
e-žurnāls bērniem ar vislabākajām ziņām pasaulē NR.25_2016_decembris/janvāris

MĒS KATRS ESAM NO SAVAS ĢIMENES.
MĒS PIEDERAM SAVAI TAUTAI.
MĒS DZĪVOJAM SAVĀ VALSTĪ.
PASAULĒ PAŠLAIK 195 VALSTĪS DZĪVO VAIRĀK NEKĀ 7 MILJARDI IEDZĪVOTĀJU.
ZIEMASSVĒTKOS ESAM SVINĒJUŠI SVĒTKUS JĒZUM.  
VIŅŠ PIEDZIMA ĢIMENĒ, KAS BIJA NO DĀVIDA CILTS, BET VIŅA SVĒTKUS 
ŠODIEN SVIN VISĀ PASAULĒ – KARSTAJĀ AUSTRĀLIJĀ UN LEDAINAJĀ 
ANTARKTĪDĀ, ĀFRIKAS DŽUNGĻOS UN AMAZONES MŪŽA MEŽOS.  
ARĪ LATVIJĀ – MŪSU ĢIMENĒS, DRAUDZĒS, MŪSU VALSTĪ! 
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         DIEVA STĀSTS. CETURTAIS VĀRDS
Dievs bija apsolījis Ābrahāmam, ka viņam būs daudz pēcnācēju, kas dienās veidos lielu tautu un paaudžu paaudzēs būs 

svētība visiem, kas dzīvo šajā pasaulē. Kā Dievs pildīja Savu solījumu? Caur Ābrahāma dēlu Īzaku, Īzaka dēlu Jēkabu (vēlāk 
sauktu arī par Izraēlu, 1. Mozus 35:10) un Ābrahāma divpadsmit mazmazdēliem – Rūbenu, Simeonu, Leviju, Jūdu, Isašaru, 
Zebulonu, Jāzepu, Benjaminu, Danu, Naftali, Gadu, Ašeru un viņu ģimenēm. Vēlāk Levija cilts tika iecelta Dieva priesteru kārtā, 
lai rūpētos par Dieva pielūgšanu un slavēšanu. Savukārt Jāzepa cilti tālāk pārstāvēja viņa dēli Efraims un Manase, kurus Jākabs 
pieņēma kā savus (1. Mozus 48:5).  Ābrahama pēcnācēji veidoja ciltis, kuras pēc iziešanas no Ēģiptes saņēma īpašumā zemes 
apgabalus Dieva apsolītajā zemē (Jozua 12-22). Turpmāk, ja Bībelē lasi par Izraēla bērniem vai Dieva tautu, tad zini, ka tie ir 
stāsti par Ābrahāma mazmazdēlu ģimenēm un to pēcnācējiem.

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

Cilšu veidošanās – nozīmīgākie notikumi 
attēloti krāsojamās lapās. Visu plašo stāstu vari 
izlasīt 1. Mozus grāmatā, sākot ar 25. nodaļu.

Mārcis Grīnbergs no Skrīveriem
Mana mamma un tētis dzied,  

mamma un mammas māsa smuki 
spēlē klavieres, arī vecmāmiņa vienmēr  
ir skaisti dziedājusi. Mana māsa Elīna 
arī skaisti dzied, bet brālis mācās spēlēt  
ģitāru. Es pats jau trešo gadu spēlēju 
klavieres un piedalos dažādos konkur-
sos. Tagad spēlēju arī ukuleli! Mums 
visiem ir talants muzicēt.

Līna Vadone no Cīruļiem
Man tas nozīmē ļoti daudz. Pirmkārt, 

piederību ģimenei, atbalstu. Vienmēr 
varu paļauties uz savējiem un ne tikai uz ģimeni, bet arī uz tantēm, onkuļiem. Ļoti izjūtu to, ka 
nav vairs dzīvi tēta mamma un tētis (vecāmāte un tēvatēvs), tāpēc jo vairāk novērtēju laiku kopā 
ar vecmāmiņu no mammas puses. Gūstu daudz jauku un vērtīgu padomu. Man patīk būt kopā ar 
ģmeni.

http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/231/krasojamas-lapas.doc.pdf


Jēzus ir Cilvēka Dēls un Dieva Dēls. Viņš piedzima ģimenē, kuras vecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvecvec- 
vecvecvecvecvecvecvectēvs bija Ābrahams. Iepazīsties ar Jēzus ciltskoku! Vai redzi, kā caur visvisādiem notikumiem piepildās Dieva apsolījums Ābrahāmam?  

Dievs teica: “Tevī būs svētītas visas zemes ciltis.” Jēzus ir visas pasaules Glābējs! Tā ir vislielākā svētība Tev un visām pasaules tautām un ciltīm!

Izpēti Jēzus ciltsrakstus, un tu uzzināsi, kādēļ Jēzu mēdz saukt par Dāvida dēlu un Lauvu no Jūdas cilts, kādēļ Ziemassvētkos mēdz dziedāt dziesmu par Jeses (Isaja) rozi.

CILVĒCĪGĀ IZCELSME                                                
Jēzus Kristus, Dāvida dēls, Ābrahāma dēls. (Mateja 1:1)

DIEVIŠĶĀ IZCELSME
Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. (Jāņa 1:1)

SETS          ĒNOŠS          KĀNAĀNS          MAHALALĒLS          JAREDS          ĒNOHS          METUZĀLS          LAMEHS 

ĒBERS          PELEGS          REUS          SERUGS

ŠELA          KĀNAĀNS          ARPAHSADS          ŠEMS

HĀRANS          TERA          NAHORS

ĀBRAHĀMS
Dievs izredzēja Ābrahāmu, kuram nebija 
bērnu, kļūt par tēvu daudzām tautām. 
Dievs apsolīja viņā svētīt visas zemes ciltis.  
(1. Mozus 12:1-3; 15:5-6) 

LATS

 ĪZAKS                                                
Ābrahāma mantinieks

(1. Mozus 25:5; Galatiešiem 4:28) 

NAHŠONS          AMINADABS          ADMINS          ARĀMS          HECRONS          PERECS

 RĀHABA                                               
Grēciniece no Kanaānas kļūst par ticības varoni: viņa  
paslēpj Jozuas sūtītos izlūkus. (Jozuas 2; Ebrejiem 11:31)  

 BOĀSS                                               
Laipns, turīgs lauksaimnieks, kurš parūpējās par savu 
radinieci Naomiju un apprecēja Ruti. (Rutes 2-4)  

OBEDS          ISAJS DĀVIDS
Gans, mūziķis, varonis, ķēniņš: vīrs pēc Dieva sirds. Viņš veica priekš-
darbus Dieva tempļa celtniecībai Jeruzālemē. Dievs deva Dāvidam 
apsolījumu, ka viens no viņa dēliem būs valdnieks. (1. Laiku 17:11-14)
Dāvidam bija astoņas sievas. Viena no tām bija Batseba.  
Batsebas un Dāvida dēls Sālamans kļuva par ķēniņu.  
(2. Samuēla12:24; 1. Ķēniņu 1:28-30)

ĀDAMS
Ādams ir pirmais cilvēks Bībelē. 
Viņa nepaklausība Dievam ienesa 
pasaulē grēku un nāvi. 
(1. Mozus 2:17; Romiešiem 5:12) NOA

Cilvēki vairojās, un viņu ļaunums 
pieauga, tādēļ Dievs iznīcināja zemi 
lielos plūdos.
Dievbijīgais Noa un viņa ģimene tika 
paglābti lielā šķirstā. (1. Mozus 6-9)

 JŪDA                                               
Jēkabs pravieto, ka Jūda kļūs par 
valdnieku. (1. Mozus 49:10) JĒKABS /ISRAĒLS/

Dievs atkārtoti dod Jēkabam apsolīju-
mu, ko bija devis Ābrahāmam. Jēkaba 
vārds tiek mainīts – Israēls, un viņa 
divpadsmit dēlu 12 ciltis veidos jaunu 
tautu. (1. Mozus 28:13-15; 32:28-29; 49)

 TAMĀRA                                               
Jūdas vedekla 
(1. Mozus 38)

RUTE                                               
Moābiete, atraitne, 
kura labprātīgi 
rūpējās par savu 
vīramāti Naomiju. 
(Rutes 1-4)

BATSEBA                                               
(2. Samuēla  
11:1 -12:24)

SALMONS                                               
(Mateja1:5)
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SĀLAMANS                                               
Dāvida gudrais dēls uzcēla  
Dieva templi. (1. Ķēniņu 4-6)

LIKUMĪGĀ LĪNIJA                                                
Mateja evaņģēlijs seko šai asinslīnijai, rādot, ka Jēzus ir patiesais 

Jūdu ķēniņš. Tā veidojusies, ņemot vērā senos jūdu likumus par 
adopciju un laulību. (Mateja 1:6-17)

BIOLOĢISKĀ LĪNIJA 
Lūka savā evaņģēlijā izmato šo līniju saskaņā ar Marijas  
ģimenes ciltsrakstiem.   
(Lūkas 3:23-31)

REHABEĀMS          ABIJA          ASA          JOŠAFATS          JORĀMS  

          JOASS                           AHASJA

AMACJA             USIJA          JOTĀMS          AHASS

JOSIJA          AMONS          MANASE          HISKIJA

Iezīmētie vārdi nav uzrā-
dīti Mateja evaņģēlija   
ciltsrakstos.  
(2. Laiku 22:1- 36:8;  
Mateja 1:8)  

 ELJAKĪMS          MELEJS          MENNA          MATATS          NĀTANS  

JONAMS          JĀZEPS          JŪDA          SĪMEANS

  ĒLIĒZERS          JORIMS          MATATS          LEVIJS

JOZUA          ERS          ELMADAMS          KOSAMS          ADĪJS

NERIJS          MELSIJS

ZERUBĀBELS
Pirmais Jūdas pārvaldnieks pēc 
Bābeles gūsta. Praviešu iedrošināts, 
viņš atjauno Dieva templi Jeruzalemē. 
Dievs apsola turēt viņu „kā Sava 
zīmoga gredzenu”. (Hagaja 2:1-23)

JOJAKĪMS

ABIHUDS          ELJAKĪMS          AZURS          CADOKS          JAKĪNS
SEMEINS          JOZEHS          JODA          JOANANS          REZA

MATATIJS          MAĀTS          HAGAJS          ESLIJS

JOJAHĪNS                                               
Jūdas ķēniņš, kurš 
tika sagūstīts un 
izsūtīts uz Bābeli.
(2. Ķēniņu 24:12)

ŠEALTIĒLS                                               
Laulību, nāves gadījumu,  
adopcijas vai citu ap- 
stākļu rezultātā šeit 
līnijas saplūst.
(2. Samuēla 11:1-12:24)

JĒKABS          MATANS          ĒLEAZARS          ELIHUDS 

Vēl viena līniju saplūšana 
saskaņā ar jūdu liku- 
miem par laulību, nāvi  
un/vai adopciju.

 JĀZEPS          MATATIJS          AMOS          NAHUMS

JANAJS          MELHIJS          LEVIJS          MATATS          ĒLIS 

Dievu neviens nekad nav redzējis; Viņa 
vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva 
krūts, tas mums Viņu ir darījis zināmu. (Jāņa 1:18)

Dievs ir sūtījis savu vienpiedzimušo Dēlu  
pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. (1. Jāņa 4:9)

Bērns, kas viņā iedzimis, ir no Svētā gara.” 
(Mateja 1:20)

„Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi 
apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un tiks 
saukts Dieva Dēls.” (Lūkas 1:35)

„Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
 kas ir Kristus, tas Kungs.” (Lūkas 2:11)

Viņš ir Dieva Dēls, pasaules Glābējs, visas radības Kungs.  
Pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks. Viņš nomira par mūsu 
grēkiem, uzcēlās no nāves, un tagad ir Debesīs pie Tēva.  
Drīz Viņš nāks, lai valdītu mūžīgi!

JĀZEPS 
Galdnieks, kas apprecēja Mariju:
Jēzus ir viņa likumīgais, bet ne 
bioloģiskais dēls. (Mateja 1:18 -2:23)

MARIJA 
Jaunava, kurai piedzima Jēzus.
(Lūkas 1:26 -2:52)
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Uzspied!
Klausies!

Dziedi līdz!

Rokdarbs
Ģimenes nozīmīgo dienu 
KALENDĀRS

Nepieciešamie materiāli:
 

A4 formāta filca lapa
Brūna bieza papīra lapa
Balta bieza papīra lapa
Karstā līme
Caurumspiedis 
2 pogas
Monēta
Šķēres
Zīmulis
Flomāsters
Liela adata
Aukla dokumentu sašūšanai
Iekabināmi riņķīši

VISA LATVIJA SLAVĒ TO KUNGU

DODIET  
TAM KUNGAM, 

JŪS TAUTU CILTIS, 
DODIET  

TAM KUNGAM 
GODU UN SLAVU!

1. LAIKU16:28

1. Uz brūnā papīra, apvelkot 
ap monētu, uzzīmējam 12 
aplīšus. Uz baltā papīra – tik 
aplīšus, cik nozīmīgas dienas 
kalendārā.

2. Novietojam filca lapu līme- 
niski un ar caurumspiedi tās  
apakšā izspiežam 12 cauru-
miņus. Virs tiem ar karsto līmi 
uzlīmējam izgrieztos aplīšus. 
Uz aplīšiem uzrakstām mēne- 
šu kārtas ciparus.

3. Katrā caurumiņā ieveram 
un sasienam aukliņu. Pie aukli- 
ņas piekarinām āķīšus ar papīra  
aplīšiem. Uz aplīšiem uzraks-
tām attiecīgā mēneša dzimša-
nas dienas, vārda dienas, citus  
nozīmīgus notikumus. Lai 
savienotu aplīšus, abos galos  
ar lielu adatu izduram cauru- 
mus un savienojam ar āķīšiem. 
Filca augšējos stūros ar karsto 
līmi pielīmējam pogas, aiz ku- 
rām kalendāru aukliņā pieka-
ram pie sienas.

http://bit.ly/1JVBTHv


Jāņa evaņģēlijā 3:16 rakstīts - “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka 
Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, 
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” 

Markuss, Katja, Tusits, Lizete, Tjargo un Eli zina, ka tas teikts arī 
par viņiem. Tas rakstīts Bībelē, kas lasāma arī viņu valodā. Noklausies 
un uzmini, kādā valodā katrs no viņiem lasa šo pantu – arābiski, 
portugāliski, zviedriski, ķīniski, tamil valodā vai holandiešu valodā.

Žurnāla veidotāji:  Dace Šūpule, Estere Roze, Elza Roze, Marta Logina, Anna Šmite 
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa  / „Labas Ziņas Bērniem” izdod Latvijas Baptistu draudžu savienības Svētdienskolu apvienība ©  "Labas Ziņas Bērniem" izdošanu vari 

atbalstīt ar ziedojumu - Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība", reģ Nr. 90000085765, LV75 HABA 0551 0257 82043                                 

Atbildes sūti pa pastu vai e-pastā līdz 10. februārim.  
Trīs pareizo atbilžu iesūtītāji balvā iegūs grāmatu ar visu pasaules valstu karogu uzlīmēm.

Pasta adrese:  „Labas Ziņas Bērniem”  Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija, E-pasts: labaszinasberniem@inbox.lv

Iegriez globusu.  
Apstādini to, satverot to rokās.
Vai pamet gaisā piepūšamo bumbu – globusu.  
Noķer to rokās.

Uz kurām valstīm atrodas Tavas rokas?  
Lūdz par šīm valstīm!
Pateicies, ka Dievs radījis šo vietu pasaulē.
Aizlūdz, lai cilvēki tur iepazīst un mīl Dievu.
Uzzini ko vairāk par šo vietu!

KATJA TUSITS

LIZETE TJARGO ELI

MARTINS

Martins
Katja
Tusits
Lizete
Tjargo

Eli

http://bit.ly/22kxVDz
http://bit.ly/1RAkprQ
http://bit.ly/1TZLT83
http://bit.ly/1ZlfNqO
http://bit.ly/1mw7t9D
http://bit.ly/1TcuclE

