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Ievadnodarbība

Ievadnodarbība

JĒZUS VĒLAS BŪT MANS DRAUGS

4. Draugi priecājas, satiekoties un pavadot laiku kopā. arī ar Jēzu, mūsu

vislabāko Draugu, var sarunāties. Laukumus ar burtiem, kas veido vārdu
SARUNA, izkrāso zilā krāsā, bet pārējos laukumus izkrāso citās krāsās!

1. Uzraksti, ko tu jau zini par Jēzu un ko gribētu uzzināt par Viņu!
Es zinu, ka Jēzus

.
Es gribētu uzzināt par Jēzu

.

2. Lai uzzinātu, kā Jēzus mūs nosauc, ieraksti tukšajās rūtiņās attiecīgā attēla
pirmo burtu!

ES JŪS NOSAUCU PAR

Lūgšana. Uztici Jēzum savu lūgšanu!
3. Katram no mums vecāki dod vārdu. Tajā ir paslēpies arī kāds noslēpums.

Uzraksti savu vārdu vertikāli ar drukātiem burtiem, katrā rindā uzraksti
īpašības vārdu, kas sākas ar šo burtu un apzīmē labu īpašību!
Uzzīmē savu portretu!

Kungs Jēzu, es ticu, ka Tu vienmēr esi ar mani. Apgaismo manu sirdi un prātu,
dāvā man Savu mīlestību!
Es slavēju Tevi par to, ka Tu esi

!

Es pateicos Tev par

!

Es vēlos lūgt Tev

.

Paldies Tev, Jēzu, ka mani uzklausi, dari uzmanīgu manu sirdi, lai es ieklausītos
Tavā balsī, kas skan manas dvēseles klusumā. Amen.
Mana apņemšanās:
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ES DZĪVOJU DIEVA RADĪTAJĀ PASAULĒ

4. Ja kāda no radībām izzustu, kuras tev pietrūktu visvairāk? Pastāsti, kāpēc?

1

Uzzīmē to!

1. Dievs katrai radībai deva uzdevumu. Savieno radību ar tās uzdevumu!
māls

olas

smiltis

piens

kokvilna

audums

govs

vilna

aita

medus

vista

ābols

bite

trauki

ābele

stikls

Ko vajadzētu darīt, lai tā nenotiktu?

2. Pabeidz zīmēt augus, dzīvniekus un cilvēkus!

Lūgšana. Pateiksimies Dievam par Viņa dāvanām mums, cilvēkiem!
Es pateicos Tev, Dievs, par ............................................................................... !

Pabeidz teikumu! Atrodi zīmējumā
attiecīgos burtus! Izkrāso zīmējumu!
Dievs radīja pasauli

Es pateicos Tev, Dievs, par ............................................................................... !
.

Es pateicos Tev, Dievs, par ............................................................................... !
Es pateicos Tev, Dievs, par ............................................................................... !
Es pateicos Tev, Dievs, par ............................................................................... !

3. Ja tu varētu uzdot Dievam trīs jautājumus par radīšanu, kādi tie būtu?

6
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?
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DIEVS MANI IR RADĪJIS
PĒC SAVA TĒLA UN LĪDZĪBAS

3. Ko nozīmē būt līdzīgam Dievam? Savieno atbilstošos teikumus!
Dievs ir laimīgs.

Es rūpējos par augiem, dzīvniekiem
un citiem cilvēkiem.

dzīvniekiem, augiem u.c., un trīs īpašības, kas piemīt tikai cilvēkam!

Dievs ir mūžīgs.

Dievs vēlas, lai mēs dzīvotu mūžīgi.

Cilvēkam ar citām Dieva radībām ir kopīgs:

Dievs ir
neredzams Gars.

Es varu domāt, risināt uzdevumus.

Dievs ir Mīlestība.

Es varu kaut ko jaunu izdomāt, sacerēt,
izveidot un pagatavot.

Dievs ir Gudrība.

Dievs mani radīja mūžīgai laimei.

Dievs ir Radītājs

Arī es spēju mīlēt un nevaru dzīvot
bez mīlestības.

Dievs ir Valdnieks, kas
rūpējas par dzīvo radību.

Man ir neredzama un garīga dvēsele.

1. Uzraksti trīs īpašības, ar kurām cilvēks ir līdzīgs citām Dieva radībām –

•

;

•

;

•

.

Tikai cilvēks var:
•

;

•

;

•

.

4. Atrodi skaistākos vārdus, kādus cilvēks var izteikt! Skaisti uzraksti šo
teikumu!

2. Savieno cilvēka ķermeņa daļas ar labajiem darbiem, ko tās var veikt!
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REDZĒT
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SMAIDĪT

SĒDĒT

DOMĀT

DOT

IET

LŪGT

NEST

LASĪT

STĀVĒT

KLUSĒT
TICĒT
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SLAVĒT
ATBALSTĪTIES

PRIECĀTIES
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DIEVS RŪPĒJAS PAR MANI

4. Uzraksti lūgšanu savam sargeņģelim!
Dieva eņģeli, tu esi mans sargātājs. Vienmēr tu esi kopā ar mani no rīta,
vakarā, dienā un naktī. Steidzies man palīgā, it sevišķi

1. Ievieto teikumos trūkstošos vārdus! (nemirstīgi, vēstnesis, gars)
• Eņģelis ir

, tādēļ viņš ir neredzams.

• Vārds eņģelis nozīmē

.

• Eņģeļi ir

.

2. Ko dara labie eņģeļi un ko dara ļaunie gari? Ar līniju savieno rīcību ar
attiecīgo vārdu!

cenšas kaitēt cilvēkam
kārdina uz ļaunu

Palīdzi man

Pateicos tev par

Sargā manu dvēseli, miesu un aizved mani uz mūžīgo dzīvi. Amen.

5. Eņģeļi ir neredzamas būtnes, bet dažreiz Dievs, sūtot eņģeļus izpildīt

vēstī Dieva gribu
pavada mūs ceļā

Labie eņģeļi

kādu uzdevumu, ļauj tiem kļūt redzamiem. Izkrāso zīmējuma laukumus
norādītajās krāsās, un tu ieraudzīsi, kā parasti attēlo eņģeļus! Pabeidz zīmēt
eņģeļa seju!

palīdz izpildīt Dieva gribu

gaiši sarkans
tumši zils
zaļš
oranžs
dzeltens
zils
gaiši zils
violets

mudina nožēlot grēkus
māna un maldina cilvēkus
lūdzas par mums

3

Ļaunie gari

mudina uz grēku
sargā no nelaimes
sargā no ļaunā gara

3. Svētajos Rakstos 91. psalma 11. pantā mēs lasām vārdus, ar kuriem Dievs

apsola mūs sargāt no ļaunā. Kopā ar skolotāju vai vecākiem atrodiet Bībelē
šos vārdus! Noraksti tos un iegaumē!

10

Mana apņemšanās:
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CILVĒKS SARAUJ DRAUDZĪBAS
SAITES AR DIEVU

4. Aplūko zīmējumu! Izkrāso sarkanā krāsā cilvēku pieļautās kļūdas! Pastāsti,

4

kā tās varētu izlabot!

1. Sakārto vārdus pareizā secībā un uzraksti teikumu!
IR

NEPAKLAUSĪBA

GRĒKS

DIEVAM

2. Dievs aizliedz Ādamam un Ievai ēst augli no ļauna un laba pazīšanas koka,

lai pasargātu cilvēkus. Arī cilvēki vēlas viens otru pasargāt, uzstādot dažādas
aizlieguma zīmes. Pastāsti, ko aizliedz šīs zīmes! Kāpēc?

Izdomā un uzzīmē savu aizlieguma zīmi! Kāpēc tā ir vajadzīga? No kā tu
vēlies citus pasargāt?

Lūgšana. Kā tu rīkojies, ja esi nepaklausījis un apbēdinājis savus vecākus –
māmiņu vai tēti? Ja esi grēkojis un apbēdinājis mūsu debesu Tēvu, rīkojies
tāpat! Lūdz piedošanu Dievam! Uzraksti savu piedošanas lūgšanu!

3. Iedzimtā grēka ievainots cilvēks dažkārt tiecas uz grēku! Sakārto burtus
pareizā secībā un uzzināsi, kāda rīcība ir grēks! Blakus uzraksti grēkam
pretēju rīcību!
GRĒKS

PRETĒJA RĪCĪBA

Mana apņemšanās:
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DIEVS DOD APSOLĪJUMU ĀBRAHĀMAM

2. Kopā ar skolotāju vai vecākiem izlasiet Bībelē Radīšanas grāmatas 12 nodaļas

5

1.-3. pantu! Uz viena no svaru kausiem uzraksti visu, kas Ābrahāmam bija
jāatstāj, bet uz otra – ko Dievs par to apsola Ābrahāmam!

1. Atbildi uz jautājumiem! Atbildes uzzīmē blakus Ābrahāmam! Izkrāso
zīmējumu!

Kādus ģimenes locekļus Ābrahāms paņēma sev līdzi?
Ko Ābrahāms vēl paņēma līdzi?
Ar ko Ābrahāms ceļoja?
Uz kurieni Ābrahāms ceļoja?

3. Ābrahāmu kristieši sauc par ticības tēvu. Kāpēc? Atrodi tabulā un iekrāso
pareizās atbildes! Pamato tās!

viņš uzticējās Dievam.
viņš aizceļoja uz Kanānas zemi.
Ābrahāms ir ticības tēvs, jo

viņam esot vecumā Dievs dāvāja pēcnācēju.
viņš ticēja Dievam, neskatoties ne uz ko.
viņš bija gatavs ziedot Dievam visdārgāko,
kas viņam bija.

Mana apņemšanās:
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DIEVS GLĀBJ TAUTU NO VERDZĪBAS

3. Uzraksti teikumos trūkstošo vārdu un savieno to ar attiecīgo zīmējumu!
Izkrāso zīmējumus!

1. Atšifrē ciparus!

Kāda izraēliešu sieviete gribēja paglābt savu jaundzi-

Lai glābtu Izraēļa dēlus no Ēģiptes gūsta, Dievs sūtīja

1

4

4

, apsedza un

kā laiviņu palaida Nīlas upē.
Mozus nonāca tuksnesī un tur ieraudzīja neparastu

14 16

6

11

5

7

20 19

7

8

Lai rūpētos par Savu tautu un sargātu tevi, Dievs sūta

kas nozīmē:

mušo dēlu. Viņa ielika puisīti

20 18 ,

kas nozīmē:
11

6

15 17 10

2

7

5

12 20 18 ,

, kurš dega, bet nesadega.
Dievs sacīja: „Netuvojies šeit klāt! Novelc
no savām kājām, jo vieta, uz kuras tu stāvi, ir svēta
zeme.”
Mozus aizsedza savu

16

7

6

19

5

9

8

13

3

2

.

, jo neuzdrošinājās

uzlūkot Dievu.
Tad Mozus sacīja Dievam: „Kas gan es esmu, ka ietu

ŠIFRS:

A = 10
Ā=A+3
B=Ā-A
D=Ā+B
E=D-A

Ē=E+E
G=Ē-B
I=D-G
J=G-I
K=Ā+J

L=K-I
M=G-L
N=A+M
O=Ā-G
S=K-A

T=Ā+O
U=G+G
Ū=K-M
V=D+B
Z=A+A

2. Dievs izglāba Izraēļa tautu no Ēģiptes verdzības. Pastāsi, kā Dievs ir palīdzējis

pie

un izvestu Izraēļa dēlus no Ēģiptes?”

„Es būšu ar tevi, un tev zīme, ka Es esmu tevi sūtījis,
būs šāda: kad tu izvedīsi

no Ēģiptes, jūs

kalposiet Dievam šinī vietā.”
Dievs vienmēr ir ar Savu tautu. Mums Viņš ir sūtījis
Savu

Jēzu.

tev?

4. Atklāj Dievam lūgšanā savas un citu cilvēku rūpes!
Kungs Dievs, esi klāt visiem, kam ir kādas rūpes un problēmas, sevišķi es vēlos
Mana apņemšanās:

lūgt par

.

Rūpējies par slimajiem,

.

Dāvā atpūtu nogurušajiem,

.

Žēlo tos, kuriem ir kāda nelaime,

.

Aizsargā

.

Dari to visu Savas mīlestības vārdā. Amen.
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DIEVS DOD LIKUMUS DZĪVEI – BAUŠĻUS
1. Kas ir nepieciešams, lai būtu kārtība? Savieno atbilstošo!
skolā, klasē

ceļu satiksmes noteikumi

uz ielas, šosejas

Desmit Dieva baušļi

spēlējot futbolu

skolas iekšējās kārtības noteikumi

cilvēka dzīvē

futbola spēles noteikumi

2. Izlasi Desmit baušļus katehismā, ievelc krustiņu pretī tiem rīcības veidiem,

5. Savieno romiešu ciparus no I līdz X! Katram ciparam pieraksti attiecīgo

7

burtu, izmantojot šifru! Izlasi izveidojušos vārdus! Padomā, kāpēc
tieši desmit?
un

=S

=Ī

un

=N

=J

un

=A

=K
=L

Izpildi krustvārdu mīklu! Spilgti iekrāso izcelto vārdu! Izkrāso zīmējumu!

kas saskan ar Desmit Dieva baušļiem!

7.

Svētdien apmeklēt dievkalpojumu
Palīdzēt māmiņai nomazgāt traukus
Paņemt naudu tētim no maka
Slavēt Dieva vārdu lūgšanā
Iesist klasesbiedram
Melot skolotājai
Dievu likt pirmajā vietā savā dzīvē
Vēlēties paņemt cita bērna rotaļlietu
Atstāt savu ģimeni, lai aprecētos ar citu cilvēku

5.
3.
4.
1.

6.

2.
8.

3. Kas cilvēkam palīdz atšķirt labu rīcību no sliktas rīcības? Ja esi aizmirsis,
tad ievieto trūkstošos patskaņu burtus svītriņu vietā un uzzināsi!
S

RDS

PZ

Ņ

4. Desmit baušļi ir Dieva dāvana cilvēkiem. Kā Tev šķiet, kāpēc Dievs
ir devis mums baušļus! Iekrāso pareizās atbildes!
Dievs ir cilvēkiem devis Desmit baušļus, lai
cilvēki nonāktu Debesu valstībā.
cilvēkus ierobežotu.
cilvēku pasargātu no ļaunuma.
palīdzētu sirdsapziņai nekļūdīties.
cilvēkam neļautu būt brīvam.
cilvēki viens otru varētu sadzīvot.
18

Vertikāli ↓
1. Kas cilvēkiem deva likumus? 2. Kā sauc pravieti, kurš izved tautu no Ēģiptes?
3. Kas ir nepieciešams, lai cilvēku sabiedrībā būtu kārtība? 4. Cik likumi norāda,
kādām ir jābūt cilvēku savstarpējām attiecībām? 5. Cik likumi nosaka Dieva un
cilvēka attiecības? 6. Dieva likumi nodrošina ... dzīvi. 7. Jēzus mums māca, ka ...
Dievs, cilvēki mums apkārt un sevi. 8. Dievs grib, lai cilvēki būtu brīvi no ... .
Mana apņemšanās:
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PIRMAIS BAUSLIS.
ES ESMU KUNGS TAVS DIEVS;
TEV NEBŪS CITUS DIEVUS TURĒT LĪDZĀS MAN

3. Sanumurē Bībeles teksta rindas pareizā secībā!

1. Atrodi vārdu jūklī Pirmā baušļa vārdus! Attiecīgi ieraksti tos tukšajos lauku-

..... Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu

mos! Tos vārdus, kuri atbilst Pirmā baušļa ievērošanai un pildīšanai, izkrāso
savā mīļākajā krāsā!

8

..... un no visa spēka
..... Klausies, Izraēl!
..... Kungs, mūsu Dievs ir viens vienīgs Kungs
..... no visas savas dvēseles
..... no visas savas sirds

4. Uzraksti uz pakāpieniem trīs galvenās vērtības tavā dzīvē! Pamato savu izvēli!
es

ticība

Kungs

krēsls

viens Dievs

darbs

baznīca

Dievs

sakramenti

zāle

mākonis
Svētie
Raksti
esmu

turēt

ūdens

cerība

saule

tavs

Bībele

naids

zīlēšana

nebūs

atkarības

grēks

slinkums

tev

audums

Svētā Mise

ceļš

citus

nolaidība

man

dievus

filmas

horoskopi

viltus

līdzās

elki

atkarības

koks

lepnība
darbs
svētdienā

mīlestība

zeme

lūgšana
kaitīgie
ieradumi

māja

Euharistija

2. No dotajiem rīcības veidiem nosvītro tos, kuri nesaskan ar mīlestību
pret Dievu!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20

apmeklēt dievkalpojumu svētdienā;
uzticēties horoskopiem;
lūgt Dievu ikdienā;
naudu un bagātību vērtēt augstāk par visu;
bēdās paļauties uz Dievu;
lūgt padomu zīlniekiem;
Dieva vārdu izrunāt ar cieņu;
dzīvē vadīties pēc Dieva baušļiem;
savas domas un darbus veltīt Dievam;
dzīvot tā, it kā Dieva nebūtu.

1
2

3

Lūgšana. Uzraksti lūgšanu Dievam, kurā tu lūdz palīdzību atteikties no
kāda sava slikta ieraduma!

Kungs Dievs, Tu esi mūsu Tēvs. Es vēlos mīlēt Tevi vairāk par visu.
Tu zini, ka veltīt laiku Tev man traucē mani sliktie ieradumi (domās izsaki
tos Dievam). Palīdzi, lūdzu, man atteikties no tiem!
Tā vietā es vēlos

.

Pateicos Tev, ka Tu mani uzklausi, mīlu un ceru uz Tevi Dievs! Amen.
Mana apņemšanās:
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OTRAIS BAUSLIS.
TEV NEBŪS KUNGA, SAVA DIEVA,
VĀRDU NELIETĪGI VALKĀT

9

4. Uzraksti piezīmju blociņā noteikumus, kā būtu jālieto Dieva Vārds!

1. Ieraksti lodziņos trūkstošos burtus!
T

v

e

a

a

e

i

ū

D
t

e
g

u
a

g

v

,
v

,

r
l

u
ā

2. Izveido savu skaidrojošo vārdnīcu! Uzraksti, ko nozīmē šie termini!
Nr.

Vārds

1.

bauslis

2.

nelietīgi valkāt

3.

svēts

4.

zaimot

Skaidrojums

3. Ieraksti karodziņos vārdus, kurus vēl ir jāizrunā ar cieņu!

Lūgšana.
Kungs Dievs, Tu esi svēts, un svēts ir Tavs vārds. Palīdzi man vienmēr izrunāt
Tavu vārdu

.

Neļauj man

.

Esi ar mani kopā vienmēr, un svētīts lai ir T

V

!

Amen.

Mana apņemšanās:
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TREŠAIS BAUSLIS.
TEV BŪS SVĒTO DIENU SVĒTĪT
1. Padomā un pieraksti katrai pulksteņa stundai pretī dienas režīmu svētdienā –
Kunga dienā, kas ir svēta!

10

3. Atzīmē, kāda rīcība saskan ar Trešo bausli!
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

censties paveikt darbu, ko neesam padarījuši nedēļas laikā;
piedalīties Svētajā Misē baznīcā;
apmeklēt vientuļus un slimus cilvēkus;
strādāt nevis nepieciešamības, bet naudaskāres dēļ;
visu dienu skatīties televizoru vai spēlet datorspēles;
veltīt kādu laiku atpūtai un priekam;
pavadīt dienu ar mīlestību un apzināties Dieva klātbūtni.

4. Svētajā Misē, kas ir svētdienas galvenais notikums, ir četras daļas.

Savieno katru Svētās Mises daļas nosaukumu ar attiecīgās norises aprakstu!

2. Atšifrē!

Ievada rits

priesteris upurē maizi un vīnu, kas pārtop
par Kristus Miesu un Asinīm, ko pieņemam
Svētajā Komūnijā

Dieva Vārda liturģija

priesteris sveicina sapulcējušos cilvēkus,
mēs visi kopā nožēlojam grēkus

Euharistiskā liturģija

mēs klausāmies lasījumus no Svētajiem
Rakstiem un priestera sprediķi

Noslēguma rits

priesteris svētī cilvēkus

Lūgšana. Pateiksimies Dievam par Viņa dāvanām mums, cilvēkiem!
Kungs Jēzu, Tu trešajā dienā pēc nāves augšāmcēlies no kapa un dāvāji mums
svētdienu kā svētu un Dievam veltītu dienu.
Es slavēju Tevi, jo ................................................................................................................ !
Es pateicos Tev ..................................................................................................................... !
Piedod man .......................................................................................................................... !
Es lūdzu Tevi ........................................................................................................................ !
Amen.
Mana apņemšanās:
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SVĒTIE RAKSTI – VECĀ UN JAUNĀ DERĪBA

3. Papildini teikumus! Atbildi iegūsi, sakārtojot burtus pareizā secībā!
Vārds „Bībele” nozīmē

1. Saskaiti, cik grāmatu ir katrā plauktā! Rezultātus ieraksti plauktu galos!

Virs katra plaukta uzraksti, kā sauc attiecīgo Bībeles daļu! Pastāsti, par ko
katra Bībeles daļa vēsta!

11

.

TAMGĀRAS

Cilvēks, kurš pauž Dieva nodomus un gribu, ir

.

APTIERVIS

Par Jēzus, Dieva Dēla, atnākšanu sludināja pravietis

.

IJAAS

4. Pravieša Isaja grāmatas 40. nodaļas 3. pantā ir teikts: „Gatavojiet Kunga ceļu!
Dariet taisnas Viņa takas!”. Atrodi burtu jūklī doto pantu!

2. Izpēti Bībeles satura rādītāju un uzraksti 5 grāmatas no Vecās Derības un 5
grāmatas, kas ietilpst Jaunajā Derībā!
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Lūgšana. Pateiksimies Dievam par Viņa dāvanām mums, cilvēkiem!
Pateicos Tev, Dievs, ka Tu vēlējies atklāt mums Sevi Svētajos Rakstos – Bībelē!
Dāvā man Svētā Gara gaismu, lai es spētu Bībelē lasīto

!
Amen.
Mana apņemšanās:
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ES GAIDU JĒZU KOPĀ AR MARIJU
1. Izkrāso ar zilo krāsu mākonīšus, kas raksturo Mariju, Jēzus Māti, un ar

3. Uzraksti katrā zvaigznē vienu vārdu no Jaunavas Marijas atbildes eņģelim

12

Gabriēlam!

dzelteno krāsu – mākonīšus, kas atbilst Ievai!

(visu dzīvo māte)

(visu ticīgo Māte)
Bez iedzimtā grēka

Nepaklausīja Dievam
Viņai piedzima
vairāki bērni

Paklausīja Dievam

Visas cilvēces māte
No viņas mantojām
iedzimto grēku

Visas Baznīcas Māte

Nesagrēkoja ne ar
vienu grēku
No viņas piedzima
Pestītājs

Svētīta starp sievietēm

2. Atrisini krustvārdu mīklu!
1. Marija ir Baznīcas ...
2. Kā Baznīcā sauc laiku, kad mēs gaidām Jēzus dzimšanas dienu?
3. Jēzus iemiesojās Marijā caur ... ...
4. Kā sauc eņģeli, kurš Marijai pasludināja, ka no viņas piedzims Dieva Dēls?
5. Marijas miesas auglis ir ...

Lūgšana. Iemācies no galvas lūgšanu „Esi sveicināta Marija” un katru
dienu lūdz Mariju, lai viņa aizlūdz par tevi Dieva priekšā!

6. Cik sveču ir Adventa vainagā?
1.
2.

Mana apņemšanās Adventa laikā:

3.
4.
5.
6.
28

29
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JĒZUS NĀK PIE MANIS
1. Savieno ciparus no 1 līdz 18! Katram eņģelītim blakus uzraksti vienu

vārdu, ko eņģeļi Kristus dzimšanas naktī dziedāja, slavējot Dievu! Izkrāso
zīmējumu!

2. Pārbaudi pirmajā pusgadā apgūtās zināšanas! Atšifrē tekstu – katram

13

ciparam atbilst viens burts!
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Kāds bija pirmais grēks?
10

2

12

4

17 18

4

9

1

7

19

4

Kā sauc grēku, kuru mēs esam mantojuši no Ādama un Ievas?
6

2

20 15

6

13 14

4

6

1

21 11

3

17

1

Ko nozīmē vārds Jēzus?
20

6

2

23
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17

12
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1

14
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Kāpēc Jēzus kļuva par cilvēku?
Lai mūs atbrīvotu no
un dāvātu mums

13 25 26

Jēzus ir patiess Dievs un patiess

7

24

4

21 27

6

20 15

18 23

3

17

6

1

Kā sauc Jēzus Māti?
13
30

4

11

6

8

4
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JĒZUS IEVED MANI
DIEVA ĢIMENĒ – BAZNĪCĀ.
KRISTĪBAS SAKRAMENTS

14

3. Uzzīmē lietas, kuras tiek izmantotas Kristības sakramentā!
Noskaidro to nozīmi!
ŪDENS

SVECE

BALTAIS TĒRPS

1. Saliec burtus pareizā secībā un iegūto vārdu uzraksti uz līnijas! Iemācies no
galvas iegūtās patiesības!
Kristībā Dievs
• mūs atbrīvo no

KĒRGA

• dara mūs par Dieva

RIBNEMĒ

• pieņem mūs Savā ģimenē –

CABZĪNĀ

• dod mums Savu Svēto

RUAG

4. Palūdz vecākiem parādīt tavas Kristības apliecību un fotogrāfijas!
Pabeidz rakstīt teikumus!

2. Atšifrē priestera sacīto! Uz līnijas glīti uzraksti savu vārdu!

Es esmu kristīts
4

14

15

4

17

,

7

,
(kad? kur?)
Es biju

10 13

7

14 15

8

.

9

16

3

7

4

17

Mani kristīja priesteris

1

mēnešus/gadus vecs.
.

Mani krustvecāki ir
15

5

17

1

16 12

3

5

11

1

.

16 12
Mani vecāki pastāstīja, ka kristībās

14 17

5

15

2

6

1

13

1

17

2

13

3

2

.

Mana apņemšanās:
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JĒZUS MĀCA SAUKT DIEVU PAR TĒVU

4. Iekrāso rīta lūgšanas dzeltenā krāsā, bet vakara lūgšanas – zilā krāsā!

1. Ievieto trūkstošos vārdus lūgšanā, ko mums ir iemācījis Kungs Jēzus!

Lūdzam Svētā Gara gaismu dienas darbiem un mācībām.

Skaisti uzzīmē sākuma burtus!
ēvs mūsu, kas esi

Lūdzam piedošanu par dienā padarītajiem grēkiem.
,

vetīts lai top

Slavējam Dievu, jo Viņš ir devis mums jaunu dienu.
Pateicamies par šajā dienā saņemtajām Dieva žēlastībām.

vārds !

ai atnāk Tava

Novēlam Dievam padarītos dienas darbus un ciešanas.

!

avs prāts lai

kā debesīs, tā arī virs

ūsu dienišķo

dod mums šodien!

n

15

!

mums mūsu parādus, kā arī mēs

Lūdzam izturību un neatlaidību pārvarēt grūtības.
Lūdzam par tiem, kam šajā dienā esam darījuši pāri.

saviem

parādniekiem!
n

mūs kārdināšanā, bet

mūs no

Lūgšana. Uzraksti savu rīta vai vakara lūgšanu!

!
Amen.

2. Atšifrē vārdu, kas seko aiz katra teikuma, un ievieto to teikumā!
• Dievs manu vārdu ir ierakstījis Savu roku
• Mēs varam nākt pie Dieva kā

. (slpuksatā)
un saukt Dievu par Tēvu. (birēn)

• Mēs vienmēr varam

Dievam. (sietuzēcit)

• Dievs, es ielieku savu

Tavās rokās. (īvidz)

• Dievs ir mūsu

. (dītarjās)

3. Aizpildi tabulu!
Kur var lūgties?

Kā var lūgties?

Kad var lūgties?
Mana apņemšanās:
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SLIMNIEKU SAKRAMENTS.
JĒZUS DZIEDINA ŠODIEN

16

4. Nosvītro kļūdainos izteikumus par Slimnieku sakramentu!
Iekrāso, tavuprāt, visbūtiskākos pareizos teikumus!

1. Izlasi Marka evaņģēlija 2. nodaļas 1. – 12. pantu! Izvēlies un atzīmē

Slimnieku sakramentu saņem cilvēki smagas slimības gadījumā.

pareizo atbildi!

Slimā cilvēka piere un rokas tiek svaidītas ar slimnieku eļļu.

Pie Jēzus atnesa slimu cilvēku, kurš bija
☐☐ salauzis kāju;
☐☐ paralizēts;
☐☐ slims ar gripu.
Jēzus uzlūkojis slimo vispirms teica:
☐☐ Celies, ņem savu gultu un staigā!
☐☐ Veseļojies un neslimo!
☐☐ Dēls, tavi grēki tev tiek piedoti.
Lai visi zinātu, ka Jēzum ir vara piedot grēkus un dziedināt visas slimības, viņš
☐☐ izdziedināja paralizēto cilvēku;
☐☐ pārvērta ūdeni par vīnu;
☐☐ apskaidroja prātu farizejiem.

Slimnieku sakramentu var sniegt jebkurš cilvēks.
Slimnieku sakramentā, uzliekot rokas, priesteris lūdz Dievu
par slimo.
Slimnieku sakramentu var saņemt vienu reizi dzīvē.

2. Uzzīmē slimā cilvēka seju, kad viņa draugi atnesa to pie Jēzus un pēc

izdziedināšanas! Apakšā uzraksti, kādas jūtas tā pauž! Paskaidro, kāpēc!

Slimnieku sakraments ir tikai mirstošo sakraments.
Pirms Slimnieku sakramenta saņemšanas ieteicams izsūdzēt grēkus.
Slimnieku sakramentā Dievs dziedina cilvēka dvēseli un,
ja tāda ir Dieva griba – arī miesu.

5. Uzraksti lūgšanu par cilvēkiem, kam ir nepieciešama palīdzība!
Jēzu, es vēlos lūgt par
jo
un viņiem ir ļoti nepieciešama Tava palīdzība.

Cilvēks jūt

Cilvēks jūt

Uzlūko žēlsirdīgi šo cilvēku ciešanas un esi kopā ar viņiem.
Palīdzi viņiem

.

Es centīšos būt Tavs līdzstrādnieks un
.
Amen.

3. Pastāsti, vai kāds no tev tuviem un zināmiem cilvēkiem ir slims vai ļoti cieš!
Kā tu viņiem varētu palīdzēt?

36

Mana apņemšanās:

37

17

JĒZUS DOD DZĪVĪBAS MAIZI
1. Rūpīgi iepazīsties ar Marka evaņģēlija 6. nodaļas 34. – 42. pantu, kā arī ar
tekstu Katehēzes mācību grāmatā! Atrisini krustvārdu mīklu, ievietojot
teikumos trūkstošos vārdus!

17

2. Uzzīmē grozā to, ko Jēzus mācekļi varēja piedāvāt ļaužu pulka

paēdināšanai, bet ciborijā (traukā, kur glabājas Vissvētākais Sakraments) –
daudz komunikantu (baltus apaļus neraudzētās maizes gabaliņus, kas tapuši
par Kristus Miesu, ko priesteris dala Svētajā Komūnijā)!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3. Uzraksti pateicības lūgšanu Jēzum!
Jēzu, es pateicos Tev, ka dāvā mums visu, kas mums dzīvei ir nepieciešams –

12.

.

13.
Vertikāli ↓
1. un 9. Jēzus saka: „Es esmu ..... ..... .”
Horizontāli →
1. Jēzus mācekļiem bija ... zivis.
2. Jēzus ļaudīm lika apsēsties ... .
3. Jēzus pirms maizes laušanas paskatījās uz ... .
4. Pēc maizes ēšanas mācekļi salasīja ar drupatām ... grozus.
5. Jēzus ... un lauza maizi, un lika mācekļiem dot ļaudīm.
6. Pēc tam, kad ļaudis visu dienu klausījās Jēzu, viņiem ... ēst.
7. Jēzus vēlas, lai mēs ... tajā kas mums ir ar citiem.
8. Jēzus mācekļiem bija tikai ... maizes.
9. Jēzus dod mums Dzīvības Maizi Svētajā ... .
10. Jēzus mums dod pats Sevi Vissvētākajā ... .
11. ... tūkstoši cilvēku tuksnesī tika paēdināti.
12. Jēzus dod mums mūžīgo ... .
13. Viņš vēlas, lai mēs viņam Svētajā Misē dotu ... .
38

Pateicos Tev, ka dāvā mums Sevi pašu Vissvētākajā Sakramentā, esi vienmēr
mūsu Dzīvības Maize un palīdzi mums dalīties ar citiem visā, kas mums ir –
.
Palīdzi man vienmēr mīlēt Tevi ar visu savu sirdi un dāvāt katru dienu Tev
sevi pašu. Amen.

Mana apņemšanās:

39

18

CETURTAIS BAUSLIS.
JĒZUS MĀCA MĪLĒT ĢIMENI

18

3. Aplūko labirintu! Atrodi ceļu līdz Jēzum, pārdomājot, cik grūti bija viņu
uzmeklēt Jēzus Mātei Marijai un audžutēvam Jāzepam. Apakšā uzraksti
pilsētas nosaukumu, kurā Jēzus tika meklēts divpadsmit gadu vecumā!

1. Uzraksti tukšajās vietās Ceturtā baušļa tekstā sava tēta un mammas vārdus,
kā arī savas dzimtenes nosaukumu!
Tev būs godāt savu tēvu

un savu māti

lai tu ilgi dzīvotu zemē

,

, kuru tev dos Kungs, tavs Dievs.

2. Izlasi vai noklausies vēlreiz Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas 41. -52. pantu
un atrodi pareizās atbildes!

1.
2.
3.
4.

Lūgšana. Uzraksti lūgšanu par savu ģimeni! Papildini lūgšanas tekstu!

5.
6.

Kungs Dievs, es pateicos Tev par saviem vecākiem tēti

7.

un māmiņu

8.
9.
10.
Horizontāli →
1. Svētki, kuros Jēzus vecāki svētceļoja.
2. Jēzus Mātes vārds.
3. Diennakts daļa, kurā atpakaļceļā Jēzus vecāki saprata, ka Jēzus nav kopā ar viņiem.
4. Pilsēta, uz kurieni Jēzus kopā ar vecākiem devās svētceļojumā.
5. Dieva pielūgsmes vieta, kurā Jēzus palika vecākiem nezinot.
6. Ko darīja Jēzus ar Rakstu mācītājiem?
7. Cik gadi Jēzum bija, kad viņš svētceļoja kopā vecākiem?
8. Cik dienas Jēzus vecāki meklēja Jēzu?
9. Par ko bija pārsteigti un ko Jēzū apbrīnoja Rakstu mācītāji?
10. Jēzus audžutēva vārds.
Vertikāli ↓
Kāds bija Jēzus pēc atgriešanās no svētceļojuma attiecībā pret saviem vecākiem?
40

, saviem brāļiem un māsām
.

Svētī mūsu ģimeni, dāvā mums
.
Esi ar mums kopā gan priecīgos, gan skumjos brīžos, kad
.
Palīdzi mums

. Amen.

Padomā, kā tu varētu palīdzēt saviem vecākiem?
Mana apņemšanās:
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PIEKTAIS BAUSLIS.
JĒZUS MĀCA SAUDZĒT DZĪVĪBU

4. Aplūko zīmējumu! Padomā un uzraksti, ko tu varētu pateikt pirms

19

nodarījuma Kainam, nelaimīgai sievietei, kura nevēlas bērniņu, izmisušam cilvēkam, šoferim, kurš brauc ar neatļautu ātrumu, un ļoti
dusmīgam cilvēkam, kurš kliedz uz savu brāli!

1. Uzraksti, kā tu gribētu, lai citi cilvēki izturas pret tevi?
Es vēlos, lai citi cilvēki
.

2. Sakārto vārdus teikumā pareizā secībā un tu uzzināsi, kā Jēzus vēlas, lai mēs

izturētos pret citiem cilvēkiem! Apvelc šo teikumu ar rāmīti savā mīļākajā krāsā
un iegaumē to!
DARIET TO,

VĒLATIES,

CITIEM

LAI

CITI

JUMS

KO

DARĪTU!

.

3. Sagrupē rīcības piemērus un ieraksti attiecīgajās tabulas ailēs –

nogalināt cilvēku; ārstēt slimnieku; paēdināt izsalkušo; iesist; vēlēt ļaunu otram;
mierināt bēdās; piedot pāridarītājam; apsaukāties; mocīt dzīvniekus; lūgties par
otru cilvēku; aizvainot; skumdināt; aizstāvēt pret uzbrucēju; turēt naidu; nepiedot;
izteikt lāstus; līdzi just otra bēdās.
TEV NEBŪS NOKAUT
+ atbilst piektajam bauslim

– pretrunā ar piekto bausli

Mana apņemšanās:
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SESTAIS UN DEVĪTAIS BAUSLIS.
JĒZUS SVĒTĪ LAULĪBU
1. Uzraksti uz sešiem akmens ūdens traukiem īpašības, kas raksturo labu un

3. Apskati zīmējumu – Laulības sakramenta svinības baznīcā!

20

Uz altāra uzzīmē krucifiksu, Bībeli, ziedus, sveces! Skaisti izkrāso tērpus!
Vārdos zem līnijām izsvītro burtus, kuri nav latviešu alfabētā!
Iegūtos vārdus uzraksti uz līnijām! Izlasi jaunlaulāto laulības solījumu!

stipru ģimeni!

2. Izkrāso laulību gredzenus! Gredzenos iezīmē burtus X un P – tie ir pirmie
burti no vārda Kristus grieķu valodā!

Mana apņemšanās:
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Es ņemu tevi par laulāto vīru

Es ņemu tevi par laulāto sievu

un

un apsolu, ka būšu

(axpqsyowlxu)

, ka būšu tev

kā laimē,
(xuwzqtxiycqīwgwa)
tā
, kā veselībā,
(nweylxaqixmwēy)
tā
, lai tevi
(swlxiqmyīwbqā)
mīlētu un
(cqixeynwīxtqu)
sava mūža
(vwixsqāws)
dienās.

(twexvy)
uzticīgs kā
, tā
(lqawiymxē)
nelaimē , kā
, tā
(vwexsqeylqīwbxā)
, lai tevi
(swlxiqmyīwbqā)
un cienītu
(wmxīqlxēytquw)
sava mūža
.
(ydqixewnqāxsw)

45
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SEPTĪTAIS UN DESMITAIS BAUSLIS.
JĒZUS MĀCA BŪT TAISNĪGAM
UN CIENĪT OTRA ĪPAŠUMU
1. Aizpildi tabulu! Uzraksti, kā rīkojās Ieva, Gehazijs un klasesbiedrene, kad
viņi iekāroja lietas, kas viņiem nepiederēja vai bija aizliegtas! Pārrunā ar
grupas biedru, kā varētu labot izdarīto rīcību sekas!
Kas?

Kārdinājums

Rīcība

Sekas

Pārkāptais
bauslis

21
2. Kā sauca slimību, ar kuru slimoja karaspēka virspavēlnieks?
5

6

7

8

2

9

10 11

4

13

7

14

8

5

3. Kas bija Elisejs?
6

12

4

7

4. Kas bija Gehazijs?
15

4

9

6

5

5. Uz kurieni Elisejs lika doties sīriešu karaspēka virspavēlniekam?
22 21

16 17 12 18

2

1

4

5

22

6

7

6. Kāds ir Septītais bauslis?

2. Atbildi uz jautājumiem, un tu uzzināsi, kāds burts atbilst katram ciparam!
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Mana apņemšanās:

Atšifrē Jēzus sacītos solījumu!

1. Kā sauc sīriešu karaspēka virspavēlnieku?
1
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ASTOTAIS BAUSLIS.
JĒZUS MĀCA BŪT PATIESAM

3. Apvelc tās darbības, ar kurām tiek pārkāpts Astotais bauslis, un ar bultiņu
savieno tās ar atkritumu tvertni!

1. Atšifrē tekstu! Kāds ir visu matemātisko darbību rezultāts? Kāpēc?
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APSMIET

DZIEDĀT

STĀSTĪT

PATEIKTIES

APRUNĀT

MELOT

MIERINĀT

TENKOT

APMELOT

IEDROŠINĀT

DEKLAMĒT

MĀNĪTIES

NOKLUSĒT

CITĒT

SARUNĀTIES

APSAUKĀT

GLAIMOT

PĻĀPĀT

SKAIDROT

LIECINĀT

LŪGT

DISKUTĒT

4. Uzraksti lūgšanu Jēzum!
Jēzu, es slavēju Tevi, jo Tu ................................................................................................. !
Jēzu, pateicos Tev par ......................................................................................................... !
Jēzu, piedod man, ka es ..................................................................................................... !
Jēzu, lūdzu Tevi ................................................................................................................... !
Amen.

Mana apņemšanās:

2. Uzraksti, kādas rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai teiktu patiesību un
izvairītos no meliem!
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GRĒKSŪDZES SAKRAMENTS.
JĒZUS PIEDOD MAN GRĒKUS
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3. Izdarot grēku, cilvēki rīkojas dažādi. Aplūko zīmējumus, kuros grēks
ir attēlots kā melns plankums, kuru tu vari izkrāsot melnā krāsā!
Kurā gadījumā grēks pazūd? Apvelc šo zīmējumu ar sarkanu krāsu!

1. Atrisini krustvārdu mīklu un tu uzzināsi, kas vienīgais var piedot grēkus!

GRĒKU VAR:

1.
2.
3.
4.

paslēpt

izpušķot

krāt

ignorēt

labot vienīgi paša spēkiem

darīt vēl lielāku ļaunumu

uzvelt vainu citiem

pasmieties

nožēlot, izsūdzēt grēkus
un atgriezties

5.
Horizontāli →
1. Kurš ir piektais mēnesis gadā?
2. Kas ir vispilnīgākā Dieva radība?
3. Kā citā vārdā sauc Kristus dzimšanas svētkus?
4. Kam Dievs atklāja Desmit baušļus?
5. Brīvprātīga un apzināta nepaklausība Dievam.

2. Ieraksti pirmajā tornī rīcības piemērus, kas tuvina Dievam, bet otrajā tornī –
pretēju rīcību, – kas attālina no Dieva. Padomā, kā vienā vārdā varētu saukt
rīcību, kas attālina no Dieva un tādu – kas tuvina Dievam? Uzraksti katras
kolonnas virsrakstus!

Lūgšana.
Jēzu, es atzīstos, ka esmu daudz grēkojis un sāpinājis Tevi. Es ticu, ka Tu esi
žēlsirdīgs un gatavs piedot mūsu grēkus. Apžēlojies par mums un piedod mūsu
grēkus. Es vēlos
.
Amen.
Mana apņemšanās:
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ES GATAVOJOS GRĒKSŪDZEI –
IZMEKLĒJU SIRDSAPZIŅU

24

2. Aplūko zīmējumu! Izkrāso dzeltenā krāsā tās ceļa norādes, kuras izvēlējās
tēvs! Zilā krāsā izkrāso tās norādes, kuras tu būtu pildījis! Padomā un
uz ceļa uzraksti, kāpēc Tēvs rīkojās tieši tā?

1. Izlasi stāstu par žēlsirdīgo tēvu un viņa dēlu (Lūkas evaņģēlija 15. nodaļa,
11. – 24. pants). Pārdomā un uzraksti:
Ko juta jaunākais dēls,
kad aizgāja no tēva
.
kad sāka ciest trūkumu
.
kad nolēma atgriezties pie tēva mājās
.
kad tēvs viņu pieņēma
.

Lūgšana. Ievieto lūgšanas „Es atzīstos …”, ko lūdzamies katras Svētās Mises

Ko juta tēvs,

sākumā, tekstā trūkstošos vārdus! (Lūgšanas tekstu meklē Katehēzes darba
burtnīcas pielikumā vai lūgšanu grāmatā!)

kad jaunākais dēls aizgāja
.

ka es daudz esmu grēkojis ar domām,

kad jaunāka dēla ilgi nebija mājās
.
kad ieraudzīja, ka jaunākais dēls atgriežas
.
kad varēja samīļot savu dēlu
.

52

Es atzīstos visvarenajam

un jums, brāļi un
, darbiem un

: mana vaina, mana vaina, mana vislielākā
Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu

, visus eņģeļus un

un jūs, brāļi un māsas,

par mani Kungu, mūsu Dievu.

.
,

Amen.
Mana apņemšanās:
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ES NOŽĒLOJU SAVUS GRĒKUS
UN APŅEMOS LABOTIES

25

2. Izlasi tabulā dotās situācijas un ievelc krustiņu pretī tiem apgalvojumiem,
kas norāda uz patiesu grēku nožēlu!

1. Zīmējumā tu redzi svēto Pēteri, kurš raud. Lasot burtus no apakšas uz augšu,
tu uzzināsi, par ko liecina Pētera asaras? Ieraksti rūtiņās iegūto vārdu
savienojumu!

1.

Kārlis nožēlo, ka viņš bez atļaujas paņēma vecākā brāļa
lidmodeli. Rotaļājoties viņš to salauza, bet brālis dusmās iesita
Kārlim.

2.

Sanita nožēlo, ka viņa apsauca māmiņu neglītā vārdā,
jo māmiņa ir tik daudz laba ir darījusi viņas labā, bet meitene
rīkojās tik nepateicīgi.

3.

Juris nožēlo, ka veikalā bieži „čiepa” šokolādes un „košļenes”,
taču šoreiz, kad viņš gribēja nozagt čipsu paku, veikala
apsargs viņu pieķēra un viņam būs jāsaņem sods.

4.

Jānis nožēlo, ka nolēma svētdien neiet uz sv. Misi tādēļ, ka
televīzijā rādīja viņa iemīļotās multfilmas jaunās sērijas. Viņam
ir skumji, ka tādā veidā viņš parādīja, ka multfilmas viņam
ir svarīgākas par Dievu

3. Nepietiekami ir nožēlot un raudāt par saviem grēkiem, ir jāapņemas

izvairīties no tiem turpmāk un izlabot tos! Izlasi un pārdomā vēlreiz
2. uzdevumā minētās situācijas un padomā, kas būtu jādara, lai tās labotu
un izvairītos turpmāk no šādiem grēkiem!
1.
.
2.
.
3.
.
4.
.

Mana apņemšanās:
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ES IZSŪDZU SAVUS GRĒKUS UN GANDARU
1. Izlasi Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas 1.-10. pantā stāstu par Jēzus tikšanos

Pirmo reizi eju / Pēdējo reizi biju pie
Visulabo

esmu

ar Zaheju un atzīmē pareizās atbildes!

Vairāk grēkus

Jēzus gāja cauri ............ pilsētai
☐☐ Jeruzalemes;
☐☐ Jērikas;
☐☐ Jordānas.

apņemos

Zahejs uzkāpa sikomoras kokā, lai varētu Jēzu saskatīt, jo
☐☐ Jēzum apkārt bija ļaužu pūlis;
☐☐ Zahejs bija maza auguma;
☐☐ abas iepriekšminētās atbildes ir pareizas.

Kungs

Jēzus Zahejam teica:
☐☐ „Zahej, kāp steigšus zemē, jo šodien man jāapstājas tavā namā”;
☐☐ „Zahej, tu slikti rīkojies, jo apkrāp citus cilvēkus!”;
☐☐ „Zahej, nāc paciemoties pie manis!”.
Citi cilvēki kurnēja, jo viņiem šķita, ka
☐☐ Zahejam nav pietiekoši liela māja, lai uzņemtu viesus;
☐☐ Zahejs nav cienīgs uzņemt Jēzu, jo viņš ir grēcinieks;
☐☐ jo Zahejam nav ar ko uzcienāt Jēzu.
Esot kopā ar Jēzu pie galda, Zahejs nolēma, ka
☐☐ pusi savas mantas atdos nabagiem, un, ja kādu ir apkrāpis, tam atdos 		
četrkārtīgi;
☐☐ ielūgs pie sevis Jēzu arī citreiz;
☐☐ turpinās mānīt un apkrāpt citus cilvēkus.
Jēzus vārdi: „Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un pestīt to, kas bija pazudis”
nozīmē, ka
☐☐ Jēzus meklē un vēlas atrast pazudušas mantas;
☐☐ Kāda cilvēka dēls meklē svešā vietā apmaldījušos cilvēkus;
☐☐ Jēzus ar mīlestību nāk pie grēciniekiem un vēlas, lai viņi labo savas kļūdas.

2. Ieraksti trūkstošos vārdus grēksūdzes tekstā!
1. Sirdsapziņas izmeklēšana.

...
ar šādiem

26

...

, visus grēkus

,

un lūdzu grēku

.

Klausies, ko saka priesteris! Kad priesteris izsaka grēku piedošanas vārdus,
klusiņām, 3 reizes sitot krūtīs saki:
, esi man grēciniekam

!

Biktskrēslu drīkst atstāt, kad priesteris ir pieklauvējis.
5. Gandarīšana par grēkiem Dievam un tuvākam.

3. Savieno grēkus ar atbilstošiem gandarīšanas darbiem, kas apliecina to,
ka mēs vēlamies laboties!
Grēks

Gandarīšana

Nozagu svešu vai sabojāju svešu
mantu

Pašam pieteikties palīdzēt tētim
vai māmiņai mājas darbos

Stāstīju bez vajadzības par drauga
kļūdām citiem cilvēkiem

Nākamajā svētdienā apmeklēt
Svēto Misi un izsūdzēt grēkus

Izvairījos no palīdzēšanas vecākiem
mājas darbos

Atzīties melos un pastāstīt patiesību

Svētdien visu dienu spēlēju datorspēles un neapmeklēju dievkalpojumu

Atdot nozagto, salabot vai nopirkt
vietā tādu pašu mantu

Lai izvairītos no soda, sameloju
skolotājai

Pastāstīt citiem par drauga labajām
īpašībām un lūgt par viņu Dievu,
lai viņš atbrīvojas no savām kļūdām

Mana apņemšanās:

2. Grēku nožēlošana.
3. Cieša apņemšanās vairs negrēkot.
4. Vaļsirdīga atzīšanās grēkos:
56

Lai

slavēts Jēzus Kristus!
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GAVĒNIS – DIEVA ŽĒLASTĪBAS LAIKS
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4. Savieno PUZLES gabaliņus pa pāriem atbilstoši Jēzus kārdinājumiem!
Izkrāso PUZLI!

1. Savieno attiecīgos svētkus ar sagatavošanās laiku pirms tiem!
Advents

Lieldienas

Gavēnis

Ziemassvētki

2. Kas palīdz cilvēkiem pārvarēt kārdinājumus? Atšifrē!
AGLŪNAŠ

VIGĒNSA

LĪBEBE

3. Mūsu grēka izraisīto ļaunumu labojam ar gavēni, lūgšanu un žēlsirdības

darbiem. Gavēnis nozīmē atteikšanos no patīkamām lietām vai nodarbībām
Dieva vai citu cilvēku dēļ. Ievelc krustiņu pretī tiem rīcības veidiem,
kas patiešām ir saistīti ar gavēni!

Lūgšana.

Neēst saldumus, lai kļūtu slaidāks.

Jēzu, Tu zini, ko nozīmē tikt kārdinātam, Tu māci mums pazīt labo un noraidīt

Atteikties no savas iemīļotās televīzijas pārraides, lai parotaļātos
ar mazāko māsiņu.

ļauno. Esi kopā ar mani manās garīgajās cīņās un kārdinājumos, palīdzi man

Piektdien neēst gaļas ēdienus, lai pagodinātu Jēzus ciešanas
un ietaupīto naudu ziedotu nabagiem.

.

Atteikties no iešanas uz kino, lai ietaupītu naudu jaunam mobilajam
telefonam.

Amen.

Atdot vecās drēbes bezpajumtniekiem, jo mājās tās vairs
nav vajadzīgas.

Mana apņemšanās:

Ļaut draugam pastāstīt par saviem piedzīvojumiem, lai darītu
viņam prieku.
Ziedot savas mīļākās rotaļlietas nabadzīgajiem bērniem, jo tad
priesteris to redzēs un uzslavēs.
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JĒZUS PĒDĒJĀS VAKARIŅAS

28

2. Kopā ar katehētu vai vecākiem apmeklējiet savu draudzes baznīcu un

pagodiniet Vissvētāko Sakramentu! Uzzīmē, kāds izskatās tabernākuls
jūsu draudzes baznīcā!

1. Izlasi vārdus, kurus priesteris izsaka Svētajā Misē upurdāvanu sagatavošanas
laikā un zem katras lūgšanas uzzīmē attiecīgās lietas!

Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par
dzīvības Maizi.
Lai Dievs ir mūžam slavēts!
Maize un vārpas

Hostija / Kristus Miesa

Lūgšana. Vissvētākā Sakramenta priekšā.
Lai top slavēts un godināts Visusvētākais Sakraments, mūsu Kunga Jēzus Kristus
īstā Miesa un Asinis!
Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības esam
saņēmuši vīnu, ko Tev upurējam, šo vīna koka un cilvēku darba augli, kas kļūs
mums par garīgo dzērienu.
Lai Dievs ir mūžam slavēts!
Vīnogu ķekars

Jēzu, es pateicos Tev, ka vēlējies dāvāt mums Sevi Pēdējās Vakariņās maizes un
vīna zīmēs. Pateicos, ka esi klātesošs mūsu baznīcās, vēlos

Biķeris ar vīnu / Kristus Asinis

.
Amen.

Mana apņemšanās:
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JĒZUS MIRST PAR MANI

29

2. Jēzus cieta visu cilvēku grēku dēļ. Katrs grēks ir kā pātagas cirtiens,
spļāviens, ērkšķis vai nagla, kas ievaino Jēzus miesu un dvēseli.
Uz bultām uzraksti grēkus, kuri ievaino Jēzu!

1. Aplūko zīmējumu! Izlasi Lūkas evaņģēlija 23. nodaļas 33. – 47. pantu un
ieraksti mākonīšos, ko sacīja Jēzus, abi noziedznieki, pūlis un virsnieks!

3. Uzraksti lūgšanu Jēzum, kas cieš pie krusta!
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu
Tu atpestīji pasauli!
Jēzu,

.
Amen.
Mana apņemšanās:
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JĒZUS IR AUGŠĀMCĒLIES

2. Pēc Katehēzes mācību grāmatas teksta izlasīšanas pārbaudi savas

30

zināšanas, aizpildot krustvārdu mīklu!
1.

1. Lasot Jēzus augšāmcelšanās aprakstu Katehēzes mācību grāmatā, zem katra

2.

zīmējuma uzraksti īsu teikumu, kurš raksturotu atveidoto situāciju!
Izkrāso zīmējumus atbilstošā noskaņojumā!

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Horizontāli →
1. Kas bija aizvelts Jēzus kapavietai?
2. Romas pārvaldnieks, kas notiesāja Jēzu uz nāvi.
3. Kur atradās Jēzus kapavieta?
4. Nedēļas diena, kurā pieminam Jēzus ciešanas un nāvi pie krusta.
5. Kā citādi sauc Kristus Augšāmcelšanās svētkus?
6. Ko sastapa sievietes atnākot uz Jēzus kapu?
7. Viens no diviem Jēzus mācekļiem, kas aizskrēja pie Jēzus kapa.
8. Nedēļas diena, kurā svinam Jēzus augšāmcelšanos.
Vertikāli ↓
Prieka un gaviļu sauciens, kas ebreju valodā nozīmē „Slavējiet Kungu!”

3. Lieldienās kristieši sveicina viens otru ar īpašu sveicienu. Uzraksti, kā ir
jāatbild uz šādu sveicienu!

Kristus augšāmcēlies!

Mana apņemšanās:
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JĒZUS UZRUNĀ MANI
UN AICINA UZ SVĒTKU MIELASTU

4. Svētās Mises laikā maize pārtop par Kristus Miesu un vīns – par Kristus

31

Asinīm. Uz līnijām uzraksti priestera izteiktos vārdus (sk. Katehēzes
mācību grāmatas pielikumā vai lūgšanu grāmatā)!

1. Sakārto Svētās Mises daļas pareizā secībā, attiecīgi uzrakstot kārtas numuru!
Pastāsti, kas notiek katrā no šīm Svētas Mises daļām!
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Noslēguma rits
Euharistiskā liturģija
Ievada rits
Dieva Vārda liturģija

2. Atceries un uzraksti atbildes uz Svēto Rakstu lasītāja un priestera vārdiem!
Pēc 1. un 2. Svēto Rakstu lasījuma.
Lektors: Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
Visi: P

a

D

m.

Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais (Lūkass, Matejs, Marks,
Jānis).
Visi: G

s

D

m.

Pēc Evaņģēlija lasījuma.
Priesteris: Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
Visi: S

a

K

m.

3. Uzraksi trīs lūgumus, par ko tu gribētu lūgties Vispārējā lūgšanā
Svētās Mises laikā!
1. Lūgsimies par
.
2. Lūgsimies par

Mana apņemšanās:

.
3. Lūgsimies par
.
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JĒZUS VIENOJAS AR MANI
SVĒTAJĀ KOMŪNIJĀ
1. Uz ceļa norādēm uzraksti, kas ir jādara, lai sagatavotos cienīgi pieņemt
Svēto Komūniju!

32

2. Ievieto trūkostošos vārdus lūgšanā, ko mēs izsakām pirms Svētās Komūnijas
saņemšanas (sk. lūgšanu Katehēzes darba burtnīcas pielikumā vai lūgšanu
grāmatā) Iegaumē šo lūgšanu!
Priesteris: Lūk, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus!
		

Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.

Visi: Kungs, es neesmu
bet saki tikai

, ka Tu nāktu pie
, un mana

,
kļūs vesela.

3. Ieraksti mākonīšos, ko priesteris saka, sniedzot Svēto Komūniju un kas ir
jāatbild ticīgajam uz šiem priestra izteiktajiem vārdiem (sk. Katehēzes
darba burtnīcas pielikumā vai lūgšanu grāmatā)!

Mana apņemšanās:
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AUGŠĀMCĒLIES JĒZUS MAN DĀVĀ
SAVU MĪLESTĪBAS GARU
1. Ievieto svītriņu vietā patskaņu un divskaņu burtus un uzzināsi, kādā veidā
Jēzus ir klātesošs un darbojas mūsu vidū šodien!
C

R SV

T

G

R

2. Atceries, kā darbojas Svētais Gars! Uz uguns mēlēm uzraksti, kā Svētais Gars

33

3. Savieno ar līniju atbilstošos svētkus un to skaidrojumu!
Lieldienas

Kristus dzimšanas svētki

Ziemassvētki

Svētā Gara nosūtīšanas svētki

Vasarsvētki

Kristus augšāmcelšanās svētki

4. Ziemassvētkos mēs svinam Jēzus Kristus dzimšanas svētkus, arī Vasarsvētkos
mēs svinam kādu dzimšanas dienu. Sakārto burtus pareizā secībā un
uzzināsi, kurš dzima Vasarsvētkos!

darbojas tavā dzīvē, kā arī – kādas Svētā Gara dāvanas tu esi saņēmis!

ĪZANCAB
Vasarsvētkos izveidojās

.

Lūgšana. Svētajam Garam.
Nāc, Svētais Gars, nāc, iemājo mūs dvēselēs, lai Tavi bērni kļūstam mēs!
Nāc, Mīlestības Gars, iededzini manā sirdī

!

Nāc, Gudrības Gars, dāvā man

!

Nāc, Patiesības Gars, atklāj mums

!

Nāc, Svētais Gars, mūsu Aizstāvi,

!

Nāc, Svētais Gars, Mierinātāj, dziedini

!

Nāc, Svētais Gars,

!
! Amen.

Mana apņemšanās:
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JĒZUS MĀCA MANI DZĪVOT BAZNĪCĀ
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3. Tev būs ... grēkus, vismaz, savus, vienu, izsūdzēt, gadā.

1. Zem attiecīgā zīmējuma uzraksti vārdus „Baznīca” un „baznīca”! Kā tev šķiet,

.

kāpēc šos vārdus raksta atšķirīgi?

4. Tev būs .... Lieldienu, pieņemt, Vissvētāko Sakramentu, vismaz, laikā.

.
5. Tev būs ... Baznīcas, par, gādāt, vajadzībām.

.

2. Atrodi dotajiem teikumiem atbilstošus nobeigumus un ieraksti tukšajā rūtiņā
attiecīgo burtu!
Baznīca ir
Jēzus Kristus ir
Kristus pārvalda Baznīcu
Baznīca dod savus baušļus, lai
Par Baznīcas locekli mēs kļūstam

A

caur apustuļu pēctečiem –
pāvestu un bīskapiem.

B

pieņemot Kristību.

C

lai palīdzētu mums augt
mīlestībā uz Dievu un tuvāko.

D

visu kristiešu kopiena,
Dieva ģimene.

E

Baznīcas Galva.

4. Iepazīsti savu Baznīcu un savu draudzi! Kopā ar katehētu vai vecākiem
noskaidrojiet un ieraksti trūkstošos vārdus!
Katoļu Baznīcu vada pāvests

, viņš dzīvo

Mūsu diecēzes bīskaps ir

.

, viņa katedrāle atrodas
pilsētā. Mūsu draudzi sauc
, to vada prāvests
.

3. Sakārto vārdus pareizā secībā un uzraksti Piecus Baznīcas baušļus!
Kā tu varētu palīdzēt savai Baznīcai?

1. Tev būs ... atturēties, darbiem, svētku dienās, svētdienās, piedalīties, smagiem,
Svētajā Misē, no.
.

Mana apņemšanās:

2. Tev būs ... no, dienās, Baznīcas, gaļas ēdieniem, atturēties, un, gavēni,
noteiktajās, ievērot.
.
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JĒZUS MAN ATKLĀJ
SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS NOSLĒPUMU
1. Aplūko zīmējumu! Katrs māceklis ir noķēris vienu zivi. Sakārto zivīs
uzrakstītos vārdus pēc mācekļu numuriem! Glīti uzraksti izveidotos
Jēzus vārdus! Izkrāso zīmējumu!

35

2. Uzraksti, ko Tu zini par Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu! Uzzīmē arī
simbolus, kas raksturo katru Svētās Trīsvienības personu!
Dievs Tēvs

Dēls

Svētais Gars

3. Ieraksti trūkstošos vārdus lūgšanā par godu Svētajai Trīsvienībai!
Gods lai ir
kā tas no
un mūžīgi

un

, un Svētajam

,

ir bijis, tā tagad un
. Amen.

Mana apņemšanās:
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MANA PIRMĀS SVĒTĀS KOMŪNIJAS DIENA

Pateicības lūgšana
Mīļais Jēzu,

Mans vārds ir
Esmu dzimis/-usi
Man ir

gadi.

Es sagatavojos Pirmajai Svētajai Komūnijai
Baznīcas nosaukums
Priestera vārds
Katehēta vārds

Mans paraksts

Citu cilvēku vārdi, kuri palīdzēja man sagatavoties Pirmajai Svētajai Komūnijai

Manas jaukākās šīs dienas atmiņas
Šeit ielīmē skaistāko šīs dienas fotogrāfiju
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SVĒTĀS MISES LITURĢIJA
Garīdznieks: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Ticīgie: Amen.
Garīdznieks: Dievs Kungs lai ir ar jums. (Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un
		
Dieva mīlestība un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem.)
Ticīgie: Kungs ir ar tevi.

Grēku nožēlas akts
Garīdznieks: Nožēlosim savus grēkus.
Ticīgie: Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz
esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību: mana vaina,
mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu
Mariju, visus Eņģeļus un Svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani
Kungu, mūsu Dievu.
Garīdznieks: Gods Dievam augstumos
Ticīgie: un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs Tevi slavējam, teicam
un pielūdzam, mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies, jo liela ir
Tava godība, Kungs, debesu Karali, Dievs, visvarenais Tēvs. Dievs,
vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu, Tu – Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva
Dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums; Tu nes pasaules
grēkus, uzklausi mūsu lūgšanu. Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies
par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi tu esi Kungs, Tu – visaugstākais,
Kungs Jēzu Kristu, ar Svēto Garu: Dieva Tēva godībā. Amen.

Dieva Vārda liturģija
Lektors: Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
Ticīgie: Pateicība Dievam.
Garīdznieks: Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs
		
(Marks, Lūkas, Jānis).
Ticīgie: Gods Dievam.
Garīdznieks: Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
Ticīgie: Slava Kristum.

Ticības apliecinājums
Garīdznieks: Es ticu uz vienu Dievu,
Ticīgie: visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu
Radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva
Dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu: Dievu no Dieva,
gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, ne
78

radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu
dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur Svēto
Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšāmcēlies, kā pravietots Rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā
atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu
uz Svēto Garu, Kungu un Atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet,
kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur
praviešiem. Es ticu uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu, es
atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšāmcelšanos
un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen.

1

Vispārējās lūgšanas struktūra (obligāti iekļaujamie nodomi)
Lektors: par Baznīcas vajadzībām (piem. pāvesta lūgšanu nodomi konkrētajam
mēnesim)
Ticīgie: Mēs Tevi lūdzam Kungs un Dievs.
Lektors: par Baznīcas un valstu vadītājiem
Ticīgie: Mēs Tevi lūdzam Kungs un Dievs.
Lektors: par visādu grūtību apspiestajiem
Ticīgie: Mēs Tevi lūdzam Kungs un Dievs.
Lektors: par vietējo draudzi (klātesošajiem)
Ticīgie: Mēs Tevi lūdzam Kungs un Dievs.
Lektors: par mirušajiem
Ticīgie: Mēs Tevi lūdzam Kungs un Dievs.

Euharistiskā liturģija
Upurdāvanu sagatavošana
Garīdznieks: Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas
devības esam saņēmuši maizi (vīnu), ko Tev upurējam, šo zemes
(vīna koka) un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības
Maizi (garīgo dzērienu).
Ticīgie: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
Garīdznieks: Lūdzieties, brāļi, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo manu un
		
jūsu Upuri.
Ticīgie: Lai Kungs pieņem šo Upuri par godu un slavu savam Vārdam, par labu
mums un visai Viņa svētajai Baznīcai.
Garīdznieks: Dievs Kungs lai ir ar jums.
Ticīgie: Kungs ir ar tevi.
Garīdznieks: Uz augšu sirdis.
Ticīgie: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
Garīdznieks: Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam.
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Ticīgie: Tas ir labi un taisnīgi.
Ticīgie: Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debespulku Dievs. Debess un zeme ir Tavas
godības pilna. Hosanna augstumos. Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā.
Hosanna augstumos.
Garīdznieks: Lūk, ticības noslēpums.
Ticīgie: Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšāmcelšanos
līdz pat Tavai atnākšanai.

Svētās Komūnijas rits
Garīdznieks: Tēvs mūsu,
Ticīgie: kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs Vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs
prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod
mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam
saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no
ļauna.
Garīdznieks: Atpestī mūs, Kungs, no visa ļauna, dod, lūdzam, mieru mūsu dienās,
lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un
grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu Pestītāju Kungu Jēzu
Kristu.
Ticīgie: Jo Tev pieder Valstība, Tev gods un vara mūžīgi.

Miera sveiciens
Garīdznieks: Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr.
Ticīgie: Dieva miers lai ir ar tevi.
Ticīgo starpā: Dieva miers lai ir ar tevi. Atbilde: un ar tavu garu.
Ticīgie: Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. (x 2)
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mieru.
Garīdznieks: Lūk, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus! Svētīgi tie, kurus Dievs
		
aicina pie sava galda.
Ticīgie: Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu,
un mana dvēsele kļūs vesela.
Garīdznieks: Kristus Miesa. (Corpus Christi)
Ticīgie: Amen.

Svētība
Garīdznieks: Dievs Kungs lai ir ar jums.
Ticīgie: Kungs ir ar tevi.
Garīdznieks: Lai jūs svētī Visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
Ticīgie: Amen.
Garīdznieks: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
Ticīgie: Pateicība Dievam.
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Svētā krusta zīme: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.
Kunga Jēzus lūgšana: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs Vārds, lai

atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo
maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam
saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Eņģeļa sveicinājums: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi; tu

esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva
Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

Vissvētās Trīsvienības pagodināšana: Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svēta-

jam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam.
Amen.

Lūgšana par mirušajiem (ārpus Lieldienu laika):
Kunga eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai,
Un Viņa ieņēma no Svētā Gara.
Esi sveicināta, Marija, ... ... ...
Redzi, es esmu Kunga kalpone,
Lai man notiek pēc Tava vārda.
Esi sveicināta, Marija, ... ... ...
Un Vārds ir tapis Miesa,
Un dzīvojis starp mums.
Esi sveicināta, Marija, ... ... ...
Lūdz par mums svētā Dieva Dzemdētāja,
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
Lūgsimies: Mēs tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu sirdīs savu žēlastību, lai mēs,
kuriem eņģeļa sludināšanā ir tapusi zināma Kristus, Tava Dēla iemiesošanās, ar Viņa
ciešanām un krustu tiekam ievesti augšāmcelšanās godībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu
kungu. Amen.
Mūžīgo mieru dod mirušajiem Kungs
Un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem.
Lai viņi dus mierā. Amen.

Lūgšana par mirušajiem (Lieldienu laikā jeb no Lieldienu svētdienas līdz
sestdienai pēc Vasarsvētkiem):
Debess Karaliene, līksmojies! Alleluja!
Tas, ko Tu kā bērnu nesi, Alleluja!
81

2

Pielikums

Pielikums

KATEHISMA KOPSAVILKUMI

Augšām cēlies ir, kā teicis, Alleluja!
Lūdz Dievu par mums, Alleluja!
Priecājies un līksmojies, Jaunava Marija, Alleluja!
Jo Kungs ir patiesi augšām cēlies, Alleluja!
Lūgsimies: Dievs, Tev ir labpaticis ar sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus
augšāmcelšanos iepriecināt pasauli: mēs Tevi lūdzam, dod mums caur Viņa Māti
Jaunavu Mariju baudīt mūžīgās dzīvošanas priekus. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Amen.

Lūgšana svētajam Sargeņģelim:
Dieva Eņģeli, mans sargātājs, apgaismo, pasargi, valdi un vadi mani, ko Tev
ir uzticējusi Visaugstā Tēvišķā mīlestība. Amen.

Galda lūgšanas:
Pirms maltītes.
Svētī, Kungs, mūs un šīs dāvanas, ko no Tavas žēlastības saņemam. Caur Kristu,
mūsu Kungu. Amen.
Pēc maltītes.
Mēs pateicamies Tev, visspēcīgais Dievs, par visām Tavām dāvanām. Kas dzīvo un
valdi mūžīgi mūžam. Amen.

Katoļticīgo sasveicināšanās: Lai top slavēts Jēzus Kristus! Atbilde: Mūžīgi

mūžos slavēts!

3

Desmit Dieva baušļi

Es Esmu Kungs, Tavs Dievs.
Tev nebūs citus dievus turēt līdzās Man.
Tev nebūs Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt.
Tev būs svēto dienu svētīt.
Tev būs godāt savu tēvu un savu māti.
Tev nebūs nokaut.
Tev nebūs laulību pārkāpt.
Tev nebūs zagt.
Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu.
Tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākajam.

Pieci Baznīcas baušļi
Tev būs svētdienās un svētku dienās piedalīties Svētajā Misē un atturēties no smagiem darbiem.
Tev būs vismaz reizi gadā izsūdzēt savus grēkus.
Tev būs vismaz Lieldienu laikā pieņemt Vissvētāko sakramentu.
Tev būs Baznīcas noteiktajās dienās atturēties no gaļas ēdieniem un ievērot gavēni.
Tev būs gādāt par Baznīcas vajadzībām.

Svētības
Svētīgi ir garā nabadzīgie, jo viņu ir Debesu valstība.
Svētīgi ir lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi.
Svētīgi ir tie, kas raud, jo viņi tiks iepriecināti.
Svētīgi ir tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības, jo viņi tiks piepildīti.
Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.
Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu.
Svētīgi ir miermīlīgie, jo viņi sauksies Dieva bērni.

Septiņi sakramenti
Kristības sakraments.
Iestiprināšanas sakraments.
Euharistijas sakraments (Vissvētākais Sakraments, Svētā Komūnija, Svētā Mise).
Grēksūdzes (Atgriešanās, Gandarīšanas, Izlīgšanas, Piedošanas) sakraments.
Slimnieku (svaidīšanas) sakraments.
Priesterības sakraments.
Laulības sakraments.
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Dievišķie tikumi (sevišķā veidā vieno cilvēku ar Dievu)
Ticība
Cerība
Mīlestība

LITURĢISKIE PRIEKŠMETI

4

Cilvēciskie tikumi
Apdomība
Taisnīgums
Stiprums (drosme)
Mērenība

Žēlsirdības darbi cilvēka dvēselei
Ved grēciniekus uz labu ceļu
Pamāci nemācītos
Dod labu padomu tiem, kas šaubās
Iepriecini noskumušos
Pacietīgi panes netaisnības
Labprāt piedod tiem, kas tev pāri darījuši
Lūdz Dievu par dzītajiem un mirušajiem

Biķeris

Ciborijs

Žēlsirdības darbi cilvēka miesai
Paēdini izsalkušos
Padzirdini izslāpušos
Apģērb kailos
Uzņem svešiniekus savās mājās
Apmeklē cietumniekus
Apraugi slimniekus
Apglabā mirušos

Septiņi tikumi
Pazemība
Devība
Šķīstība
Labvēlība
Sātība
Lēnprātība
Cītība uz labiem darbiem

Septiņi grēki

Patēna

Tribulis

Ampulas

Misāle

Misāles paliktnis

Monstrance

Lepnība
Skopums
Nešķīstība
Skaudība
Negausība
Dusmas
Kūtrība

Līdzdalība svešos grēkos
Kad mēs uz ļauniem darbiem citus cilvēkus: pamācam, pavēlam, palīdzam.
Kad mēs redzēdami citus ko ļaunu darām: darīt atļaujam, uzslavējam, paskubinām.
Kad mēs citu ļaunus darbus: noklusējam, noslēpjam.
Kad mēs no cita netaisni piesavinātu mantu savā starpā izdalām.
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LITURĢISKIE TĒRPI

Sutana
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APSOLĪTĀS ZEMES KARTE

6

Alba

Stola

Ornāts

Mitra

Komža

Veļums

Gana zizlis
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Turpinājumā
VĒSTULES VECĀKIEM

Ikviens bērns ir Dieva dāvana, Dieva mīlēts no savas eksistences sākuma, Dievam
neizsakāmi dārgs un radīts lielākam mērķim – tam, lai mīlētu un tiktu mīlēts...
Mūsu bērni it visā ir atkarīgi no mums – no mums atkarīga viņu veselība, izglītība,
tas, vai viņi saņems nepieciešamo palīdzību, viņu vērtību sistēma un audzināšana. Bet,
pirmkārt, viņi ir atkarīgi no mūsu mīlestības...
Mīlestība sākas mūsu mājās. Kopā lūdzoties. Jo ģimene, kas kopā lūdzas, arī turas
kopā. Un, ja mēs turamies kopā, mēs, gluži dabiski, mīlēsim cits citu tā, kā Dievs mīl
mūs. Un mīlestības darbi ir miera darbi.
Māte Terēze

7

Vēstules vecākiem

Vēstules vecākiem

IEVADVĒSTULE
„Ko esam dzirdējuši un zinām, un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim
mūsu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem: Kunga slavenos darbus un Viņa
spēku, un Viņa brīnumus, ko Viņš ir darījis.” (Psalmi 78, 3-4)

Dārgie vecāki!

Dārgie vecāki!
Mēs kopā ar Jums priecājamies, ka esat sadzirdējuši Jēzus vārdus: „Laidiet bērniņus
pie Manis nākt un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder Dieva valstība!” (Marka evaņģēlijs 10, 14), un Jūsu bērns ir uzsācis gaitas Svētdienas skolā. Šis laiks būs īpašs visai
Jūsu ģimenei, jo tieši Jūs esat vissvarīgākie un mīļākie cilvēki, ar kuriem Jūsu bērns
gribēs dalīties savos ieguvumos, pārdomās un jautājumos.
Tas ir Jūsu vislielākais un brīnišķīgākais darbs – būt Jūsu bērna galvenajiem
audzinātājiem un cieši iesaistīties viņa nozīmīgākajā dzīves posmā. Mēs ceram, ka
Jūs pieliksiet visas savas pūles, lai palīdzētu bērnam iepazīties un sadraudzēties
ar Jēzu Kristu, gatavojoties lielajam notikumam – Pirmajai grēksūdzei un Svētajai
Komūnijai. Šo sakramentu turpmāka regulāra pieņemšana palīdzēs Jūsu bērnam
sasniegt kristīgo briedumu, atšķirt labo no ļaunā un vienmēr izvēlēties labo.
Jūsu līdzdalība šajā sagatavošanās laikā būs stipra motivācija Jūsu bērnam regulāri
apmeklēt Svētdienas skolu un uzcītīgi mācīties katehēzes nodarbībās.
Tas savukārt būs vērā ņemams atbalsts Jūsu draudzes bērna katehētei(-am). Jo, tikai
kopīgi sadarbojoties vecākiem un Baznīcai, ir iespējams sasniegt vēlamo rezultātu –
Jūsu bērna apzinātu un atbildīgu ticību un aktīvu iesaistīšanos Baznīcas dzīvē.
Mūsu atbalsts Jums būs dažas vēstules, kuras palīdzēs Jums iedziļināties nodarbību
saturā, kā arī ietvers ieteicamās Jūsu un Jūsu bērna kopīgi veiktās aktivitātes, lai Jūs
kopīgi izdzīvotu un novērtētu šo Dieva žēlastības laiku – gatavošanos grēksūdzei un
Svētajai Komūnijai.
Šajā laikā ir svarīgi:
• kopīgi piedalīties Svētajā Misē baznīcā;
• radīt labvēlīgus apstākļus kopīgām lūgšanām ģimenes lokā;
• kopīgi pārdomāt un pārrunāt ar bērniem nodarbībās apgūstamās tēmas;
• aktīvi un radoši iesaistīties mājasdarbu veikšanā.
Būsim vienoti lūgšanā! Lai Dievs Jūs vada šajā svētīgajā darbā un palīdz Jums un
Jūsu bērnam kļūt par patiesiem Jēzus draugiem!
Lūgšanā esot ar Jums,
autoru grupas vārdā
Lolita Ērgle
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ES GAIDU JĒZU KOPĀ AR MARIJU.
ADVENTA LAIKS
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Tuvojas Adventa laiks. Mēs stāstīsim Jūsu bērnam par šo īpašo laiku arī Svētdienas
skolā. Tāpēc šajā vēstulē mēs Jums vēlamies pastāstīt par Adventa laika nozīmi un
par to, kā to svētīgi un atbilstoši Baznīcas liturģiskajam gadam izdzīvot Jūsu ģimenē.
Adventa laiks sākas četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem un beidzas Ziemassvētku
vakarā. Tā kā Ziemassvētki katru gadu iekrīt atšķirīgās nedēļas dienās, Adventa laiks
var ilgt no 22 līdz 28 dienām. Ja Ziemassvētki iekrīt pirmdien, tad Adventa laika
garums ir 22 dienas, bet, ja svētdien, tad tas ilgst 28 dienas.
Adventa laiks ievada Baznīcas liturģisko gadu, kura laikā svinam Jēzus dzimšanas,
dzīves, nāves un augšāmcelšanās noslēpumus.
Kopš grēkā krišanas notikuma, kad cilvēki zaudēja draudzību un vienotību ar
Dievu, mūsu dzīvē arvien ir klātesošas ciešanas, nesaskaņas, skumjas un nāve.
Cilvēki karo, bet ilgojas pēc miera, cilvēki naidojas, bet ilgojas pēc mīlestības.
Cilvēki skumst, bet ilgojas pēc patiesa prieka. Cilvēki mirst, bet ilgojas pēc dzīvības.
Un, lūk, Adventa laikā atskan pravieša Isajas cerības pilnie vārdi par Ķēniņu, kurš
Savai tautai nesīs mieru un atbrīvošanu no visām ciešanām! (Isaja grāmata 2, 4) Šis
pravietojums deva un dod cilvēkiem cerību, mīlestību un ilgas pēc apsolītā Pestītāja,
kura vārds ir Emanuēls jeb Dievs ar mums.
Adventa laiks ir klusuma, lūgšanu, ilgu un cerību laiks, kurā mēs gaidām un gatavojamies Pestītāja atnākšanai pasaulē.
Tomēr šajā laikā, kad visapkārt ir iepirkšanās un dažādu pirmssvētku pasākumu
kņada, ir viegli pazaudēt Adventa laika dziļo garīgo nozīmi.
Tāpēc, līdzās visām pirmssvētku aktivitātēm, noteikti ģimenē ir jāatrod laiks
kopīgām pārdomām, lūgšanai un Bībeles lasīšanai, lai patiesi piedzīvotu to vēsti un
prieku, ko eņģeļi sludināja Ziemassvētku naktī: „Nebīstieties, jo, lūk, es jums pasludinu lielu prieku, kas notiks visiem ļaudīm: šodien jums Dāvida pilsētā piedzimis
Pestītājs, kas ir Kristus Kungs.” (Lūkasa evaņģēlijs 2, 10-11)
Adventu mēs svinam vistumšākajā gada ritējuma laikā, kad dienas ir īsas un tik ātri
iestājas tumsa. Tāpēc lielu prieku sagādā Adventa vainagā iedegto sveču gaismiņa. Tie
var būt brīnišķīgi tējas, sarunu un lūgšanu vakari Jūsu ģimenē, kas atstās paliekošu
iespaidu Jūsu ģimenes savstarpējās attiecībās un uz Jūsu ticību Dievam. Turpmāk tā
var kļūt par skaistu Jūsu ģimenes tradīciju, kad kopā ar bērnu Jūs iededzat svecītes
Adventa vainagā un Pestītāja nākšanas gaidās izdzīvojat šo brīnišķīgo cerību laiku.
Adventa laika svētdienas dievkalpojumi un Baznīcas lūgšanas mūs sagatavo gan Jēzus
dzimšanas notikumam Betlēmē, gan Jēzus otrreizējai atnākšanai laiku beigās.
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Ieteikumi Adventa laika svinēšanai.
Adventa laika liturģiskā krāsa ir violeta. Tā norāda uz grēku nožēlas nepieciešamību,
lai sagatavotu mūsu sirdis Pestītāja atnākšanai.
Tāpēc ir ieteicams šajā laikā izmantot dažādus dekorējumus (sveces, sedziņas, u.c.)
violetā krāsā.
Adventa vainags, kas ir veidots no mūžzaļiem augiem, norāda uz mūžīgo dzīvi,
kuru mums dāvā Pestītājs Jēzus Kristus.
Betlēmes stallītis.
Brīnišķīga nodarbe Adventa laika vakaros var būt Ziemassvētku notikuma –
Kristus dzimšanas – tēlu un dekorāciju izgatavošana: Jēzus Bērns silītē, Marija,
audžutēvs Jāzeps, gani, eņģeļi, aitiņas un citi mājlopi. Arī zīmējumu, plakātu, apsveikuma kartiņu kopīga gatavošana var būt aizraujoša un Jūsu ģimeni vienojoša nodarbe.
Adventa laikam sākoties, novietojiet vispirms tukšu silīti atbilstošā vietā, bet
Marijas un Jāzepa figūriņas novietojiet istabas tālākā stūrī. Katru Adventa dienu
pārvietojiet viņu figūriņas arvien tuvāk Betlēmes stallītim. Ziemassvētku naktī tajā
ievietojiet Jēzus Bērnu, līksmojošos eņģeļus un pārsteigtos ganus, kā arī ļaujiet uzsākt
ceļojumu Austrumu gudrajiem, lai Zvaigznes dienā viņi nonāktu pie Jēzus Bērna, to
pielūgtu un apdāvinātu.
Adventa ķēdīte. Izvēlieties violetu, rozā un baltu papīru. Izveidojiet no papīra
loksnītēm Adventa ķēdīti. Sagrieziet violetās loksnītes Adventa laika darbdienām,
rozā loksnītes – Adventa laika svētdienām, un balto loksnīti – Ziemassvētku dienai.
Tā kā Adventa laiks ir arī labo darbu laiks, tad uz katras loksnītes, uzrakstiet kādu
labu izpildāmu darbu, piemēram: piezvanīt vecmāmiņai; iepriecināt kādu, izdarot
kaut ko jauku; lūgties Esi sveicināta Marija par kādu, kurš ir slims, u.c. Tad sloksnīšu
galus salīmējot, veidojiet ķēdi.
Katru rītu aplūkojiet dienas apņemšanos un noteikti centieties to izpildīt!
Veicot jebkuru no šīm aktivitātēm, Jūs varat kopīgi sarunāties, lūgties un dziedāt
Adventa dziesmas.
Lai Jums izdodas! Lai Dieva svētīts Adventa laiks Jūsu ģimenē!
Lūgšanā esot ar Jums,
Lolita Ērgle
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31. nodarbība.
JĒZUS UZRUNĀ MANI UN AICINA
UZ SVĒTKU MIELASTU.
DIEVA VĀRDA LITURĢIJA
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Dārgie vecāki!
Lai Jūsu bērnā raisītos ilgas pēc Svētās Komūnijas un tās pieņemšana būtu apzināta
un turpinātos visā dzīves garumā, ir ļoti svarīgi, lai viņā veidotos izpratne par Svētās
Mises nozīmi un kārtību – vārdiem tajā un norisi.
Šai tēmai mācību grāmatā ir veltītas divas nodarbības: 31. nodarbība „Jēzus uzrunā
mani un aicina uz svētku mielastu” un 32. nodarbība „Jēzus vienojas ar mani Svētajā
Komūnijā”.
Šajā vēstulē kopīgi pārdomāsim, kā Jūs varat veicināt bērna izpratni par Dieva
Vārda liturģiju, un nākamajā vēstulē – par Euharistiju.
Vissvarīgākā atziņa, līdz kurai Jūsu bērnam ir jānonāk, ir tā, ka Svētā Mise ir patiesi svētki! Katrā ģimenē ir svētki, kurus tā svin kopā. Tā arī Svētā Mise ir svinības,
kurās piedalās pats Jēzus un mēs – Dieva ģimene.
Jā, Svētā Mise ir svinības, un mēs esam šo svētku (svinību) dalībnieki! Tāpēc ir
svarīgi apzināties visu Svētajā Misē notiekošo un apzinīgi tajā iesaistīties. Pirmkārt,
kopā ar ticīgo tautu atbildēt uz priestera vārdiem. Lai to varētu labāk apgūt, darba
burtnīcā ir pielikums Svētās Mises liturģija, kurā ir visi priestera un ticīgās tautas
lūgšanu vārdi, kas liturģijā norisinās dialoga veidā.
Tas būtu brīnišķīgi, ja Jūs mājās atrastu brīvu brīdi un lomās ar bērnu lasītu šo
liturģisko tekstu. Tādējādi tas kļūs bērnam pazīstamāks, un viņš jau drošāk spēs
iesaistīties Svētajā Misē.
Svētajā Misē ir divas galvenās daļas: Dieva Vārda liturģija un Euharistija.
Dieva Vārda liturģija. Tāpat kā mācekļi ceļā uz Emausu klausījās Jēzus vārdos,
tā arī mēs klausāmies Dieva vārdu pirmajā Svētās Mises daļā. Paskaidrojiet bērnam,
ka uzmanīga Dieva vārda klausīšanās apliecina mūsu godbijību (svētbijību) Jēzus
priekšā, kurš ir Savas tautas – mūsu vidū. Jāatzīst, ka reizēm bērnam var sagādāt
grūtības Svēto Rakstu lasījumu un sprediķa uzmanīga klausīšanās un izprašana.
Šajā gadījumā Jūs varat bērnam palīdzēt, ja mājās pirms došanās uz baznīcu (vai
iepriekšējā, sestdienas, vakarā) Jūs kopīgi izlasītu šos lasījumus, kas ir atrodami
„Mieram tuvu” izdevumā, un ievirzītu bērnu lasījumu tēmā. Savukārt pēc Svētās
Mises ģimenes kopībā pārrunājiet Dieva Vārda liturģijā dzirdēto, uzsverot būtiskākās
domas, lai tās pavadītu Jūsu ģimeni jaunās nedēļas domās, izvēlēs un darbos.
Pēc Svētās Mises svētki nebeidzas, tie turpinās, jo ir taču svētdiena – Kunga diena!
Tā ir iespēja mājās uzklāt baltu galdautu un ieturēt kopīgu svētku mielastu, daloties vienam ar otru savās domās, izjūtās un iecerēs. Runājiet ar bērniem, dalieties ar
viņiem savā ticībā un ieklausieties viņos! Un, ja vēl varat kopīgi dziedāt un muzicēt
93

7

Vēstules vecākiem

Vēstules vecākiem

Dieva godam un pašiem par prieku – tas ir skaisti un labi!
Aiciniet arī Jūsu bērna draugus svinēt svētdienu baznīcā un Jūsu mājās! To Jūsu
bērns ļoti novērtēs.
Tomēr neaizmirstiet arī apciemot citus cilvēkus, īpaši tos, kuri slimo vai jūtas
vientuļi. Tā būs vislabākā liecība un ieguldījums Jūsu bērna izpratnē par mīlestību
uz Dievu un tuvāko.
Nobeigumā vēl viena doma par Jēzus un mācekļu ceļojumu uz Emausu (sal. Lūkasa
evaņģēlijs 24, 13-33). Esot ceļā, mācekļi Jēzu neatpazina. Nereti arī mēs savā dzīvē
neatpazīstam Jēzu, kaut gan Viņš iet mums līdzās.
Lai Dievs palīdz Jums un Jūsu bērnam atpazīt Jēzus klātbūtni Jūsu ģimenē!
Lūgšanā esot kopā ar Jums,
Lolita Ērgle

94

32. nodarbība.
JĒZUS VIENOJAS AR MANI
SVĒTAJĀ KOMŪNIJĀ. EUHARISTIJA

7

Dārgie vecāki!
Jau ilgāku laiku Jūsu bērns gatavojas dzīvības Maizes saņemšanai Euharistijā.
Tāpēc šajā vēstulē pārdomāsim, kā sekmēt viņa izpratni un izkopt viņā cienīgu attieksmi pret Euharistiju. Vārds Euharistija nozīmē: pateicība. Otrā Svētās Mises daļa
sākas ar pateicību Dievam par maizes un vīna dāvanām, kas kļūst par Jēzus vissvēto
Miesu un Asinīm.
Jēzus iedibināja Euharistiju Pēdējās vakariņās. Šis notikums atklāj Dieva mīlestības
dziļumus uz mums, cilvēkiem.
Jūs varat bērnam palīdzēt labāk saprast un novērtēt Euharistiju, sasaistot to ar
viņa ikdienas pieredzi.
Maltīte (ēdienreize). Tā ir bērna pieredze – ikdienas un svētku maltītes. Euharistija arī ir svētku maltīte, kurā Jēzus mūs baro (sātina) ar Savu Miesu un Asinīm,
kuras saņemam zem maizes un vīna zīmēm. Ir ļoti svarīgi, lai bērns saprastu, ka
Euharistija ir patiess garīgs stiprinājums. Kā ikdienas ēdiens uztur bērna ķermeni
un liek tam augt, tā arī Euharistija uztur cilvēka dvēseli un liek tam pieaugt Kristū.
Paskaidrojiet bērnam, ka Euharistiskajā lūgšanā Baznīca dara un saka to pašu, ko
darīja Jēzus Pēdējo vakariņu laikā.
Draudzība. Ikviena cilvēka – arī Jūsu bērna – dzīvē ļoti liela nozīme ir draudzībai.
Mums patīk būt kopā ar draugiem. Mums patīk ieturēt kopīgas maltītes.
Jēzus ir mūsu Draugs, un Euharistijā Viņš nāk satikties ar mums. Un pēc katras
tikšanās reizes mūsu draudzība ar Jēzu kļūst aizvien ciešāka un stiprāka.
Dāvanas. Draugi parasti cenšas viens otru iepriecināt ar dāvanām. Savu vecāku
dzimšanas dienu gaidot, bērns mēdz jautāt: „Māmiņ, ko lai uzdāvinu tev dzimšanas
dienā?” Un māmiņas atbilde parasti ir: „Tu jau esi mana dāvana!” Tā arī Euharistijā
Jēzus dāvina mums pats Sevi, un mēs dāvinām sevi Jēzum.
Tāpēc Jēzus draugi ik svētdienu un nereti arī darbdienās steidzas uz baznīcu, lai
piedalītos Euharistiskajās svinībās – satiktos ar Jēzu un citiem kristiešiem, kopīgi
slavētu Debesu Tēvu un pateiktos Viņam par katru stiprinājumu.
Vēl ir vērts pārdomāt Euharistiskā gavēņa ievērošanas nozīmi. (32. nodarbība).
Tā kā Svētā Mise ir svinības, tad māciet un palīdziet savam bērnam saposties, dodoties uz baznīcu. Dariet arī Jūs tāpat! Tas pastiprinās Jūsu svētku noskaņojumu un
apliecinās to, cik Jums ir nozīmīga tikšanās ar Jēzu Kristu Euharistijā! Jūsu ģimenē
var izveidoties arī skaista tradīcija – ka jauns apģērbs vai apavi pirmo reizi tiek uzvilkti, dodoties uz baznīcu.
Slavējiet Dievu par divām brīnišķīgām dāvanām – Euharistiju un Jūsu bērnu! Jūs
esat tik bagāti!
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Lai Dievs svētī šo sagatavošanās laiku, kad Jūs visi kopā pieaugat ticībā, cerībā un
mīlestībā uz mūsu Kungu Jēzu Kristu!
Lūgšanā esot kopā ar Jums,
Lolita Ērgle
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27. nodarbība.
GAVĒNIS – DIEVA ŽĒLASTĪBAS LAIKS

7

Tuvojas Gavēņa laiks. Šajā vēstulē gribam pastāstīt par tā nozīmi, kā arī sniegt
dažus ieteikumus, lai Jūsu bērns piedzīvotu Gavēni kā Dieva žēlastības laiku.
Tāpat kā pirms Kristus dzimšanas svētkiem ir sagatavošanās laiks – Advents, tā
arī pirms Kristus Augšāmcelšanās svētkiem – Lieldienām – ir sagatavošanās laiks –
Gavēnis. Gavēnis ilgst četrdesmit dienas no Pelnu Trešdienas līdz Lielajai Ceturtdienai.
Gavēņa laiks ir žēlastības laiks, kad esam aicināti atvēlēt savu dzīves telpu un laiku
visvērtīgākajam – Dievam – un atbrīvojam no tā, kas mums traucē izkopt mīlestības
attiecības ar Dievu un vienam ar otru.
Gavēnis ir nepieciešams, lai mēs nekad neaizmirstu, ko Jēzus ir darījis mūsu labā.
Tāpēc šajā laikā esam aicināti pievienoties Jēzum ceļā uz Jeruzalemi, kur Viņš tiks
sists krustā. Tieši no krusta atskan Jēzus piedošanas lūgšana: „Tēvs, piedod viņiem,
jo viņi nezina, ko dara”.
Krusts atklāj Dieva mīlestību: „Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo
Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvi.” (Jāņa evaņģēlijs 3, 16) Gavēņa laikā Baznīca mūs aicina atgriezties no grēkiem – izlīgt ar Dievu
un līdzcilvēkiem.
Šī ceļojuma galvenais aprīkojums ir lūgšana, gavēnis un žēlsirdības darbi. Šie
tradicionālie Gavēņa darbi padziļina mūsu ticību un palīdz piedzīvot patiesu Kristus
Augšāmcelšanās svētku prieku. Jo taču pirms Lieldienu līksmes un gavilēm bija Jēzus
pilnīga Sevis aizliegšana, Krusta ceļš un Krusta nāve.
Lūgšana. Lūdzieties par sevi un citiem!
Lai kopīgi lūgšanu brīži kļūst par Jūsu ģimenes dzīves neatņemamu sastāvdaļu!
Jūsu bērns Svētdienas skolā mācās vai arī jau ir iemācījies skaistas Baznīcas lūgšanas.
Tomēr lai lūgšanu brīžos neizpaliek Jūsu pašu vārdiem izteiktā pateicība Dievam un
nožēla par slikti izdarīto, kā arī aizlūgumi savās un citu vajadzībās.
Lūgšanas laikā Jūs dāvājat sevi ne tikai Dievam, bet arī viens otram. Ir teiciens:
„Tie, kas lūdzas kopā, paliek kopā.”
Gavēnis. Reizi nedēļā, piemēram, piektdienās, Jūs kopīgā lūgšanā varat iziet Jēzus
Krusta ceļu. Mīlestības uz katru no mums dēļ Jēzus atteicās no Savas dievišķības, goda
un dzīvības un uzņēmās draugu nodevību, kaunu, izsmieklu, ņirgāšanos, pazemojumu, briesmīgas sāpes un nāvi. Izejot cauri cilvēka eksistences vistumšākajiem un
visbezjēdzīgākajiem brīžiem, Jēzus arī tajos ienesa Dieva mīlestību. Pārdomas par
Krustu palīdzēs Jūsu bērnam labāk izprast atteikšanās nozīmi.
Cilvēki bieži kļūdās, gribot justies labi bez Dieva, domājot, ka dažādas nevērtīgas
izklaides, kārumi un mantas darīs viņus laimīgus. Tās var dot tikai īslaicīgu
apmierinājumu. Tāpēc Gavēņa laikā daudzi kristieši izvēlas ierobežot vai pilnībā atteikties no lietām, kas attālina no Dieva un cilvēkiem. Tieši kopīgas lūgšanas un Bībeles
lasīšana palīdz noraidīt visus kārdinājumus un izpildīt visas labās apņemšanās.
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Dārgie vecāki, kopīgi ar bērnu pārdomājiet, kas ir visvērtīgākais Jūsu ģimenē, un
vienojieties par to, ko Jūs katrs varat darīt, lai atbrīvotu savu dzīves telpu un laiku
Dievam un viens otram!
Žēlsirdības darbi. Ir tik daudz veidu un iespēju, kā, veltot savu laiku un spējas,
varat palīdzēt viens otram ģimenē un ārpus tās. Padomājiet par to! Centieties ik dienas pārsteigt viens otru ar labiem darbiņiem! Apciemojiet Jums pazīstamos vientuļos
un slimos cilvēkus! Iesaistieties kādā labdarības projektā! Meklējiet izlīgumu ar tiem,
ar kuriem esat sastrīdējušies!
Izgatavojiet Gavēņa laika krājkasīti. Tur Jūs un Jūsu bērns varēsiet iemest to
naudiņu, ko neiztērēsiet saldumu un citu nieku pirkšanai. Šo iekrāto naudas summu
varēsiet ziedot tiem, kuriem klājas grūtāk nekā Jums. Atcerieties Jēzus vārdus: „Ko
jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man
darījuši.” (Mateja evaņģēlijs 25, 40)
Bet ir kāds žēlsirdības darbs, ko Jūs varat darīt Jēzum nepastarpinātā veidā. Un tā
ir Nomoda stunda ar Jēzu.
Kad Lielās Ceturtdienas naktī Ģetzemanes dārzā Jēzus dvēsele bija noskumusi
līdz nāvei, Viņš lūdza mācekļiem palikt ar Viņu nomodā. Bet mācekļi to nedarīja,
viņi gulēja, un Jēzus tad sacīja Pēterim: „Tā jūs nespējāt pat vienu stundu būt ar Mani
nomodā?” (sal. Mateja evaņģēlijs 26, 36-40)
Vai Jūs vēlaties būt kopā ar Jēzu Viņa nāves skumju brīdī? Dariet to!
Tā var kļūt arī skaista Jūsu ģimenes tradīcija, kad katrs Jūsu ģimenes loceklis
izvēlas vienu šīs nakts stundu, lai paliktu nomodā un vienkārši būtu kopā ar Jēzu
Viņa ciešanās. Arī bērniem tas ir pa spēkam!
Gavēņa laika simboli. Gavēņa laika liturģiskā krāsa ir violeta. Tā simbolizē Jēzus
sāpes un ciešanas no nodevības brīža Ģetzemanes dārzā līdz krusta nāvei Golgātas
kalnā. Tāpēc šajā laikā Jūs varat lietot violetas sveces un kādus citus dekoratīvus elementus šajā krāsā. Divas nedēļas pirms Lieldienām Latvijas katoļu dievnamos visi
krucifiksi tiek pārklāti ar violetu drānu. Tā jūs varat darīt arī savā mājā. Tas palīdzēs
Jums palikt aizvien klusākiem tuvojošos Jēzus ciešanu priekšā.
Lieldienu rīts. Šajā rītā varat modināt bērnus ar G. F. Hendeļa grandiozo
dziedājumu „Alleluja” no oratorijas „Mesija” un sveikt viens otru ar brīnišķīgajiem
vārdiem: „Kristus ir augšāmcēlies!” un „Patiesi augšāmcēlies!”
Dārgie vecāki, no Jūsu attieksmes, pūlēm un ieguldījuma būs atkarīgs, vai Jūsu
bērnam Gavēnis būs nepatīkams laiks, kad jāatsakās no kaut kā „forša”, vai arī viņš
šo laiku izdzīvos kā skaistu Dieva žēlastības laiku, kas ļaus piedzīvot Dieva klātbūtni
un mīlestību Jūsu ģimenē.
Veidojiet savu dzīvi Gavēņa laikā tā, lai nekas Jūsu ģimenei netraucē pieaugt
mīlestībā uz Dievu un vienam uz otru!

33. nodarbība.
AUGŠĀMCĒLIES JĒZUS
MAN DĀVĀ SAVU MĪLESTĪBAS GARU
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Dārgie vecāki!
Jūsu bērna ceļojums uz Pirmo Svēto Komūniju tuvojas mērķim. Tāpēc atkal Jums
rakstām vēstuli, kuras mērķis šoreiz ir palīdzēt bērnam atklāt Svētā Gara darbību
Baznīcā – kā Svētais Gars mums palīdz būt uzticīgiem Jēzus sekotājiem.
Pēdējās vakariņās Jēzus dāvāja mācekļiem brīnišķīgu dāvanu – apsolījumu nosūtīt
Svēto Garu. Pārrunājiet ar bērnu par solījumu došanas un turēšanas svarīgumu. Jēzus
Savu solījumu turēja – Vasarsvētku laikā Svētais Gars nolaidās pār mācekļiem. Būtu
vērtīgi lasīt šo Svētā Gara atnākšanas notikuma aprakstu Svētajos Rakstos (Apustuļu
darbi 2, 1-41) kopīgi ar Jūsu bērnu.
Atgādiniet bērnam, ka Svētais Gars vienmēr ir kopā ar viņu un ka tieši Svētais
Gars palīdz Jūsu bērnam saprast visu to, ko Jēzus darīja un sacīja. Šajā laikā ir svarīgi
atcerēties Jūsu bērna Kristības dienu, kad viņš saņēma Svētā Gara dāvanu. Kopīgi
lasiet Pāvila vēstules galatiešiem 5. nodaļu, kas atklāj Svētā Gara dāvanas. Pārrunājiet,
kā tās izpaužas Jūsu ģimenes dzīvē!
Pārdomājot Svētā Gara dāvanas, mēs atklājam, ka arī mēs esam dāvana Dievam
un viens otram. Nežēlojiet laiku, lai atklātu un novērtētu tās īpašās dāvanas, kas
piemīt katram Jūsu ģimenes loceklim! Iedrošiniet viens otru pārdomāt, kā ikviens
no Jums var dalīties ar Jums katram piemītošām Dieva dāvanām ar citiem – ģimenē,
skolā, darbavietā un Jūsu draudzē!
Noslēdzot šīs pārdomas, katrs Jūsu ģimenes loceklis var uzrakstīt pateicības
lūgšanu Dievam par Svētā Gara dāvanām Baznīcā un Jūsu dzīvē. Šīs lūgšanas varat
lūgties kopīgajās vakara lūgšanās.
Ir pavasaris – dabā viss zaļo un zied! Dodieties ar bērnu pastaigās, priecājieties un
pateicieties Dievam par šo iespēju! Māciet savam bērnam uzlūkot pasauli nevis kā
pašsaprotamu lietu, bet kā brīnišķu Dieva dāvanu, kas ir tik skaista, brīnumaina un
pārsteigumiem bagāta! Līdzās putnu dziesmām un vēja rotaļai lai Jūsu sirdis paceļas
pateicībā pie Dieva!
Lai Jums atklājumiem bagāta šī nedēļa!
Lūgšanā esot ar Jums,
Lolita Ērgle

Lūgšanā esot ar Jums,
Lolita Ērgle
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34. nodarbība.
JĒZUS MĀCA MANI DZĪVOT BAZNĪCĀ
Dārgie vecāki!
Jūsu bērns tuvojas lielajam notikumam. Pavisam drīz viņš būs gatavs iet pie Pirmās
grēksūdzes un saņemt Pirmo Svēto Komūniju.
Liels paldies Jums, ka bijāt kopā ar savu bērnu visa mācību gada garumā!
Šajā laikā ir pieaugusi Jūsu bērna ticība un izveidojusies sadraudzība ar Svētdienas
skolas bērniem un katehētiem. Šīs jaunās attiecības, ko viņš ir piedzīvojis Baznīcā,
maina viņa pasaules uztveri un noteikti arī uzvedību. Arī Jūs, dārgie vecāki, esat
guvuši jaunu attiecību pieredzi – vairāk iepazinuši Dievu un citus kristiešus. Un tā ir
patiesa Baznīcas pieredze.
Svētajos Rakstos Baznīcai un tās locekļiem ir doti dažādi apzīmējumi – Kristus
Miesa, Dieva tauta un Svētā Gara Templis. Šajā nodarbībā bērni uzzinās to, ka Jēzus
sekotāju atbildība ir savstarpējā palīdzība, lai ikviens labāk iepazītu Jēzu un pievienotos Dieva ģimenei – Baznīcai. Baznīcā mēs esam aicināti sadarboties un dalīties
ar tām īpašajām dāvanām, kādas mums katram ir dāvājis Svētais Gars, tā veidojot
labāku, taisnīgāku un miermīlīgāku pasauli.
Ļoti svarīga Jūsu bērna izpratnes veicināšanai par piederību Baznīcai ir visas Jūsu
ģimenes regulāra piedalīšanās Svētajā Misē (Euharistijā). Regulāra un apzināta piedalīšanās Svētajā Misē Jūs aizvien vairāk tuvinās Dievam un – kā ģimenes locekļus –
vienu otram, kā arī dāvās spēku dzīvot un rīkoties kā uzticīgiem Kristus sekotājiem.
Kopā svinot Svēto Misi, mēs atklājam, ka Dievs mūs aicina Viņu pazīt un mīlestībā
kalpot Viņam un viens otram.
Kopā svinētas katras svētdienas Svētās Mises radīs Jūsu bērnā aizvien lielākas
ilgas pēc Svētās Komūnijas.
Piedalieties svētdienas Svētajā Misē kopā ar Jūsu bērnu! Nekas nav svarīgāks par
to!
Ieteikumi:
• Mājupceļā pārrunājiet Svētās Mises norisi!
• Lūdzieties katru dienu Jūsu bērna Pirmās Komūnijas nodomā – lai Dievs
dāvā Jums un Jūsu bērnam arvien lielāku mīlestību uz Jēzu, kurš ir patiesi
klātesošs Euharistijā!
• Pavadiet laiku Vissvētākā Sakramenta priekšā pirms vai pēc Svētās Mises!
• Runājiet ar bērnu par to, ko Dievs ir darījis Jūsu dzīvē un ko Jums nozīmē
Euharistija, kā tā palīdz Jums pieaugt attiecībās ar Jēzu Kristu!
• Lai ģimenes kopīgās pusdienas ir prioritāte! Tas bērnam labāk palīdzēs saprast,
kā Euharistija ir Dieva ģimenes – Baznīcas svētku mielasts.
Lai mūsu Kungs Jēzus Kristus svētī Jūsu ģimeni! Lai kopīgi svinēta Svētā Mise
patiesi kļūst par svētkiem Jūsu ģimenē!
Lūgšanā esot kopā ar Jums,
Lolita Ērgle
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LŪK, ES ESMU AR JUMS LĪDZ
PASAULES GALAM (Mt 28, 20)
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Dārgie vecāki!
Jūsu bērna dzīvē ir bijušas daudzas pirmās reizes – pirmais kliedziens, pirmais
smaids, pirmais izrunātais vārds, pirmais solis... Un, lūk, Pirmā Svētā Komūnija.
Vai atceraties pirmo reizi, kad Jūsu bērns devās uz Svētdienas skolu? Toreiz viņš
uzzināja, ka Jēzus vēlas būt viņa draugs. Šodien, saņemot Pirmo Svēto Komūniju,
Jūsu bērns ir atbildējis Jēzum: „Jā, Jēzu, es esmu Tavs draugs! Paldies Tev, ka Tu esi
mans draugs. Un es vēlos, lai mūsu draudzība kļūtu aizvien stiprāka un ciešāka.”
Tagad Jūsu bērns ik svētdienu varēs satikties ar Jēzu Grēksūdzes un Euharistijas
sakramentā.
Viņš ir uzsācis skaistu ceļu – ceļu uz kristīgo briedumu un svētumu, uz kuru mūs
ikvienu aicina Jēzus: „Esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs!” (Mateja evaņģēlijs 5, 48)
Nākamais lielais notikums Jūsu bērna dzīvē būs Iestiprināšanas sakramenta
pieņemšana, kad Jūsu bērns tiks stiprināts ar Svētā Gara spēku, kuru viņš jau ir
saņēmis Kristības un Euharistijas sakramentā.
Dārgie vecāki, pateicoties Jums, Jūsu mīlestībai, atbalstam un rūpēm, Jūsu bērns
ir kļuvis par Dieva bērnu un Jēzus draugu, un par Dieva ģimenes – Baznīcas locekli.
Ģimene ir mājas Baznīca, tāpēc turpiniet šo ceļu kopā ar Jūsu bērnu. Jūsu atbalsts
viņam ir un būs ļoti nepieciešams!
Palīdziet bērnam regulāri apmeklēt baznīcu, lai viņš var pieaugt Dieva atziņā un
sadraudzībā ar citiem bērniem. Regulāra sakramentu pieņemšana palīdzēs viņam
sagatavoties Iestiprināšanas sakramenta pieņemšanai. Atbalstiet viņa dalību dažādos
kristīgos pasākumos un kristīgās bērnu nometnēs.
Turpiniet pieaugt attiecībās ar Dievu caur kopīgām lūgšanām un Bībeles (Svēto
Rakstu) lasīšanu!
Kopiet un uzturiet dzīvas kristīgās tradīcijas! Tām ir nenovērtējama nozīme
Jūsu ģimenes un Dieva ģimenes – Baznīcas dzīvē.
Mācot bērnam patiesi tuvoties Dievam un dzīvot Viņa klātbūtnē, Jūsu pūles nebūs
veltīgas. Šī bērna pieredze dos neizdzēšamu iespaidu uz viņa ieradumiem, uzvedību
un visu turpmāko garīgo formāciju un identitātes nostiprināšanos.
Lūdzieties, lai Jūsu ģimene vienmēr uzticīgi seko Jēzum! Lūdzieties viens par otru,
vienmēr apzinoties, ka Jēzus ir Jūsu vidū un bagātīgi izlej pār Jums Savu mīlestību!
Paldies!
Lūgšanā esot kopā ar Jums,
Lolita Ērgle
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