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VISUMĀ IR DAUDZ PLANĒTU.
TO VIDŪ ARĪ PAVISAM NELIELA PLANĒTA ZEME.

PLANĒTA AR DAŽĀDIEM AUGIEM, DZĪVNIEKIEM, CILVĒKIEM, DAŽĀDIEM LAIKAPSTĀKĻIEM.
PLANĒTA, KAS TIK ĻOTI ATŠĶIRĪGA NO VISĀM CITĀM ZINĀMAJĀM PLANĒTĀM.
PLANĒTA, KAS TIK ĪPAŠA. PLANĒTA, UZ KURAS DZĪVO ARĪ TU.

UZ ZEMES NOTIKUŠI DAUDZI BRĪNUMAINI NOTIKUMI.
BRĪNUMAINĀKAIS NO TIEM  – UZ ZEMES DZĪVOJIS PATS DIEVA DĒLS JĒZUS KRISTUS.
TIEŠI PATEICOTIES VIŅAM ARĪ ŠODIEN ZEME IR BRĪNUMAINA VIETA.
UN MĒS KATRS DAĻA NO BRĪNUMA UZ ZEMES.
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DIEVA STĀSTS. SEPTĪTAIS VĀRDS
Dievs bija solījis sūtīt cilvēkiem glābēju un atbrīvotāju. Viņš atbrīvos no grēka, atnesīs mieru, uzcels Dieva valstību. Cilvēki 

gaidīja. Pagāja simts gadu, divi simti, trīs simti, četri... Kad šis apsolījums piepildīsies?
Un tad tas notika! Eņģeļi dziedāja: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts!” Bija piedzimis 

Pestītājs, Kristus, tas Kungs! Dievs bija sūtījis uz zemi savu Dēlu Jēzu.

Jēzu uz zemes pirmie apciemoja gani. Viņa piedzimšana notika Betlēmē – tieši tur, kur Dievs caur 
pravieti Mihu bija apsolījis. “Tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis 
nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības 
pirmlaikos.” (Mihas 5:1)

Lai gan tik daudzi tik ilgi bija gaidījuši jauno ķēniņu, 
tomēr, tiklīdz Viņš piedzima, Viņam uz zemes bija arī 
pretinieki. Kad ķēniņš Hērods Jeruzālemē izdzirdēja, ka 
piedzimis jauns ķēniņš, viņš kala plānus, kā lai no Jēzus 
atbrīvojas. Tādēļ Dievs lika Marijai un Jāzepam kopā ar 
Jēzu bēgt uz Ēģipti. Kad ķēniņš Hērods bija miris, viņi 
atgriezās un dzīvoja Nācaretē. Jēzus auga arvien lielāks, 
gudrāks un spēcīgāks. Kad divpadsmit gadu vecumā 
Jēzus bija Jeruzālemes templī, Viņa gudrība pārsteidza 
visus klātesošos.

Kad Jēzum bija trīsdesmit gadu, par Viņu uzzināja daudz vairāk cilvēku uz zemes. Kad Jānis Kristītājs 
bija kristījis Jēzu un Jēzus bija pavadījis tuknesī četrdesmit dienas, uzvarēdams dažādus kārdinājumus, 
Jēzus atgriezās Galilejā un sludināja sinagogās, dziedināja slimos. Pavisam drīz Jēzus aicināja divpad-
smit vīrus kļūt par Viņa mācekļiem. Viņi mācījās no Jēzus, bija kopā ar Viņu dažādos notikumos un 
vietās. Arī laivā.

Kamēr Jēzus bija 
uz zemes, daudzi 
cilvēki vēlējās Viņu 
redzēt. Cilvēki veda 
pie Viņa slimos. 
Jēzus dziedināja 
tos. Cilvēki nāca 
klausīties, ko Viņš 
saka. Un Jēzus 
stāstīja viņiem par 
Debesu valstību.

Lai gan Jēzum bija tik 
daudz darāmā uz zemes, 
Viņš bieži vien izvēlējās 
pavadīt laiku arī divatā 
ar kādiem cilvēkiem. Ar 
kādiem Viņš aprunājās, 
citus dziedināja, pie kādiem 
viesojās. Cilvēki dažkārt 
bija nesaprašanā – kādēļ 
Viņš runā ar sievieti pie 
akas, kādēļ iet ciemos pie 
Caķeja? 

Nē, viss gan nav pierakstīts. Evaņģēliju 
noslēguma pantos rakstīts, ka “ir vēl daudz 
citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc 
kārtas aprakstītu, tad, man šķiet, visa pasaule 
nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas”. (Jāņa 
ev. 20:30-31) Bet ar šeit pierakstīto pietiek, 
lai arī mēs varētu iepazīties ar Jēzu, lai mēs 
varētu ticēt, ka Viņš ir Dieva Dēls, lai, ticot 
Viņam, iegūtu mūžīgo dzīvību un dzīvotu 
ne tikai uz zemes, bet arī Zemē, kas pastāvēs 
mūžīgi – Dieva Valstībā. 

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

Jēzus dzīve uz zemes bija ļoti nozīmīga, tomēr visnozīmīgākais notikums tajā šeit vēl nav minēts. 
Kas tas varētu būt? Par to nākamajā “Labas Ziņas Bērniem” numurā.

KUR VAR UZZINĀT VAIRĀK PAR 
JĒZUS DZĪVI UZ ZEMES?

Par laiku, kad Jēzus bija 
uz zemes, vari lasīt četros 
evaņģēlijos. Evaņģēliji atrodas 
Bībelē, Jaunās Derības sākumā. 
Vārds „evaņģēlijs” nozīmē 
„labas ziņas”.

KAS SARAKSTĪJA ŠĪS BĪBELES 
GRĀMATAS?

Jēzus dzīve bija tik nozīmīga, ka Dievs 
lietoja četrus dažādus cilvēkus, kas visus 
svarīgos notikumus pierakstīja.
Matejs bija viens no Jēzus mācekļiem, 
Marks bija apustuļa Pētera draugs, Lūka 

VAI EVAŅĢĒLIJOS PIERAKSTĪTS VISS, 
KAS NOTIKA JĒZUS DZĪVĒ?

bija ārsts, bet Jānis – Jēzus mīļais māceklis. 
Lai gan evaņģēliji nosaukti šo cilvēku vārdos, 
tomēr katra vārda, ko lasām Bībelē, autors ir Dievs. 
Savu sakāmo Dievs atklāja cilvēkiem, kas visu 
pierakstīja.

http://bit.ly/2aVHFSV
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Informācija un foto no interneta resursiem.

Uz zemes atrastas 925 000 kukaiņu sugas. 
Lielākais no kukaiņiem ir gigantiskais sienāzis 
Weta. Šis sienāzis ir līdz 18 cm garš, tas sver 
trīs reizes vairāk nekā pele.

Uz zemes aug apmēram 100 000 dažādu šķirņu koki.  
Visresnākais koks ir baobabs. Tā apkārtmērs ir 16 metri.  
Lai apķertu šo koku, Tev palīgā vajadzētu aicināt mammu, tēti un  
vēl vismaz 4 draugus un viņu vecākus. 
Ja tad vēl nepietiktu, nāktos lūgt arī māsas vai brāļa palīdzību.

Apskatot Zemes attēlojumu 
globusā, redzams, ka ūdens uz 
Zemes ir vairāk nekā sauszeme. 
Ūdens var būt ciets – kā šis 
aisbergs, šķidrs – kā šī jūra,  
un gāzveida – kā miglainie 
mākoņi debesīs. 

Pasaulē dzīvo vairāk nekā 7 000 000 000 cilvēku. 
Katrs no viņiem ir atšķirīgs. Cilvēki atšķiras pēc 
garuma, svara, ādas un matu krāsas.  
Pavēro, cik cilvēkiem dažādi deguni, acis, ausis, 
zodi! Tāds kā Tu nav neviens cits!
Katru minūti uz zemes piedzimst apmēram 250 
bēbīši. Ja kādi no cilvēkiem šķiet ļoti, ļoti līdzīgi, tad 
zini – pirkstu nospiedumi tomēr katram no viņiem 
ir atšķirīgi. Mēs katrs Dievam esam īpašs!

Saules sistēmā bez Zemes ir arī citas planētas, pundurplanētas, 
meteorīti. Katrai planētai ir savs ceļš, tādēļ tās nesaskrienas. Zeme nestāv 
uz vietas. Tā visu laiku kustas. Gada laikā Zeme veic apli ap Sauli. Tas ir 
924 375 700 km garš ceļš. Lai paveiktu šo ceļu 365 dienās, Zeme traucas  
milzīgā ātrumā – apmēram 105 000 km/h. Interesanti, kādēļ mēs 
nejūtam to?
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Labdien!

Apsveicu Tevi ar jauno mācību gadu! Zinu, zinu, Tev arī droši vien gribētos vēl vasaru, braukt ar riteni, skrituļot, 
peldēties, ēst saldējumu, pagulēt no rītiem un vakaros nedomāt par somas kārtošanu. Varbūt mazs mierinājums varētu 
būt tas, ka neesi tāds vienīgais. Arī es vēl labprāt padzīvotu vasarā. 

Mana vecmāmiņa saka, ka jāpriecājas par katru dienu. Tad nu arī priecājos. Par to, ka satikšu skolā draugus.  
Par to, ka sākas svētdienskola. Par to, ka skolā patiesībā ir ļoti forši. 

Ja nu pieminēju savu vecmāmiņu, tad pastāstīšu vēl kaut ko. Kad vasarā pie viņas ciemojos, man ļoti patīk ar viņu  
aprunāties par senajiem laikiem. Tiem laikiem, kad veikalā nevarēja nopirkt banānus, kad Ziemassvētki           nebija  
brīvdienas, bet parastas dienas, kad nebija mobilo telefonu, kad sūtīja nevis e-pastus, bet gan  
vēstules pa pastu.

Tā nu vienu reizi runājāmies, un tad viņa pēkšņi pajautāja: “Vai Tu seko Jēzum?” Es īsti nezināju, ko atbildēt. Es 
varu sekot vecmāmiņai, kad viņa iet uz veikalu, bet kā es varu sekot Jēzum, ko neredzu? Vēl es biju domājis, ka par šo 
jautājumu jādomā, kad būšu pieaudzis. Nu, kad man būs vismaz 15 gadu. Nezināju, ko viņai atbildēt. 

Kādu dienu, kad ārā lija,      pameklēju, kas par šo tēmu ir internetā. Atradu četras intervijas ar cilvēkiem, kas  
stāsta, kā viņi seko                Jēzum. Nosūtu tās arī Tev. Paskaties! Man tās palīdzēja saprast, ko nākamreiz atbil-
dēt vecmāmiņai, ja viņa          atkal uzdos šo jautājumu par sekošanu Jēzum.

Ar sveicieniem, ANSIS

VERONIKA, SKOLOTĀJA
Es nezināju, ka ir Jēzus.

MARKUS, DIZAINERS
Es iepazīstu Jēzu caur Bībeli.

ARTŪRS, BASKETBOLA TRENERIS
Jēzus palīdz man iet cauri 
grūtībām. Viņš sargā, dod 
gudrību un spēku uzvarēt 

ļaunumu, uzvarēt pašam sevi.

ANITA, ZOBU HIGIĒNISTE
Mans lielākais pārbaudījums, 

sekojot Jēzum, ir būt pret 
visiem laipnai un mīļai.

http://bit.ly/2bhHh1Y
http://bit.ly/2bhKUn6
http://bit.ly/2aO09VE
http://bit.ly/2bulqDy


Rokdarbs

TIKAI JĒZUS

Jēzus, esot uz zemes, iepazīstināja ar 
Debesu Tēti. 

Dievs katram mums devis arī tēti uz 
zemes. 11. septembrī svinam Tēvu dienu.  
Sagatavo savam tētim apsveikumu!

Nepieciešams: 
Stingrs papīrs pamatnei, šķēres,
zaļš un zils papīrs, līmes zīmulis,
rakstāmpiederumi.

Uzspied!
Klausies!

Dziedi līdz!

Darba gaita:   
1. No stingrā papīra izgriez apli. Tik 

lielu, cik lielu vēlies apsveikumu. Var 
noderēt arī papīra šķīvis.



Kas spēj sli mo- dzie di- nāt,-



Kas spēj jū ru- mie ri- nāt,-



Kam pār nā vi- uz va- ra,- Kas ma



- ni pes tī- ja?-
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Kas var šau bas- klī di- nāt,-



Kas var ma ni- pa - sar gāt,-
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Dzī vei- jē gu- dā vi- nāt,- Kam pie



der- ma na- sirds?
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Ti kai- Jē



zus- spēj ma



ni- dzie di- nāt,-



kad man sāp,
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Ti kai- Jē



zus- var šau



bas- klī di- nāt,



kad tās nāk!

22







Ti kai- Jē -



Ti kai- Jē



zus,- ti kai- Jē



zus,- Die va- Dēls!

1. 2.
26

 

Ti kai- Jē



zus,- ti kai- Jē



zus,- Die va- Dēls!
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Filips Baumanis

Tikai Jēzus
Filips Baumanis





 





 



                        

                        

                       

                        

                         

                          

                         

                    

2. Uzzīmē uz apļa aptuvenas konti-
nentu līnijas.

3. Saplēs zaļo un zilo papīru nelielos 
gabaliņos. Zaļos uzlīmē kontinentu 
vietās, zilos – tur, kur atrodas okeāni.
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4. Otrajā pusē uzraksti apsveikumu.
Piemēram – Uz zemes ir tik daudz cilvēku, bet 
tikai Tevi es saucu par tēti.
Apsveicu Tēvu dienā! Zem sveiciena paraksties.

http://bit.ly/2aZNGzv


Dievs, paldies Tev par tomātiem,
Papriku un āboliem.
Paldies par visu, kas ir
SARKANS

Atbildes sūti pa pastu vai e-pastā līdz 10. oktobrim. 
Trīs pareizo atbilžu iesūtītāji saņems pārsteiguma balvas.

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

Žurnāla veidotāji:  Dace Šūpule, Estere Roze, 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                                 

KRUSTVĀRDU MĪKLA
Jēzus, dzīvojot uz zemes, satikās ar daudziem cilvēkiem. 
Bija vairāki vīri, ar kuriem Viņš pavadīja kopā visvairāk laika. 
Kā viņus sauca? Aizpildi krustvārdu mīklu, un Tu nedaudz 
iepazīsies ar katru no viņiem. Mīklas atminējumā uzzināsi, kā 
viņus visus kopā sauc.

1. Es esmu zvejnieks. Sīmanis Pēteris ir mans brālis. Es iepazīstināju 
savu brāli ar Jēzu. (Jāņa 1:40)

2. Kad Jēzus mani satika, biju zvejnieks, vārdā Sīmanis. Jēzus man deva 
citu vārdu, kas nozīmē „klints”. (Mateja 16:17-18)

3. Es nodevu Jēzu, pretī par to saņemdams trīsdesmit sudraba gabalus. 
Es nepieredzēju to, ka Jēzus augšāmceļas. (Mateja 26:14-16)

4. Mana iesauka ir „dvīnis”. Es neticēju, ka Jēzus ir augšāmcēlies, līdz 
pats Viņu neieraudzīju un nepieskāros Viņa rētām. (Jāņa 20:24-25) 
Vārdā ir četri burti.

5. Pirms satiku Jēzu, es biju nodokļu iekasētājs jeb muitnieks. Esmu 
sarakstījis vienu no evaņģēlijiem. Jēzus ir pusdienojis manās mājās. 
(Mateja 9:9-11) Raksti vārdu no apakšas uz augšu, vārdā ir seši burti.

6. Man ir visai garš un neparasts vārds. (Lūka 6:14)

7. Esmu uzrakstījis vairākas Jaunās Derības grāmatas, no kurām viena ir 
evaņģēlijs. Es, mans brālis Jēkabs un māceklis Pēteris daudz bijām kopā 
ar Jēzu. (Lūka 5:10)

8. Mana tēta vārds ir Jēkabs. Mani sauca arī par Jūdu, bet nesajauciet 
ar to Jūdu, kas nodeva Jēzu. Mans vārds Bībelē minēts tikai trīs reizes. 
(Mateja 10:3)

9. Mana tēta vārds ir Cebedejs. Pirms sekoju Jēzum, biju Andreja un 
Sīmaņa zvejas partneris. 

10. Mana tēta vārds ir Alfejs. Vēl vienam māceklim ir tāds pat vārds kā 
man. (Lūka 6:15)

Skolās un bērnudārzos rudenī svinam Ražas svētkus. Arī baznīcā kādā no septembra svētdienām 
tiks svinēti Pļaujas svētki. Tas ir laiks, lai pateiktos Dievam par visu, kas aug zemē un uz zemes.  
Ko esam jau varējuši šogad apēst, un to, kas sagatavots ziemai.

Dievs, paldies Tev par burkāniem,
Ķirbjiem un apelsīniem.
Paldies par visu, kas ir
ORANŽS

Dievs, paldies Tev par banāniem,
Citroniem un ananāsiem.
Paldies par visu, kas ir
DZELTENS

Dievs, paldies Tev par gurķiem,
Salātiem un zirnīšiem.
Paldies par visu, kas ir
ZAĻŠ

Dievs, paldies Tev par debesīm,
Vali jūrā un lietus lāsēm.
Paldies par visu, kas ir
ZILS

Dievs, paldies Tev par vīnogām,
Sīpoliem un arī baklažāniem.
Paldies par visu, kas ir
VIOLETS

11. Esmu no Betsaidas. Es iepazīstināju 
Natanaēlu ar Jēzu. Es sapratu, ka Jēzus ir tas, 
par ko ir rakstījuši pravieši. (Jāņa 1:43-49)

12. Mani sauca par Zelotu, tā bija to laiku 
politiskā partija, kas cīnījās pret valdošo varu. 
Esmu no Kanaānas. (Mateja 10:4)

Ja Tu varētu vienu dienu pavadīt kopā ar Jēzu 
tajā laikā, kad Viņš dzīvoja uz zemes, kuros no- 

tikumos Tu vēlētos būt līdzdalībnieks?


