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DIVPADSMIT MĒNEŠI NO VIENAS DZIMŠANAS DIENAS LĪDZ NĀKAMAI.
DIVPADSMIT STUNDAS NO PUSNAKTS LĪDZ PUSDIENLAIKAM UN NO 
PUSDIENLAIKA LĪDZ PUSNAKTIJ.
DIVPADSMIT ARĪ JĒKABAM DĒLI UN JĒZUM MĀCEKĻI.
KAS VĒL?
DIVPADSMIT VĀRDOS IZSTĀSTĪTS DIEVA STĀSTS.
VISI BĪBELĒ SARAKSTĪTO VĀRDU TŪKSTOŠI DIVPADSMIT  
VĀRDOS PATEIKTI.
PAMĒĢINĀSIM? PIRMAIS VĀRDS – GAISMA.
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       DIEVA STĀSTS. PIRMAIS VĀRDS. 
                „Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi” – šis ir  

                                                pirmais teikums Bībelē. Pasaule bija tukša un tumša.  
                Tajā neko nevarēja redzēt. Nespīdēja ne saule, ne  
                mēness, ne zvaigznes – bija pilnīga tumsa. Nebija  
      ne sveču, ne lukturīšu, pat ne ugunskuru, kas varētu dot gaismu. Tumsā un tukšumā Dievs teica:  
 „Lai top gaisma.” Tie bija pirmie Dieva vārdi, radot pasauli. Dievs radīja gaismu.

Kad bija radīta gaisma, Dievs radīja arī visu pārējo. Gaisma vajadzīga, lai var augt koki, krūmi un puķes,  
lai dzīvnieki var atrast barību, lai putni var vīt ligzdas un redzēt, uz kura zara nolaisties. Gaismā bites var  
atrast ziedus, no kuriem vākt nektāru, gaismā cilvēki var viens otru ieraudzīt, droši staigāt un skriet.  
Dievs radīja gaismu, lai ikviens varētu priecāties par skaisto pasauli. Gaisma rādīja skaisto, tajā varēja  
justies droši. Dievs bija priecīgs, ka radījis gaismu.

Pēc gaismas radīšanas Dievs atdalīja gaismu no tumsas, radot dienu un nakti. Arī tā bija Dieva  
ideja – radīt laiku rotaļām, darbam un pastaigām, kā arī miegam un atpūtai. Bībelē lasām, ka Dievu  
sauc arī par Gaismas Tēvu, jo viņš ir pilnībā labs. Viņš bija tas, kurš radīja gaismu un nebeidz darīt  
labu arī šodien. 

LZB jautā – Bībelē teikts, ka mums jādzīvo kā gaismas bērniem. Tavas mammas vārds bija  
Gaisma. Ko nozīmēja būt Gaismas meitai?

Diāna Dravniece: Tiešām, manu mammu sauc Gaisma. Man ļoti patika tās reizes, kad es 
tiku paņemta līdzi uz mammas gleznotāju darbnīcu. Tā bija ļoti gaiša, saules pielieta telpa. 
Mamma ļāva man darboties ar krāsām, es zīmēju visādas puķes. Man dzīvē, strādājot par 
miniatūrgleznotāju, mammas iespaidam bija liela nozīme, pat mūsu rokraksti ir līdzīgi. Mamma 
mācīja man ne vien "krāsu" gaismu, bet arī ticības Gaismu.

Te mammas zīmēts mans trīsgadnieces portrets. Man patīk, kā es izskatos šajā darbā, šis ir 
viens no skaistākajiem un mīļākajiem mammas darbiem. Paldies, mamma!

Latvijā pašlaik dzīvo 33 meitenes un sievietes, kuru vārds ir Gaisma. Vēl ir septiņas meitenes vai sievietes ar diviem vārdiem, 
no kuriem pirmais vai otrais ir Gaisma. Latvijā vari sastapt arī divas Gaismītes, kā arī divus zēnus vai vīriešus, kuru vārds ir  
Gaismonis, un vienu ar vārdu Gaismons. (PMLP dati)

1990. gadā LBDS svētdienskolu apvienība nolēma izdot žurnālu bērniem. Kā lai to nosauc? Tā laika bīskaps Jānis Eisāns 
ieteica, ka varētu žurnālam dot vārdu „Gaismiņa”. Iebildumu nebija, un „Gaismiņa” desmit gadus ik mēnesi nonāca pie bērniem 
visā Latvijā.

2013. gadā „Gaismiņā” publicētās dziesmas tika apkopotas grāmatā. Kā nosauca grāmatu? Tu uzminēji! Simts dziesmas ap-
kopotas grāmatā „Gaismiņa skan!” Grāmatu joprojām iespējams iegādāties. Interesējies par to Svētdienskolu apvienībā!

LZB jautā – Siguldā atrodas viena no jaunākajām baptistu draudzēm Latvijā.  
Kad pirms diviem gadiem bija jāizvēlas, kādu vārdu dot draudzei, jūs tai devāt vārdu „Gaisma”.  
Kādēļ tieši šāds vārds?

Draudzes "Gaisma" dibinātāji Māris un Madara Skaistkalni: Meklējot nosaukumu, mēs 
gribējām atrast kaut ko pozitīvu. Gaisma ir laba: dod siltumu, drošību, prieku un palīdz augt  
augiem. Tāpēc arī Dievs Bībelē tiek salīdzināts ar gaismu. Un Jēzus arī mūs sauc par "pasaules 
gaismu". Kas gan varētu būt vēl labāks nosaukums draudzei?

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

Radīšanas dienu krāsojamās  
lapas atrodamas šeit.

http://www.lbds.lv/resursi/nozaru-resursi-draudzem/radisana-krasojamas-lapas
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GAISMAS CEĻĀ
RADĪŠANA

Dievs sacīja: „Lai top 
gaisma.” Un gaisma 

tapa. 1. Mozus1:1
Dievs radīja brīnišķīgu 
pasauli. Dievs radīja arī 

cilvēku. Viņš vēlējās, 
lai cilvēka sirds būtu 
prieka, mīlestības un 

gaismas pilna.

GRĒKS
Sātans izliekas par 

gaismas eņģeli.  
2. Korintiešiem 11:14

Sātans atrada veidu, kā  
apmānīt cilvēkus. Viņš 
iestāstīja tiem, ka viņi 
paši var būt kā Dievs. 
Nepaklausot Dievam, 
bet paklausot Sātana 
meliem, cilvēka sirdī 

ienāca bailes,  
dusmas un tumsa.

BAUŠĻI
Bauslis ir gaismeklis, un likums ir  

gaisma, un pārmācības sods ir 
dzīvības ceļš.  

Salamana pamācības 6:23
Lai cilvēki varētu zināt, kas ir labs un 
gaišs, Dievs deva baušļus – likumus. 

Tajos ir pateikts, ko darīt un ko  
nedarīt. Tomēr cilvēki nespēja  

šos likumus pildīt.

APSOLĪJUMI
Tauta, kas staigā 

tumsībā, ieraudzīs 
spožu gaismu.  

Jesaja 9:1
Pravieši vēstīja, ka 
Dievs sūtīs pasaulē 
Glābēju. Viņš būs kā 

spoža gaisma  
tumšajā pasaulē.

JĒZUS PIEDZIMŠANA
Tā Kunga spožums tos apspīdēja. Lūkas ev. 2:9

Pirmie par Glābēja Jēzus piedzimšanu uzzināja gani. 
Naktī spoža gaisma viņus pārsteidza, un eņģelis 

paziņoja – Pestītājs dzimis. Gudros vīrus pie Jēzus 
vadīja zvaigznes gaisma, bet Sīmeāns, paņēmis  

Jēzus bērniņu savās rokās, pateicās Dievam,  
ka viņš redzējis pestīšanu – gaismu, kas apgaismo 

pagānus un ir par slavu visiem Israēla ļaudīm.

JĀNIS KRISTĪTĀJS
Nāca cilvēks, Dieva 
sūtīts, vārdā Jānis. 
... Viņš pats nebija 

gaisma, bet nāca, lai 
liecinātu par gaismu. 

Jāņa ev. 6, 8
Neilgi pirms Jēzus sāka 

atklāti sludināt, Jānis 
Kristītājs iepriecināja 

cilvēkus ar ziņu, ka drīz 
nāks „patiesais gaišums, 

kas apgaismo ikvienu 
cilvēku.”

JĒZUS VĒSTS
Es, gaisma, esmu 
nācis pasaulē, lai 

neviens, kas Man tic, 
nepaliktu tumsībā. 

Jāņa ev. 12:46
Jēzus mācīja par 

Dieva valstību, Viņš 
nomira pie krusta un 
augšāmcēlās. Visi, kas 
Viņam uzticas un lūdz 

piedot grēkus – tumšās 
domas, darbus, vārdus, 
iegūst gaišu sirdi. Viņi 
saņem apsolījumu būt 
kopā ar Dievu mūžīgi.

KRISTIEŠI
Jūs esat pasaules 

gaišums.  
Mateja ev. 5:14

Dieva gaismai – Viņa 
patiesībai, gudrībai, 

spēkam, cerībai, 
svētumam, lielumam, 
labumam, mīlestībai, 
taisnīgumam, tagad 
ir jāspīd pasaulē caur 
Viņa bērniem – tiem, 

kas uzticas Viņam, kas 
sauc Viņu par savu 

Debesu Tēti.

DRAUDZE
Ja dzīvojam gaismā, 

kā Viņš ir gaismā, tad 
mums ir sadraudzība  

savā starpā.  
1. Jāņa 1:7

Draudze ir vieta, kur 
varam būt kopā  

ar citiem kristiešiem, 
Jēzus draugiem. Tur 

kopā pielūdzam Dievu, 
mācāmies par Viņu, 

palīdzam viens 
 otram un stātam cit-

iem par Jēzu. 

DEBESIS
Pilsētai saules un mēness gaismas ne-
vajag, jo Dieva spožums to apgaismo. 

Jāņa atklāsmes gr. 21:23
Dievs ir sagatavojis vietu, kur vienmēr 
spīdēs gaisma. Tā ir vieta, kur visi, kas 

izvēlējušies nepalikt grēka tumsā, varēs 
mūžīgi būt kopā ar Dievu.  

Tās ir Debesis!

BĪBELE
Tavs vārds ir manu kāju 
spīdeklis un gaišums uz 

maniem ceļiem.  
Psalmi 119:105

Bībele ir Dieva Vārds –  
Viņa veidoti stāsti, 

Viņa doti norādījumi, 
iedrošinājumi, pamācības. 

Lasot Bībeli, tā izgaismo 
mūsu dzīves ceļu, lai varam 
staigāt pa to ceļu, kas ved 

uz Debesīm.
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GAISMAS ĀTRUMS - gaismas ātrums gaisā un vakuumā ir 300 000 000m/s jeb 300 000 km/s.

     Laiks, kādā gaisma no Zemes nonāk līdz Mēnesim – 1.2 sekundes. 
Laiks, kādā gaisma no Saules nonāk līdz Zemei – aptuveni 8 minūtes.
No Sīriusa gaisma līdz Zemei ceļo 9 gadus.

Latvijas Nacionālās Bibliotēkas nosaukums ir „Gaismas pils”.

Pirmā grāmata, kas no vecās bibliotēkas pa „Grāmatu draugu ķēdi” nonāca jaunajā bibliotēkā, bija Bībele. 

Bībele izceļo no vecās bibliotēkas

Bībele nonāk Gaismas pilī

Bībele ir Dieva Vārds, kas kā gaisma parāda ceļu, pa kuru dzīvē iet.           

Bībele parāda ceļu uz Gaismas pili.      

Visas grāmatas seko Bībelei.

Labdien!
Kad saņemsi šo vēstuli, būs jau sācies vasaras brīvlaiks. Pastāstīšu Tev, kā man gāja skolā pavasara 

projekta darbā. Kad uzzinājām, ka mūsu klases projekta tēma ir „Gaisma”, biju nedaudz vīlies. Ko lai tur 
raksta? Devos uz bibliotēku, papētīju dažādas grāmatas. Uzzināju tik daudz, ka apjuku. Ko lai no visa 
uzzinātā izvēlos?  Te pirmā lapa no pierakstiem. Varbūt arī Tev noder.

Kad biju bibliotēkā pavadījis piecas stundas un pierakstījis informāciju piecpadsmit lapās, izlasīju, ka 
ievēro-jamais zinātnieks Alberts Einšteins esot teicis: „Visu savu dzīvi es pārdomāšu, kas ir gaisma.” Nav 
ko brīnīties, ka viena diena man bija daudz, daudz par maz!

Bībele - Gaismas pils ķēniņiene.
varbūt rakstīt par šo tēmu?

GAISMAS AVOTS
to, kas izstaro gaismu, sauc par gaismas avotu

dabiskie gaismas avoti:
Saule – galvenais gaismas avots  

Saules gaisma sastāv no daudzām krāsām
zibens

vulkāna izvirdums
degošas ogles

jāņtārpiņš

mākslīgie gaismas avoti: 
spuldzes
sveces
kabatas lukturīši
ielu apgaismojums
mašīnu gaismas
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P O T C P S Sv

Mēness NAV gaismas avots, tas tikai atstaro Saules gaismu.    Tāpat kā kaķa acis.

2015. gads pasaulē ir Starptautiskais Gaismas un 
gaismas tehnoloģiju gads.  
Gaisma būs arī šī gada „Zinātnieku nakts” galvenā tēma.

Gaismai ūdenī  ātrums palēninās. Tādēļ attēls ūdenī cilvēka acis sasniedz lēnāk 
nekā pārējais attēls, un karote izskatās ieliekta vietā, kur tā saskaras ar ūdeni.

To sauc par gaismas laušanu.

http://youtu.be/6qYXQwPo9c0
http://youtu.be/kf1TL685ngM
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Uzspied!
Klausies!

Dziedi līdz!

Jēzus saka - 
ES Esmu 

pasaules gaisma; 
kas seko Man, 

tas patiesi nestaigās 
tumsībā, bet tam būs 

dzīvības gaisma. Jāņa 8:12

PAGATAVO!
Kad vasaras vakaros sāk krēslot, izliec dārzā vai pļavā 

mirdzošas gaismas burciņas. Vairāki šādi lukturīši var būt 
kā ceļa rādītāji uz „apslēpto manto” – piemēram, zemeņu 
grozu.

Iegādājies mirdzošo 
nūjiņu komplektu 
un sameklē tukšas 
burciņas ar vāciņiem. 
(Nūjiņas nopērkamas Tiger 
veikalos, kā arī citur.)

Pārgriez un iekrati katrā 
burciņā 2 nūjiņu saturu.

Uzliec vāku un sakrati 
katru burciņu.

Izliec mirdzošās gaismas burciņas tumsā, veidojot 
ceļu uz apslēpto mantu.

IZMĒĢINI!
Tev vajadzēs:
Tukšu kurpju kasti
Kartonu
Nelielu trauciņu ar augsni, kurā  
sākusi augt pupa.

      Sagatavo 2-4 kartona gabaliņus. 
Izmērs – nedaudz īsākas nekā kurpju 
kastes platums, augstums kā kastei.
      No sagatavotajiem gabaliņiem izvei-
do kastē labirintu, pielīmējot kartonu ar 
līmlentu pie kastes pamatnes un sāniem.
      Kastes stūrī ieliec trauciņu, kurā iestā-
dīta pupa.
      Kastes vākam vienā galā izgriez cau-
rumu, kura diametrs apmēram 7 cm.
      Uzliec vāku uz kastes tā, lai caurums at- 
rastos pretējā pusē tai vietai, kur ieliki trauciņu.
      Aizvērto kasti turi gaišā vietā. Atver ik 
pēc divām dienām, lai aplaistītu pupiņu.

Ko Tu novēro? 
Pārrunā ar vecākiem – ko šis 
eksperiments mums varētu mācīt?

https://youtu.be/P6WK0N34SKE


Žurnāla veidotāji:  Dace Šūpule, Estere Roze, Vēsma Lindmane, Elza Roze, Ruta Majevska 
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 1. jūlijam.  
Pieci no atbilžu iesūtītājiem tiks pie pārsteiguma balvām. 
Pasta adrese:  „Labas Ziņas Bērniem”
            Lāčplēša iela 37,
            Rīga, LV-1011, Latvija
E-pasts: labaszinasberniem@inbox.lv

- Uzspēlēsim minēšanas spēli! – ieteicās Toms, kad mašīna 
apstājās pie dzelzceļa pārbrauktuves.

- Labi, stāsti, kādu vārdu esi iedomājies, un mēs  
minēsim. – Linda bija ar mieru.

- Tas nav ēdams, tas nav nosverams un paņemams rokās. 
Es to neesmu redzējis, bet es zinu, kā tur izskatās.  
Uz turieni nevar aiziet vai aizbraukt ar mašīnu, arī ar vilcienu 
un lidmašīnu tur nevar nokļūt. Visi ir tur ielūgti, bet ne visi 
ielūgumu pieņem. Tā ir vieta, kur visu laiku skan dziesma, 
ko dzied lielāks koris nekā Dziesmu svētkos. Tā ir vieta, kur 
ir vairāk dārgakmeņu un zelta nekā visos dārglietu veikalos 
kopā. Tur vienmēr ir gaišs, lai gan Saules tur nav, un gaismas 
nodrošināšanai netiek lietota elektrība.

- Vai par šo vietu esi lasījis kādā grāmatā? – Toma 
stāstījumu pārtrauca tētis. Un vai tik šo vietas aprakstu nav 
pierakstījis Jānis. Tur neviens arī neraudot, vai ne?

Toms nojauta, ka tētis ir uzminējis. Dzelzceļa 
pārbrauktuves mirgojošās gaismiņas izdzisa. Barjera pacēlās. 
Atskanēja telefona zvans, spēle pārtūka.

Kādu vārdu centās aprakstīt Toms? 

Pārsteiguma balvas par piedalīšanos iepriekšējā  
„Labas Ziņas Bērniem” konkursā saņem 
 Aivis no Kalētiem, 
 Mareks no Priekules, 
 Emīlija no Rīgas. 
Sveicam balvu ieguvējus!

Burti bija salikti pa grupiņām, lai no  
katras varētu izveidot kāda gaismas  

avota nosaukumu. Diemžēl nodzisa gaisma 
un uzdevumu nebija iespējams paveikt  

līdz galam. Kāds vārds katrā  
no burtu grupiņām paslēpies?

SVECE nevar pati sevi aizdedzināt. Tai jāsaņem liesmiņa.
DIEVS, PALDIES PAR JĒZU, KAS KĀ GAISMA IENĀCA TUMŠAJĀ PASAULĒ.  

PALDIES, KA VARAM SAŅEMT VIŅA GAISMU.

SVECE var aizdedzināt citas sveces. To darot, tās liesmiņa nepaliek mazāka. 
DIEVS, PALDIES, KA MĒS VARAM DALĪTIES AR TAVU MĪLESTĪBU.  

PALDIES, KA TEVIS DOTĀ MĪLESTĪBA NEPALIEK MAZĀKA, KAD DALĀMIES AR TO AR CITIEM.

SVECES liesmiņas spožums nav atkarīgs no tā, vai svece ir tikko iedegta, vai arī degusi jau ilgu laiku.
DIEVS, PALDIES, KA TU VARI LIETOT VISU VECUMU CILVĒKUS, LAI MĒS BŪTU GAISMA PASAULĒ. 

SVECES liesmiņas spožums nav atkarīgs no sveces krāsas vai formas.
DIEVS, PALDIES, KA MĒS VISI ESAM TEV VIENĀDI NOZĪMĪGI, LAI GAN MĒS KATRS ESAM TIK ATŠĶIRĪGI. 

SVECES liesmiņa nav domāta paslēpšanai. Jo redzamākā vietā būs svece, jo lielāku gaismu tā varēs dot.
DIEVS, PALĪDZI MUMS, KA NESLĒPJAM TO, KA PAZĪSTAM TEVI.  

MĒS VĒLAMIES, LAI DAUDZI IEPAZĪST TEVI UN KĻŪST PAR GAISMAS BĒRNIEM.


