
Vai tu zini, kas ir ornitologs? Tas ir zinātnieks, kurš novēro un pēta putnus. Bet vai 
tu zini, kas ir gājputni? Tie ir putni, kuri tad, kad ir auksts, aizlido pārziemot uz siltām 
zemēm un pavasarī atgriežas mājās. 

Iespējams tu šajā rudenī esi jau redzējis kādus gājputnus. Kā var zināt, ka tie ir 
gājputni, nevis parasti putni? Gājputni lido nevis pa vienam vai barā, bet gan skaistā kāsī. 
Kāsis ir tad, kad putni izveido “V” formu, lidojot viens aiz otra. Zinātnieki ir izpētījuši, 
kāpēc viņi tā dara. Lidojot kāsī putniem ir vieglāk šķelt gaisu katrs putns ar savu spārnu 
vēzēšanu atbalsta aiz viņa lidojošo putnu. Ja Tu būtu putns un lidotu, tad tam, kurš lidotu 
aiz Tevis būtu vieglāk un savukārt Tev būtu vieglāk, tāpēc, ka pirms manis ir kāds putns.

Tas nozīmē, ka tas putns, kurš ir kāsim pašā priekšā, ka tas dara lielāku darbu nekā 
pārējie. Tad, kad pirmais putns ir noguris, tad putni maina savu izvietojumu kāsī un 
nogurušā vietā stājas kāds cits, kurš pirmais lauž gaisa pretestību. Īsts komandas darbs!

Ja Tu kādreiz esi redzējis gājputnus, piemēram, zosis, tad iespējams esi arī tās 
sadzirdējis, jo viņas lidojot sasaucas. Zosis sasaucas vairāku iemeslu dēļ. Sasaucoties 
putni uztur kontaktu viens ar otru, tā tie zina, ka pārējie putni ir tepat. Putni sasaucas arī, 
lai uzmundrinātu viens otru. Vienmēr ir patīkamāk darīt  kādu grūtu darbu, ja zini, ka 
neesi viens, un vēl jaukāk, ja grūtā brīdī kāds uzmundrina!

Gājputni lido ļoti tālus attālumus, nu iedomājies putni no Latvijas aizlido pārziemot 
uz Āfriku. Bet dažreiz  tik tālu lidojot kāds putns saslimst vai dabū kādu ievainojumu un 
nevar tālāk lidot. Tad divi citi putni paliek kopā ar ievainoto putnu nolaižas zemē un tālāk 
nelido, iekams ievainotajam putnam paliek labāk. Ja ievainotais putns nomirst, tad divi 
pārējie putni pievienojas kādam citam putnu kāsim un turpina ceļojumu.

Jēzus mūs aicina mācīties no putniem gaisā. Ko mēs – Mateja draudze varam 
mācīties no gājputniem? 

Mēs varam mācīties sadalīt baznīcā darāmos darbus. Vienam vai dažiem, kuri 
mums liekas stipri, nav jādara viss, līdz tas viens nogurumā pakrīt, bet gan mums ir 
jāsadala darāmais, lai veidojas labs komandas kopdarbs!

Mēs no gājputniem varam mācīties “sasaukties”, lai zinātu, kur ir pārējie un 
uzmundrināt viens otru.

Mēs varam mācīties, ka ir svarīgi rūpēties par ievainotajiem un būt  kopā ar tiem, 
kuriem ir kādas vajadzības. 

Tik daudz ko mēs varam mācīties no gājputniem….Mēs, draudze, visi kopā esam kā 
tāds putnu kāsis, kuri lido atpakaļ uz mājām. Lai lidojam kopā!

Uzruna bērniem Mateja svētdienas diekvkalpojumā.


