baušļiem, tie man ir mīļi. ..
Tavi likumi ir kļuvuši par manām
slavas dziesmām..
Mēs bijām ciemos pie Adventa kalendāra autores – Lias Kaljustes Tallinā. Nākamgad Adventa kalendārs nāks ciemos
atkal. Paldies tev, Lia!!!
“Sinepju Graudiņa” adrese:
Mazā pils ielā 4, Rīga LV-1050, Latvija,
e-pasts: svetdienasskola@lutheran.lv
Paldies avīzītes tapšanas ierosinātājai Ilzei Gulbei,
korektorei Elmīrai Cacurei
un māksliniekam Raivo Jutānam.

Pat naktī es pieminu, Kungs, Tavu
Vārdu un turu Tavus baušļus.
(Psalmi 119:47, 54–55.)
Šie vārdi ir no garākās dziesmas Bībelē,
kura stāsta par Dieva un Viņa likumu svētību.
Vai jums patīk, ka visu laiku kāds saka
– NEDRĪKST?
Protams, nē!
Jo tad taču vairs neko nevar padarīt. Bet,
ja kāds saka, piemēram, ka nedrīkst kauties, apsaukāties, ņemt svešas lietas bez atļaujas, tad mēs zinām, ka tie ir labi
aizrādījumi, kas neļauj citiem
nodarīt pāri. Tie ir kā bremzes
velosipēdam, lai neuzbrauktu
otram virsū.
Tā arī Bībeles dziesminieks
dzied un priecājas par Dieva
likumiem. Viņš ir gatavs par
tiem domāt dienu un nakti, jo
viņš zina, ka tie ir labi un tie
viņu dara gudru.
Dieva likumi jeb baušļi ir
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pierakstīti apmēram pirms 3,5 tūkstošiem
gadu, kad Mozus izveda savu tautu brīvībā
no Ēģiptes zemes. Toreiz Dievs lika Savai
tautai apstāties pie Sinaja kalna, lai dotu
tai norādījumus, kā dzīvot brīvībā. Šie baušļi
arī tagad mūs uzrunā un palīdz atšķirt labo
no ļaunā. Tie atgādina daudziem mums zināmas lietas, kā, piemēram, tie saka – tev
nebūs nokaut, zagt un melot, un tie aicina
godāt savu tēvu un māti.
Ja mums dzīvē būtu ar acīm saredzams
ceļš vai tilts, kas aizved pie Dieva, tad baušļi
tur būtu kā ceļa apmales, kurām mēs nedrīkstētu kāpt pāri, lai nepazustu, nenokristu un
neapmaldītos.
Iepazinies ar šiem Dieva likumiem, cilvēks labāk orientējas dzīvē, mācās atpazīt
grēku un būt labāks un, galvenais, mācās,
kā mīlēt Dievu un cilvēkus. Tāpēc
šim dziesminiekam Dieva likumi ir prieks, slavas dziesma un
dzīves gudrība.
Novēlu arī jums daudz svētības un prieka par Dieva likumiem.
Šajā izdevumā mēs aplūkosim pirmo no 10 baušļiem.
Krusttēvs Ivars
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- un Balodis
Puce
Reiz Pūce devās ciemos pie draugiem
uz lielu pilsētu.
Te gan ir kā meža biezoknī — tik
daudz daudzstāvīgu dobumu,
alu un ligzdu un tik daudz
neredzētu autonezvēru un
cilvēku, pie sevis nodomāja Pūce. Viņa nevarēja
saprast, kā šajā lielajā
pilsētā visi neuzskrien cits
citam virsū.
Draugi viņai paskaidroja,
ka cilvēki ievēro dažādus likumus. Īpaši to var redzēt uz ielām, kur
ir ceļa zīmes, kas liek apstāties, dot otram
ceļu vai nogriezties pa labi vai pa kreisi.
Sevišķi iespaidīgi ir luksofori, kas ar sarkanām, dzeltenām un zaļām gaismām
regulē satiksmi. Arī uzvedību pie galda un
sabiedrībā nosaka likumi un pieklājības
normas.
Balodis, eksperts ticības lietās kopš
Noas laikiem, zināja stāstīt, ka ir arī Dieva
doti likumi. Tos sauc par baušļiem, kas nosaka attiecības ar Dievu un cilvēkiem.
Pirmajā bauslī Dievs saka:
„Es esmu Dievs, tavs Kungs,
tev nebūs citus dievus turēt
Manā priekšā.”
Šajos vārdos Dievs atklāj, ka Viņš vienīgais ir visa valdītājs un Kungs. Viņš ir
radījis visu un zina, kā ir vislabāk. Tāpēc
mums ir jāklausa Viņa likumiem. Baušļu
neievērošana ir grēks. Bet pielūgt un da-

rināt citus dievus ir kalpošana elkiem.
Krusttēvs Ivars pastāstīja, kā vislabāk
sekot Dieva likumiem.
Mārtiņš Luters savā “Mazajā katehismā” pirmo bausli skaidro tā —
“Mums būs Dievu bīties,
mīlēt un uz To cerēt.”
Daudziem liekas, ka
Dievs grib mūs piespiest
būt paklausīgiem Viņa
likumiem kā vergus, bailēs no soda. Citi savukārt
domā, ka Dievs mūs mīlēs
tikai tad, ja mēs būsim paklausīgi. Es domāju, ka galvenais ir
mīlestības paklausība, kad mēs darām
visu no sirds. Tas ir tā kā labā ģimenē,
kur vecāki bērniem gan aizrāda, gan tos
uzslavē, taču tur nevalda bailes un
aprēķins,
bet
mīles
tība.�
Tāpat
tas ir
attiecībās
ar mūsu Dievu — Debesu
Tēvu.
„Redziet, kādu
mīlestību Dievs
mums ir parādījis, ka
tiekam saukti Dieva
bērni.”
(1. Jāņa vēstule 3:1.)
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Dievs mūs brīdina, lai mēs negrēkotu
un nenonāktu ellē. Dievs mums apsola, ka, sekojot Viņa likumiem un ticot uz
Jēzu Kristu, kas piedod visus grēkus, mēs
nonāksim debesīs. Taču svarīgākais ir
tas, ka mēs nedarām ļaunu un gribam
būt labi tāpēc, ka Dievu mīlam un esam
Viņa bērni.

Henrijs nosprieda: „Man ir laba ģimene un draugi, bet tagad es zinu vēl kaut
ko — man un mums visiem ir brīnišķīgs
Tēvs debesīs! Es arī gribu būt labs un negrēkot. Es arī gribu mīlēt Dievu un vienmēr būt Viņa bērns.”
Bet kā ir ar tevi, „Sinepju Graudiņa”
lasītāj?

Palīdzēsim Henrijam atbildēt uz dažiem jautājumiem.

KRUSTVARDU MIKLAS JAUTAJUMI

1.

2.

LĪMENISKI
3. Dievs saka: “Es esmu Dievs, tavs..”.

STATENISKI
1. Neīsts, viltus, cilvēku rokām
darināts Dieva tēls.
2. Dieva likumi.
4. Nepaklausība Dieva
likumiem.

3.

4.

SAVIENO KOPA
ar sarkano gaismu tos Dieva baušļus,
kur kaut ko NEDRĪKST,
un ar zaļo gaismu tos, kur kaut ko
DRĪKST.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.
Tev nebūs Dieva vārdu veltīgi valkāt.
Tev būs svēto dienu svētīt.
Godā savu tēvu un māti.
Tev nebūs nokaut.
Tev nebūs zagt.
Tev nebūs laulību pārkāpt.
Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.

