Grāmatu sērijas

KATRA DIENA AR DIEVU
1. daļa

GAISMAS BĒRNI

2021. gads

Priekšvārds. Paulas stāsts
Mana sirds priecājas un slavē Dievu par mazo Paulu, kura šogad ir piedzimusi mūsu
ģimenē. Jebkura bērniņa piedzimšana ir Dieva brīnums un Dieva dāvana, bet Paulas nākšana
pasaulē ir arī acīmredzams Dieva spēka un mīlestības apliecinājums. Meitene piedzima, kad
nebija pat pilni septiņi grūtniecības mēneši. Ienākot pasaulē, viņa nespēja patstāvīgi elpot, un pat
ar visām Bērnu slimnīcā pieejamām elpošanas atbalsta iekārtām, saglabājās skābekļa trūkums.
Bija svētdienas rīts, otrā Paulas dzīves diena, kad ārsts no Zīdaiņu intensīvās terapijas nodaļas
mani brīdināja: ja Paula nesāks elpot, līdz vakaram viņa nenodzīvos. Man lija asaras, jo negribēju
zaudēt meitu, bet nespēju viņai palīdzēt. Taču es zināju, ka Paulu man ir dāvājis Dievs ar konkrētu
mērķi – vērst mūsu ģimeni atpakaļ pie Dieva, lai mēs vairāk paļautos uz Viņu, lai vairāk lūgtu, lai
vairāk domātu par to, kāda ir Dieva griba mūsu dzīvē. Es aicināju visus draugus, kuri bija ar mani
šajās dienās, lūgt Dievu par Paulas dzīvību. Ziņa tika nodota vairākām draudzēm un lūgšanu
grupām. Par Paulu lūdza svētdienas dievkalpojumos Rīgā un Balvos, lūdza Anglijā, Itālijā, Izraēlā,
Spānijā, Krievijā... Ap pusdienlaiku sirdī sajutu mieru, asaras apstājās. Sapratu, ka Dievs ir
uzklausījis un izdarīs to, kas šajā situācijā ir labākais. Ap pulksten 18 es varēju zvanīt ārstam. “Ap
pusdienlaiku Paula ir sākusi elpot,” - teica ārsts. Slava Dievam! Dievs ir Visuvarens!
Nākamo pusotru mēnesi mēs ar Paulu pavadījām slimnīcā. Pateicībā Dievam es sāku
rakstīt šo grāmatu, kas ir dāvana visiem Latvijas bērniem un viņu ģimenēm. Šī pirmā grāmatas
daļa ir veltīta Adventes laikam. Katrai dienai tiek piedāvāts neliels stāsts pārdomām, īsa lūgšana
un uzdevums bērniem. Rakstot stāstus, es daudz iedvesmojos no priestera Konstantīna
Korepanova sprediķiem un raidījumiem tv-soyuz.ru. Paldies manas Balvu evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājam Mārtiņam Vaickovskim, viņa sievai Dagnijai un mammai Guntai par atbalstu,
korektūru un par idejām satura uzlabošanai. Paldies arī manai ģimenei, kura iesaistījās zīmējumu
tapšanā!
Lai Dieva gaisma piepilda katru Jūsu dienu!
Jūlija Tavare

ZIEMSVĒTKU BRĪNUMS MUMS KATRAM
Ziemsvētku stāsts nav tikai stāsts par bērniņa piedzimšanu Bētlemē. Šīs stāsts sākas ar mūsu
pasaules radīšanu un turpinās vēl šodien mūsos katrā. Mēs dzīvojam laikā, kad Pestītājs jau ir
atnācis, kad Dievs ir ar mums, kad ir baznīca, Svētā Vakarēdiena sakraments, cilvēkiem ir pieredze
veidot personiskas attiecības ar Dievu. Tāpēc mums ir ļoti grūti izprast, kā jutās cilvēki, kuri dzīvoja
pirms Mesija piedzima, kā un kāpēc viņi toreiz gaidīja. Gaidīšana palīdz izprast un piedzīvot
sagaidīšanas prieku. Toreiz šīs prieks bija liels un patiess. Vai tā tas ir arī šodien?
Daudzās ģimenēs Ziemsvētki ir silti, priecīgi, gaiši svētki. Tiek rotātas un izgaismotas mājas,
sarūpētas dāvanas, klāts svētku galds. Kristīgās ģimenes pārrunā Kristus piedzimšanas stāstu un
tā nozīmi, Dieva sagatavoto pestīšanas ceļu. Adventes laiks ir gatavošanās Kristus piedzimšanas
svētkiem, kas ir dots, lai mēs varētu vēlreiz sev atgādināt un arvien dziļāk izprast šī notikuma
prieku un nozīmi. Apzinoties, ko Dievs ir darījis ikvienam no mums, lai Ziemsvētkos mūsu sirdis
pārpilda pateicība Dievam par to, ka Viņa Dēls ir atnācis, un lai līst prieka asaras, ka tomēr esam
Viņu, savu Pestītāju, sagaidījuši!

2. lapa

Lūgšana Dievam katru dienu
Ja Tu vēl nezini, kā Dievu lūgt, bet gribētu to pamēģināt, vari izmanot šo plānu. Ja ir
iespējams, izdrukā lapu un ieraksti tajā visu, par ko gribi Dievam lūgt šajā Adventes laikā.
Katrā grāmatas lappusē tiek piedāvāts īss lūgšanas iesākums, bet tālāk var turpināt lūgt
pēc plāna. Lūgšanas beigās mēs sakām: āmen (tulkojumā no grieķu valodas “patiesi”), šādi
uzsverot, ka mēs patiešām domājam un lūdzam to, ko sakām.

1. Es pateicos Tev, Dievs, par ...

2. Lūdzu piedod man, ka esmu …
neesmu …
3. Attīri manu sirdi no ...
un palīdzi man kļūt labākam…

4. Lūdzu svētī un pasargā manu ģimeni ...

5. manus draugus...

6. Lūdzu par Latviju...

7. Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek
kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedodi mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Āmen.

3. lapa

sestdiena, 27. novembris

Ievads. DIEVS AICINA TEVI
Pats miera Dievs lai jūs svētī visā pilnībā, un viss jūsu gars, dvēsele un
miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus
atnākšanai! (1.Tes. 5:23)
Rīt sāksies Adventes laiks, kas turpināsies nepilnas 4 nedēļas, un tad mēs svinēsim Jēzus
Kristus dzimšanas dienu jeb Ziemsvētkus. Dienā, kad Jēzus, Dieva Dēls, piedzima, pasaulē
atgriezās Dieva gaisma, un tagad tā spīd katra kristīta cilvēka sirdī, jo kristībā sirdī ienāk
un tur vienmēr paliek Dieva Svētais Gars. Tas mūs uztur, māca ticēt, lūgt Dievu, darīt labus
darbus, līdz Jēzus Kristus nāks vēlreiz visā savā godībā kā Ķēniņš. Tad tiem, kas tic, ka Jēzus
Kristus ir viņu Pestītājs, Dievs dāvās mūžīgo dzīvību.
Šī grāmata runās par šo Dieva gaismu, runās, ko tā dara. Soli pa solim, tuvojoties
Ziemsvētkiem, mazie lasītāji varēs saprast un sajust Kristus piedzimšanas svētku nozīmi
un šiem svētkiem sagatavoties savā sirdī.

Lūgšana. Visuvarenais Dievs, paldies par to, ka Tu esi mūs tik ļoti mīlējis, ka sūtīji Savu Dēlu
šajā pasaulē, lai mēs caur ticību Viņam, varētu nākt pie Tevis. Lūdzu, vadi mūs, runā mūsu
sirdīs, lai mēs saprotam, ticam un pieņemam to, ko esi priekš mums darījis. Āmen.

Sāc šeit

Uzdevums. Atrodi ceļu, pa kuru Dievs aicina iet, lai saņemtu mūžīgo dzīvību. Tev priekšā
ir vairāki ceļi. Tavs mērķis ir mūžīgās dzīvības vārti. Kad atradīsi ceļu, izkrāso to!

Kāds ir ceļš, kuru piedāvā
Dievs? Dieva ceļš ved caur Jēzu
Kristu silītē (Ziemsvētki), tad
uz krusta, mūsu ticību,
lūgšanu, kristību un labiem
mīlestības darbiem. Šis ceļš ir
šaurs, bet taisns!

4. lapa

svētdiena, 28. novembris

1. Adventes svētdiena. GAIDĪŠANAS LAIKS
Redzi, tavs Ķēniņš pie tevis nāk. Viņš ir taisns un glābējs (Zah. 9:9b)
Baznīcā ir Jaunais gads! Šodien ir pirmā Adventes svētdiena, sākas Ziemsvētku jeb Kristus
piedzimšanas gaidīšanas laiks. Kāpēc Jēzus grib, lai mēs Viņu gaidītu? Man nepatīk gaidīt.
Man gribas visu uzreiz! Man nepatīk gaidīt autobusu, gaidīt, kad citi saģērbsies un varēsim
iet ārā, vai gaidīt solīto dāvanu dzimšanas dienā. Man nav laika gaidīt, jo ir tik daudzas
lietas jāpagūst! Bet Dievs mums dāvā šo laiku pirms Viņa Dēla dzimšanas svētkiem, kad
varam ar Viņu runāt, pavadīt laiku lūgšanās, dzirdēt Viņa balsi, iemācīties gaidīt, jo
vislabākais un visvērtīgākais nāk ar gaidīšanu. Arī savu vecāku dāvanu, ko esam ilgi
gaidījuši, mēs sargāsim un novērtēsim daudz vairāk, nekā garāmejot ātrumā nopirkto
mantu. Spēja gaidīt ir svarīga arī lūgšanās, jo pacietīgam un neatlaidīgam lūdzējam Dievs
dāvā to, ko tas lūdz.
Adventes laiks simbolizē arī to, kā cilvēki gaidījuši Ķēniņa un Glābēja piedzimšanu vairākus
tūkstošus gadus pirms Kristus piedzima. Jau nākošajās lapaspusēs uzzināsim, kāpēc un ko
tieši cilvēki gaidīja.

Lūgšana. Mīļais Debesu Tēvs, visas pasaules Radītāj, palīdzi mums izdzīvot šo gaidīšanas
laiku kopā ar Tavu draudzi un baznīcu! Sagatavo mūsu sirdis Tava Dēla atnākšanai, lai
varam to sagaidīt ar patiesu prieku un pateicību Tev par to, ka tagad un vienmēr varam
būt Tavi bērni! Āmen.

Ieraksti šī gada Adventes datumus:
Pirm.

Otrd.

Trešd.

Ceturt
.

Piekt.

Novembris / Decembris
1.dec

Sest.

Svēt.

28.nov

1.Advente
2.Advente
3.Advente
4.Advente

24.dec

Prieks

Mīlestība
5. lapa

Miers

Cerība

1.Adventē var pagatavot
vainagu un iededzināt tajā
pirmo sveci. Pēc nedēļas, kad
būs 2.Advente, pievieno otru
sveci. Izgatavo savu vainagu no
tiem materiāliem, kas ir mājās
vai pie mājas – izveido riņķi no
zariem, eglīšu virtenēm vai
avīzes; izrotā ar lentām,
čiekuriem, mākslīgiem ziediem
vai ogām, bumbiņām,
spīdumiņiem – esi radošs! Kad
vainags gatavs, ievieto pa vidu 1
sveci. Var likt sveci arī tieši uz
vainaga, izmantojot drošus
sveču turētājus. Esi uzmanīgs,
pārliecinies par ugunsdrošību!
Dedzini sveci tikai pieaugušo
klātbūtnē.

pirmdiena, 29. novembris

DIEVA GAISMA
Dievs sacīja: "Lai top gaisma." Un gaisma tapa. Un Dievs redzēja
gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas (1. Moz. 1:3-4)
Kad Dievs pašā sākumā bija radījis mūsu pasauli, tā visa bija tumsā. Un tad, pasakot vārdus
“Lai top gaisma”, Dievs radīja gaismu. Pēc tam Viņš radīja arī debesis, sauszemi, kalnus,
jūras, visu dabu, sauli, mēnesi un zvaigznes, zivis, putnus un dzīvniekus. Un visbeidzot,
Dievs radīja cilvēku, vīrieti Ādamu un sievieti Ievu. Pirmie cilvēki redzēja Dievu, varēja ar
Viņu runāt, viņu sirdis bija gaismas pilnas no Dieva klātbūtnes. Ļaunuma apkārt nebija,
viss bija pilns ar mīlestību, rūpēm, gaismu. Šo brīnišķīgo vietu sauca par Ēdenes dārzu.
Kāpēc mēs arī nevaram tur dzīvot? To tu jau drīz uzzināsi!

Lūgšana. Mīļais Dievs, paldies par to, ka Tu esi radījis gaismu un radījis cilvēku, lai dzīvotu
gaismā. Lūdzu, ved mūs pretī Tavai gaismai, izgaismo mūsu sirdis un domas, lai varam nest
Tavu mīlestību arī citiem šajā Adventes laikā un vienmēr! Āmen.

Pabeidz zīmējumu un izkrāso Ēdenes dārzu spilgtās krāsās. Cilvēki bildē smaida, jo viņi ir
patiesi laimīgi!

6. lapa

otrdiena, 30. novembris

CILVĒKS PAZAUDĒ DIEVA GAISMU
Un Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: “No visiem dārza
kokiem ēzdams ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst,
jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi” (1. Moz. 2:16-17)
Vienreiz Ēdenes dārzā ienāca ļaunais eņģelis, kurš gribēja Dieva radīto pasauli pakļaut sev.
Lai to izdarītu, viņam vajadzēja pakļaut sev cilvēku, lai cilvēki pārstātu būt kopā ar Dievu,
Viņam uzticēties, uz Viņu paļauties. Ļaunais eņģelis izskatījās kā čūska un runāja ar Ievu.
Viņš piedāvāja Ievai nogaršot augli, kuru Dievs ir aizliedzis ēst. Tas auga uz laba un ļauna
atzīšanas koka Ēdenes dārza vidū. Dievs brīdināju cilvēku, ka tas mirs, ja šo augli ēdīs.
Viltīgā čūska pārliecināja Ievu, ka viņi ar Ādamu nemirs, bet uzzinās, kas ir labs un ļauns,
un kļūs tieši kā Dievs. Diemžēl cilvēki noticēja ļaunajam eņģelim vairāk nekā Dievam un
nogaršoja aizliegto augli. Tajā brīdī ar viņiem notika kaut kas briesmīgs, jo viņu sirdīs
izdzisa Dieva gaisma!

Lūgšana. Dārgais Dievs, ved Savus cilvēkus atpakaļ pie Sevis, apgaismo mūsu sirdis, lai
varam ticēt, paļauties un kalpot vienīgi Tev! Dāvā mums gudrību visās dzīves situācijās
vairāk par visu paļauties uz Tevi un ticēt Taviem apsolījumiem! Āmen.

Atrodi ceļu cauri labirintam! Atceries, ka aizsvītroto apli šķērsot nedrīkst, bet balto –
drīkst. Sanumurē baltos aplīšus, ierakstot tajos numurus tādā secībā, kādā esi gājis tiem
cauri.

7. lapa

trešdiena, 1. decembris

DIEVA GAISMU AIZSTĀJ TUMSA
Tā Dievs Tas Kungs izraidīja viņu no Ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu
zemi, no kuras viņš tika ņemts (1. Moz. 3:23)
Kad cilvēki nepaklausīja Dievam un ēda aizliegto augli, viņi izdarīja pirmo grēku un
pazaudēja Dievu un Dieva gaismu sevī. Viņi uzreiz sajuta kaunu un bailes, viņi sāka vainot
citus par to, ko ir izdarījuši. Ieva vainoja čūsku, Ādams vainoja Ievu. Dievs nevarēja ļaut
cilvēkiem palikt dārzā, kur auga arī dzīvības koks. Viņiem bija jāiet prom un jāsāk smagi
strādāt, lai sagādātu sev iztiku. Ārpus Ēdenes dārza, cilvēkam vairs nebija mūžīgas dzīves,
tagad visi cilvēki ātri vai vēlu nomirst. Bet sliktākais ir tas, ka grēks, ko izdarīja cilvēks,
nošķīra viņu pašu, viņa bērnus un nākamās cilvēku paaudzes no Dieva. Cilvēku sirdī ienāca
tumsa, un viņi palika velna (ļaunā eņģeļa) varā. Visu savu zemes dzīvi cilvēkam bija jādzīvo
bez Dieva, jo attiecībās starp cilvēku un Dievu bija izveidojusies plaisa, nepārvarams
bezdibenis. Cilvēks nevarēja tuvoties Dievam, kas iepriekš bija viņa dzīvības avots, lai kaut
ko izlūgtu, nevarēja atrast mieru savā sirdī, nevarēja atgriezties atpakaļ Ēdenes dārzā pie
mūžīgās dzīvības koka.

Lūgšana. Mīlošais Debesu Tēvs, lūdzam, piedod mūsu nepaklausību un glāb mūs no velna
varas! Ved mūs atpakaļ Savā gaismā un piepildi ar to mūsu sirdis! Āmen.

Salīdzini zīmējumus, nosauc atšķirības! Izkrāso!

Gaismas piepildītā dzīve

8. lapa

Dzīve tumšajā pasaulē

ceturtdiena, 2. decembris

DZĪVE TUMSĪBĀ
Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu
sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka Viņš
cilvēku zemes virsū bija radījis, un Viņš Savā sirdī ļoti noskuma (1. Moz. 6:5-6)
Ādams savu grēku Dieva priekšā ļoti nožēloja, jo tajā dienā viņš pazaudēja Dieva klātbūtni,
dievišķo gaismu sevī. Šo dievišķo gaismu viņš vairs nevarēja nodot saviem bērniem, tie
dzima ar tādu pašu tumsu sirdī, ar iedzimto grēku. Visiem cilvēkiem tagad bija tieksme
grēkot. Mēs visi to zinām - vieglāk ir atņemt vai paslēpt savējo nekā dalīties; vieglāk
dusmās sakliegt vai iesist, nekā klusēt vai meklēt izlīgumu; vieglāk ir meklēt citu vainīgo,
nekā atzīties savās kļūdās un neizdarībā...
Bībele stāsta par brāļiem Kainu un Ābelu, un par to, ka, skaudības un dusmu vadīts, Kains
savu brāli nogalināja. Bībele stāsta par laiku, kad dzīvoja Noa. Dievs plūdos iznīcināja visus
cilvēkus, izņemot Noa ģimeni, jo vairs negribēja skatīties uz cilvēku ļaunumu. Gaismas
vietā cilvēku sirdīs bija “ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības
pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība,
vieglprātība” (Mk. 7:21). Taču arī pēc plūdiem cilvēkos palika grēks. Ļaunums tāpat sāka
izplatīties no jauna, jo grēkā kritušais cilvēks ir kurls pret Dievu. Tas nespēj Dievu lūgt un
tam pateikties. Vēlāk apustulis Pāvils to aprakstījis šādi: “Labo, ko gribu, es nedaru, bet
ļauno, ko negribu, to es daru” (Rom. 7:19). Cilvēks nebija brīvs darīt labu, bet kalpoja
velnam, pildot velna gribu un darot velna darbus. Ļaunums virs zemes izplatījās, bet
vienmēr bija arī Dieva cilvēki, kuri gaidīja dzīvību, gaismu, augšāmcelšanos. Dievs bija
solījis, ka Viņš cilvēkus izglābs un izraus no tumsības varas.

Lūgšana. Paldies Tev, mīlošais Dievs, ka neatstāj cilvēkus tumsā, bet sūti Savu gaismu, lai
mūs izglābtu no ļaunuma un tumsības varas! Lej Savu gaismu manā sirdī, Kungs, atver
manu sirdi un manu dzīvi Tavai atnākšanai! Āmen.

Savieno punktus, izkrāso šķirstu, kas simbolizē Dieva vadību un pasargāšanu tiem, kas
Viņam tic!

9. lapa

piektdiena, 3. decembris

DIEVA SOLĪJUMS
Tādēļ Tas Kungs pats jums dos zīmi: redzi, jaunava kļūs grūta un
dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls (Jes. 7:14)
Par cilvēku Glābēja atnākšanu vēstīja daudzi pravieši ilgi, pirms Viņš bija dzimis. Vēl pirms
Dievs ir izdzinis Ādamu un Ievu no Ēdenes dārza, Viņš solīja, ka sievai piedzims dēls, kurš
būs varens un sadragās čūskas galvu, izglābjot cilvēci (1. Moz. 3:15). Tas bija Dieva pirmais
solījums, uz ko cilvēki, laikam ejot, varēja paļauties, lai nepazaudētu cerību un ticību tam,
ka tumsa reiz izbeigsies un pasaulē ienāks gaisma, ka velna vara tiks lauzta, ka pienāks
diena, kad atkal būs iespējams sastapt Dievu, kā tas bija Ēdenes dārzā.
Caur pravieti Jesaju Dievs solīja, ka “tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu”
(Jes. 9:1). Tai būs patiesi liels prieks, tā gavilēs: “Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots
Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais
Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala
uz Dāvida troņa un Viņa ķēniņa valstībā, Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un
taisnību no šā laika mūžīgi.“ (Jes. 9:5-6).

Lūgšana. Mīļais Debesu Tēvs, paldies Tev par to, ka vienmēr esi rūpējies par mani, ka esi
sagatavojis un dāvājis man Glābēju, kas mani aizvedīs pie Tevis! Palīdzi, Kungs, Viņu
sagaidīt, pieņemt un Tam sekot! Āmen.

Ieraksti trūkstošus vārdus un uzzini, ko tik ļoti gaidīja cilvēki!
8.

1. Sākumā Dievs ir radījis
2. Sestajā radīšanas dienā Viņš radīja
3. Pirmo vīrieti sauca
4. Sievu un palīgu viņam Dievs izveidoja no
5. Abi dzīvoja dārzā, ko sauca par
6. Par nepaklausību Dievs tos izdzina, bet deva
7. ka reiz no sievietes piedzims
8. un Tas būs visas cilvēces _______________

10. lapa

1.
2.
3.
4.
5.

7.
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sestdiena, 4. decembris

CILVĒKI GAIDA SAVU PESTĪTĀJU
Tai dienā notiks, tā saka Tas Kungs Cebaots, Es salauzīšu jūgu, kas tev
kaklā, un saraušu tavas saites; sveši tos vairs neverdzinās, bet tie
kalpos Tam Kungam, savam Dievam, un Dāvidam, savam ķēniņam,
kuru Es tiem atjaunošu... viņu valdnieks celsies no viņu pašu vidus; Es viņam ļaušu
Man tuvoties. Jo kas gan pats rotaļāsies ar savu dzīvību, lai Man tuvotos? - tā saka
Tas Kungs. Tā jūs būsit Mana tauta, un Es būšu jūsu Dievs (Jer. 30:8-9,21-22)
Cilvēkiem apkārt vienmēr ir bijušas bēdas un ļaunums. Katra tauta izvēlas savu veidu, kā
cīnīties par savu pastāvēšanu un labklājību. Israēla tautu Dievs bija atšķīris no citām
tautām, dāvājis tai atklāsmes, praviešus, vadījis to cauri gadsimtiem, sargājis no
iznīcināšanas un sodījis par atkāpšanos no ticības Viņam. Šī tauta Dieva sūtīto Glābēju
gaidīja no paaudzes uz paaudzi. Viņi gaidīja stipru, spēcīgu varoni, kas atbrīvos viņus no
uzbrucējiem. Tam, kam jānāk, bija jābūt ķēniņa Dāvida dēlam un varenam ķēniņam.
Viņam bija jānāk, lai pasargātu savu tautu, lai neviens tai neuzbruktu, lai neviens nedarītu
ļaunu citam, lai aizstāvētu nabagos.
Cik brīnišķīgi ir būt par Dieva tautu! Dievs ir ar viņiem! Daudzreiz Dieva Vārdā israēlieši
bija izcīnījuši cīņas ar citām spēcīgām tautām. Slava par Dieva varenību izplatījās un
daudzas apkārt dzīvojošās tautas baidījās no Israēla Dieva. Arī pašiem israēliešiem bija bail
no Dieva bardzības, tāpēc viņi gaidīja to, kas būs starpnieks starp Dievu un Viņa tautu.
Lūgšana. Slava un pateicība Tev, Visuvarenais un visu zinošais Dievs, ka rūpējies par
mums, cilvēkiem! Tu gribi un vari mūs atbrīvot no tā, kas mūs sasaista, kas valda pār
mums. Tu vadi mūs pretī gaismai, mīlestībai, tīrai sirdsapziņai, mieram. Āmen.
Izmanto burtu kodu un atšifrē Dāvida vārdus Glābējam no Psalmu grāmatas 40. nodaļas.
A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž
1 2 3 4 5 6 7 8 ` / - + @ # $ % ^ & * ( ) “ > < : ~ ° 0 9 ? ; \ |

7

~

/

1

)

)

1

3

1

/

~

/

2

6

2

~

(

1

)

~

(

1

)

~

11. lapa

7
,
,

~

(

9

<

>

~

3

7

0

0

1

~

(

1 )

/

~

9

)

/

~

,
,

)

7

% 1

<

1

;

<

1

& #

6

@ 7

;

0

@ .
.

2

9

)

% 9

)

/

~

7

~ @

0

9

& 2

3

8

$ ~

,
,

;

$

@ 7 ~

!
!

8

svētdiena, 5. decembris

2. Adventes svētdiena. DIEVA PESTĪŠANAS PLĀNS
Bet 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... Un Viņš stāvēs un ganīs Savu tautu
Tā Kunga spēkā un Tā Kunga, sava Dieva, Vārda godībā. Un viņi dzīvos drošībā, jo
Viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem. Un viņš būs miers (Mih. 5:1,3-4a)
Caur pravieti Mihu Dievs atklāj vēl kaut ko ļoti svarīgu par gaidāmo pasaules Pestītāju.
Glābējs ir no mūžības laikiem, tātad Viņš ir ne tikai Dāvida dēls, bet pats Dievs, Dieva Dēls.
Un Viņš cīnīsies nevis ar citu tautu valdniekiem, bet ar pašu ļaunumu un tumsības
valdnieku. Caur grēku sātans tur savā varā cilvēkus un visu pasauli, viņš ir tumsības ķēniņš.
Tāpēc Pestītājs nebūs parasts valsts vadītājs, kas karos ar svešām tautām. Pestītājs būs
kalps cilvēkiem, uz Sevi paņemot katra cilvēka grēkus, lai cilvēkus no tiem atbrīvotu. Dievs
ieplānoja sūtīt pasaulē gaismu, ko sātans nespēj nodzēst, nespēj apmānīt un nespēj
izturēt. Dievs ir miera Kungs, iekšējā sirds miera un gaismas Ķēniņš.
Tie, kas meklē mieru un mājas uz zemes, nevis Dievā, vienmēr piedzīvos vilšanos. Jo tikai
Dieva sūtītais Pestītājs spēj dāvāt īsto gaismu, īsto mīlestību un īsto mieru, pēc kā tik ļoti
tiecas atpestīto cilvēku sirdis.

Lūgšana. Cik brīnišķīgi ir Tavi nodomi un Tavi ceļi, mans Kungs! Paldies, ka atklāj tos caur
Savu Vārdu! Paldies, ka aicini arī mūs nākt un piedzīvot Tavu glābšanu un Tavu uzvaru pār
tumsu mūsu sirdīs! Dāvā mums Savu gaismu, Savu mīlestību un Savu mieru! Āmen.

Spēlē sudoku. Katrā rindā, katrā kolonnā un katrā spilgtāk iezīmētajā četru rūtiņu kvadrātā
ir jābūt katram no 4 burtiem:
D – Dievs
J – Jēzus
G – Gaisma
M – Miers

M
G

M

Jo Savā pestīšanas plānā Dievs ir
paredzējis sūtīt Savu Dēlu – Jēzu Kristu,
kas ir Dievs, kas nes īsto gaismu un mieru
katrā cilvēka sirdī, kas Viņam tic un Viņu
pieņem.

D

Prieks

Miers

J
Mīlestība
12. lapa

Cerība

pirmdiena, 6. decembris

DIEVA GAISMA ATGRIEŽAS
Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu (Jes. 9:1)
Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu
sirdīs... (2. Kor. 4:6)
Ja istabā ir tumšs vai ieslēgta vienīgi nakts lampiņa, var šķist, ka tajā viss ir labi un kārtīgi.
Taču iespīdot dienas gaismai, atklājas visi netīrumi un putekļi, vismazākie pleķi uz stikla,
nevietā noliktas mantas. Tāpat arī sirdī, gaismai ienākot, atklājas visi netīrumi: ļaunās
domas, vēlme pēc mantām vai svešām lietām, nelabi darbi, zagšana, melošana, viltība,
naids, skaudība, nelabi vārdi pret Dievu, lepnība vai vieglprātība... Tādu katram ir daudz.
Kurš sagaida un pieņem Dieva sūtīto gaismu, kas ir mūsu Glābējs Kristus, to šī gaisma
apspīd no iekšienes un palīdz ieraudzīt sevi ar Dieva acīm. Kristus un Viņa sūtītais Svētais
Gars arī palīdz laboties, kļūt par Viņa gaismas un mīlestības nesēju apkārtējiem un visai
pasaulei. Svētā Gara apspīdēts cilvēks nebaidās no grūtībām, jo Dievs ir ar Viņu! Tādam
cilvēkam sirdī ir miers un prieks, neatkarīgi no tā, kas ar viņu notiek šajā dzīvē uz zemes.

Lūgšana. Debesu Tēvs, es arī vēlos ieraudzīt Tavu gaismu un uzņemt to savā sirdī! Lūdzu
stiprini manu ticību, lai varu paļauties vienīgi uz Tevi, lai varu dzīvot Tavā tuvumā, katru
mirkli saņemot Tavu žēlastību un spēku pastāvēt visās grūtībā! Āmen.

Ar Pestītāja Jēzus atnākšanu, pasaulē ienāk dievišķā gaisma. Ieraksti saules staros, ko
Dieva gaisma mums atnes.

Grēku piedošana
Mūžīgā dzīve
Miers
Prieks
Mīlestība
Dievišķais spēks
Uzvara pār tumsu
Debesu valstība
Dzīves jēga

13. lapa

otrdiena, 7. decembris

LIELĀ ZIEMSVĒTKU DĀVANA
“...no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva
dāvana ” (Ef. 2:8)
Vislielākās dāvanas nav iespējams nopirkt par naudu. Ir iespējams nopirkt saldumus,
mantas, īpašumus, izklaides... Bet tādas lietas kā ticību, īstu mīlestību, dzīvību, draudzību,
veselību, mieru nekur nepārdod. Šīs lietas mums dāvā Dievs. Pateicoties vienīgi Dieva
žēlastībai, mēs varējām piedzimt šajā pasaulē, izaugt, mācīties, veidot attiecības ar citiem
cilvēkiem... Bet Dievs grib mums iedot vēl vairāk – Viņš grib iedot īstu dzīvību, kas nav tikai
izdzīvošana un šīs pasaules baudīšana, bet ar gaismu un jēgu piepildīta pieaugšana Dieva
mīlestībā, kas ved atpakaļ uz mūžīgo dzīvību Dieva tuvumā.
Jēzus Kristus, Dieva sūtītais Pestītājs, dod dzīvību, elpu, Viņš baro un uztur mūsu garu.
Jēzus ir visa labā avots. Viņš dod visu, pat Sevi pašu. Jēzus ir patiesā dāvana, kas piepilda
ļaudis ar tīru prieku un patiesu laimi. Ziemsvētkos mēs svinam Jēzus atnākšanu pie
cilvēkiem un ticībā uz Viņu saņemam visas dāvanas, ko Viņš mums ir sagatavojis.
“Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā bet tumsība to
neuzņēma.” (Jņ. 1:4-5)

Lūgšana. Paldies Tev, Debesu Tēvs, par dzīvības dāvanu un par mūsu Pestītāju Jēzu Kristu,
kurš ved mūs pretī mūžīgai dzīvei! Āmen.

Cik daudz dažādu dāvanu Tu
vari saskatīt šajā lielajā kastē?
Izkrāso tās dažādās krāsās!

14. lapa

trešdiena, 8. decembris

MŪSU LIELĀS DĀVANAS
“Dodiet Tam Kungam godu, kāds pienākas Viņa Vārdam, nesiet
dāvanas un nāciet Viņa pagalmos!” (Ps. 96:8)
Daudzi bērni, domājot par sev mīļiem cilvēkiem, sagatavo pašdarinātas dāvaniņas –
zīmējumu, kompozīciju vai kādu rokdarbu. Vai mēs varam kaut ko uzdāvināt arī Dievam?
Dievs no mums neko neprasa, tikai, lai mēs ar atvērtu sirdi pieņemtu Viņa dāvanu, Viņa
kalpojumu mums, lai ļautu Viņam dzīvot mūsu sirsniņās, tās sakārtot un izgaismot. Lai
slavējam Viņu, pateicamies un stāstam citiem par to, cik Dievs ir varens. Viņš ir radījis
debesis un zemi, arī mūs, cilvēkus. Viņš mūs tik ļoti mīl, ka sūtīja Savu Dēlu, lai mūs izglābtu
no velna varas. Šo dāvanu Dievs dod visiem, bez nekādiem cilvēku nopelniem, jo tādu
dāvanu nemaz nav iespējams nopelnīt. Un tieši tāpēc to ir tik grūti pieņemt, jo tad ir
jāatzīst, ka esmu nabags, man nemaz nav, ko dot pretī. Ir grūti būt nabagiem un pieņemt
žēlastību. Tā kā tas ir grūti, tad daudzi cilvēki šo Dieva dāvanu nespēj pieņemt.
Mācīsimies dot dāvanas tuviem cilvēkiem, bet Dievam dāvināt pašiem sevi, savu sirdi un
savu laiku. “Viņa bauslis ir, lai mēs ticam Viņa Dēla Jēzus Kristus Vārdam un mīlam cits
citu” (1. Jņ. 3:23). Visas dāvaniņas, ko gribēsim pasniegt šajos Ziemsvētkos, lai ir no sirds
sarūpētas, negaidot pateicību un dāvanu pretī.

Lūgšana. Mīļais Debesu Tēvs, lūdzu palīdzi man pazemībā pieņemt Tavu dāvanu un spēt
to novērtēt un saglabāt visas dzīves garumā! Āmen.

Atrodi ceļu pie savas dāvanas!

15. lapa

ceturtdiena, 9. decembris

LAIKS DIEVAM – DĀVANA SEV
Kad es Tevi piesaucu, Tu mani paklausīji un devi manai dvēselei drosmi
un spēku (Ps. 138:3)
Cilvēki mēdz daudz plānot, ko un kā darīs šodien, šoziem, šogad un nākotnē. Mēs
steidzamies, mēģinot izdarīt visu iecerēto un vēl padarīt savus ikdienas pienākumus. Bet
Adventes laikā ir īpaši svarīgi piedomāt un veltīt pietiekoši laika saviem mīļajiem,
lūgšanām, attiecībām un klusumam ar Dievu. Sarūpē šo dāvanu sev! Velti laiku
pārdomām, Bībeles lasīšanai, mierīgai un nesteidzīgai lūgšanai! Šajos brīžos Dievs tev
varēs pieskarties, un tu varēsi Viņu dzirdēt. Varbūt tev atklāsies tavs dzīves aicinājums,
varbūt Viņš dāvās tev dievišķu mieru, un tu iemācīsies paļauties vienīgi uz Viņu. Ir tik
daudz dāvanu, ko Dievs grib tev dot! Tikai jāapstājas, jāieklausās, jālūdz, lai Viņš palīdz to
visu saņemt. Dāvāsim laiku savas dvēseles dziedināšanai!
Gatavojoties svētkiem, lūgsim, lai Dievs palīdz sagatavot mūsu sirdis, sakārtot sevi, lai mēs
spētu uzņemt Jēzus siltumu, stiprinājumu un visas pārējās dāvanas, par ko tālāk runāsim.

Lūgšana. Mīļais Tēvs, lūdzu palīdzi, lai ikdienas darbos un grūtībās mēs spējam saglabāt
cerību un paļāvību uz Tevi! Lūdzam, lai Tu plāno mūsu laiku, vadi mūsu soļus, domas,
vārdus un darbus! Āmen.

Atrodi, kurš no
pulksteņiem ir
salūzis?
Padomā, kā var
pavadīt laiku ar
Dievu.
Izkrāso zīmējumu!

16. lapa
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piektdiena, 10. decembris

MŪŽĪGĀ DZĪVE
Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas
Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir
iegājis dzīvībā (Jņ. 5:24)
Vai atceries stāstu par to, kā cilvēks nepaklausīja Dievam Ēdenes dārzā un ēda aizliegto
augli? Dievs brīdināja cilvēku, ka tas mirs, ja ēdīs šo augli. Tomēr cilvēks turpināja dzīvot
un strādāt, viņam dzima bērni, un dzīve uz zemes turpinājās. Taču visa dzīvā radība virs
zemes agrāk vai vēlāk nomirst. Savukārt Dievs nekad nebeidzas, un tikai pie Viņa ir mūžīgā
dzīvība. Un tieši šo īsto mūžīgo dzīvību cilvēks bija zaudējis.
Bet Dievs ir sūtījis Savu Dēlu, kas ir Mīlestība, Gaisma un Dzīvība. Savienojoties ar Dievu
caur Viņa Dēlu, cilvēki saņem atpakaļ pazaudēto dzīvību. Šajā zemes dzīvē mēs esam
aicināti sagatavoties mūžīgai dzīvei, kas sāksies pēc nāves. Apzinoties, ka ar nāvi nekas
nebeidzas un ka Dievs mums ir sagatavojis mūžīgo prieku Viņa valstībā, arī šīs zemes dzīve
iegūst jēgu. No nāves nav jābaidās, bet katra šīs dzīves diena ir jāvelta, lai gatavotos Dieva
valstībai.

Lūgšana. Palīdzi man, Debesu Tēvs, katru dienu darīt Tavu prātu, pieaugt ticībā un uzticībā
Tev, dzirdēt un pildīt Tavu gribu manā dzīvē! Āmen.

Izmanto burtu kodu un atšifrē, kam Dievs dod mūžīgo dzīvību. Tas ir rakstīts Bībelē Jāņa
evaņģēlija 6. nodaļas 40. pantā.
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DIEVA VALSTĪBA IR TUVU KLĀT
Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds
un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais
bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu (Mt. 22:37-39)
Ko nozīmē: mīlēt Dievu? Kas mīl Dievu, tas pilda Dieva baušļus. Ja visas mūsu domas ir
vērstas uz Dievu un mēs tiecamies uz sirds šķīstību, tad mēs mīlēsim Dievu un pildīsim
Viņa gribu, dzīvosim Dieva tuvumā. Dzīve Dieva valstībā ir dzīvošana pēc Dieva gribas, kad
mūsu pašu griba ir labprātīgi pakļauta Dieva prātam.
Tāpat, kā nevar sēdēt uz diviem krēsliem, nevar arī vienlaicīgi rūpēties par pasaulīgo
komfortu vai slavu un tiekties pēc Dieva valstības. Pasaulīgas domas virzīs prātu, sirdi un
cilvēka gribu prom no Dieva, liks piemirst par Dieva gribu, par paklausību Dievam, sirds
tīrību un galveno mērķi – Dieva valstību. Grēki mūs virza prom no kursa un liedz mums
trāpīt šajā mērķī – iegūt dzīvību kopā ar Dievu. Bet, ja mēs netrāpīsim dzīvībā, tad
nonāksim nāvē. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pielikt pūles, nepadoties kārdinājumiem un
nebaidīties no skumjām un bēdām, kas būs pa ceļam. Bet ko darīt, ja tomēr sanāk paklupt,
izdarīt kādu grēku? Un kur ņemt spēku vienmēr pildīt baušļus un rīkoties saskaņā ar Dieva
gribu?

Lūgšana. Mīļais Kungs Dievs, palīdzi man zināt un pildīt Tavu gribu, tiekties uz sirds tīrību,
mīlēt Tevi tā, kā Tu pirmais esi mani mīlējis! Āmen.

Kā būtu jāmet
bumba, lai tā
trāpītu mērķī?
Bumba var
atsisties pret
šķērsli un
tālāk lidot citā
virzienā, kā
parādīts ar
raustītām
līnijām.

18. lapa

svētdiena, 12. decembris

3. Adventes svētdiena. GRĒKU PIEDOŠANA
Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis (Ef. 4:32)
Esmu atkal pastrādājis blēņas vai ko nelāgu... Pārņem bailes, kauns, varbūt rūgtums.
Bailes no soda. Kauns tikt noraidītam, ja atzīšos. Rūgtums no savas nespējas būt vienmēr
labam. Ko darīt? Lūdz piedošanu. Un piedod tad, ja tev kāds lūdz piedošanu. Apziņa, ka
esi piedevis vai ka tev ir piedots, ir fantastiska, tā dziedē sirds brūces un attiecības starp
cilvēkiem. Piedošana ir Dieva dāvana. Kristus, mūsu Glābējs, visus mūsu grēkus ir paņēmis
uz Sevi un par tiem samaksājis ar Savām asinīm, tāpēc Dievs mums ir piedevis visu. Bet
svarīgi ir nožēlot savus pārkāpumus, lūdzot Viņa piedošanu.
Mums katram ir patiesi daudz ko nožēlot Dieva priekšā. Dzīvojot ar tumsu sirdī, mēs
nepārtraukti grēkojam domās, vārdos un darbos. Grēks ir katra Dieva baušļa pārkāpšana.
Grēks sākas ar kādu mazu domu, kuru mums sūta ļaunais gars. Ja mēs to uzreiz neatvairām
ar lūgšanu, tā mūsos iesakņojas, tiek audzēta un attīstīta, kamēr izaug par netaisnām
jūtām, nelabām vēlmēm, ļauniem vārdiem un darbiem. Redzot kādu bērnu spēlējamies ar
jaunu rotaļlietu, man varētu iešauties prātā doma, ka viņam ir pārāk daudz rotaļlietu, bet
man taču nekā nav (kaut arī tā noteikti nav), varētu parādīties vēlme sadalīt mantas
“godīgi”, tātad atņemt kādu mantu citam bērnam.
Ja esi atsaucies Jēzus aicinājumam meklēt Dieva valstību, ir ļoti svarīgi pamanīt un nožēlot
savus grēkus Dieva priekšā. Ja cilvēks nožēlo, Dievs vienmēr piedod, jo Viņa sirds ir pilna
mīlestības, gaismas un siltuma. Jēzus nāk un klauvē pie cilvēka durvīm arī tad, ja cilvēks
savus grēkus neapzinās, lai izrautu cilvēku no tumsības, lai iesāktu ceļu uz gaismu kopā ar
Viņu.

Lūgšana. Mīļais Debesu Tēvs, lūdzu palīdzi man piedod tiem, kuri ir darījuši man ko ļaunu!
Palīdzi ieraudzīt savus grēkus citu cilvēku un Tavā priekšā, kā arī sūti man drosmi un spēku
tos no visas sirds nožēlot! Āmen.

Iedegsim trešo sveci Adventes vainagā.
Kad esi saņēmis piedošanu kā dāvanu,
nepaturi to tikai sev, bet dalies ar citiem,
piedodot tiem, kuri tev ir nodarījuši kaut
ko ļaunu.
Uzzīmē, ko tu gribētu, lai cilvēki un Dievs
tev piedotu, un ko tu gribi piedot kādam,
kurš tev ir nodarījis sāpes.
19. lapa

pirmdiena, 13. decembris

DIEVA SPĒKS
Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš
piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu
dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību (Ps. 103:2-4)
Bez Dieva sūtītā Glābēja cilvēks ir pilnīgi bezpalīdzīgs cīnīties ar ļauno garu un visu, ko tas
iesēj cilvēku sirdī. Viss labais mūsos nāk tikai no Dieva, no tā, ka Dieva gaisma nāk un
iemājo mūsu sirdī. Dieva spēks palīdz darīt labu citiem cilvēkiem, piedot, būt uzticamam,
laipnam, žēlsirdīgam. Bez Dieva spēka, cilvēks to nevar izdarīt. Un neviens, izņemot Dievu,
nevar iemācīt cilvēkam lūgt, padarīt viņa akmens sirdi par dzīvu, atvairīt ļaunās domas un
iekāres, nožēlot grēkus, paļauties vienīgi uz Viņu.
Šī arī ir dāvana, ko Dievs steidz tev atklāt un dot. Patiesībā, tā tev jau tiek dota katru dienu,
jo Dievs mūs katru mīl, Viņam mūs ir žēl, ja mēs grimstam tumsībā, bailēs, izmisumā un
ļaunumā. Viņš negrib mūs pamest, tāpēc sargā, novērš ļaunumu, klauvē pie mūsu sirds.
Bet mēs, cilvēki, domājam, ka paši esam tik labi, tik stipri un gudri. Jā, mīlošais Dievs ļauj
mums tā domāt. Taču atklājot patiesību, pazemībā ir jāatzīst, ka bez Dieva spēka,
nespējam izvēlēties neko labu.

Lūgšana. Debesu Tēvs, lūdzu dāvā man Tavu dievišķo spēku Jēzus Kristus vārdā, lai varu
pastāvēt visās dzīves vētrās un pārbaudījumos, lai dzīvoju ar gaismu sirdī, daru labu citiem
cilvēkiem un piedodu tiem, kuri dara man pāri! Āmen.

Sākot ar punktu A, zīmē līnijas pa rūtiņām. Tev ir dots rūtiņu skaits un virziens:
8↓

6→

8↑

6←

3↗

3↘

A

Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai
vēl nav pienācis gals (Raudu dz. 3:22)
20. lapa

otrdiena, 14. decembris

UZVARA PĀR TUMSU
Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls
(1. Jņ. 5:5)
Tumšajos ziemas vakaros ir tik patīkami iededzināt sveci vai nelielu lampiņu, lai izkliedētu
tumsu un radītu mājīgu, siltu noskaņu. Lūgšana Jēzus Kristus vārdā, savukārt, izkliedē
mūsu sirds tumsību, ko ienes dažādas kārības, piemēram, ļauna citu cilvēku aprunāšana
vai apsaukāšana, skaudība, svešas mantas iekāre, cietsirdība, lepnums, apvainojums vai
ļaunas domas un pastāvīga neapmierinātība.
Kad tu Dieva spēkā esi ieraudzījis savas sirds tumsību un patiesi nožēlojis savus
pārkāpumus, ir īstais laiks lūgt Dievu. Lūdzot Dievu un piesaucot Jēzus Kristus vārdu, prāts
var aizdzīt no sirds visu netīrību, ļaunās domas un kārības. Un tad sirdī var ienākt Kristus,
sakārtot mūsu sirdi un izgaismot to ar Sava evaņģēlija gaismu. Prātam jābūt vienmēr
vērstam uz Kristu, lai tas spētu pasargāt sirdi no ļaunuma un uzturēt to tīru, Kristus
gaismas apspīdētu.
Katrs cilvēks, kurš Dieva spēkā ir uzvarējis tumsu savā sirdī, padara pasauli gaišāku un
labāku. Tieši cilvēku sirds ir vieta, kur labais cīnās un uzvar ļauno!

Lūgšana. Nāc, mīļais Jēzu, manā sirdī, izgaismo to, attīri no ļaunām domām un vēlmēm.
Palīdzi spīdēt arī tuvākiem, kas grimuši tumsībā, un rādi Savu gaismu, ka tā apspīd viņu
sirdis, lai arī viņi iepazīst Tevi un vēlas pieņemt Tevi savā sirdī! Āmen.

Savieno punktus ciparu secībā! Izkrāso!

21. lapa

trešdiena, 15. decembris

MIERS SIRDĪ
Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas (Jņ. 14:27)
Pasaule ir stipri mainījusies, kopš cilvēks tika izdzīts no Ēdenes dārza. Daba ir nereti
nostājusies pretī cilvēkam, it kā sodot par cilvēka nepaklausību Dievam un par to, ka ir
izjaukta Dieva radītā harmonija un miers. Pūš auksti vēji, zeme izdod nezāles, notiek plūdi,
vulkānu izvirdumi, vētras, dzīvnieki ir palikuši naidīgi… arī attiecības starp cilvēkiem ir
palikušas naidīgas.
Taču Dievs aicina cilvēkus uz mieru. Mierīga sirds var būt tikai tam, kuram ir tīra
sirdsapziņa. Ja klausīsim Dieva vārdam, tas parādīs mums pareizo ceļu, ceļu uz sirdsmieru.
Tikpat svarīga ir lēnprātība un pazemība, jo Jēzus tieši tā uzvarēja ļaunumu pasaulē. Ir
jābūt spēkam, kas palīdz neatbildēt uz pazemojumiem, pārmetumiem vai apvainojumiem,
bet saglabāt Jēzus dāvāto sirdsmieru un skaidru virzienu uz Dieva valstību. Dievs Savā
mīlestībā un žēlastībā grib dāvāt šo spēku visiem, kas tic Viņam un pieņem Viņa sūtīto
Glābēju.

Lūgšana. Dārgais Dievs, lūdzu Tevi, dāvā manai sirdij mieru, palīdzi mīlestībā piedot
visiem, dzīvot paļāvību uz Tevi un Tavu Dēlu Jēzu Kristu, kurš ved mani uz Tavu Debesu
valstību! Āmen.

Izkrāso zīmējumu šādās krāsās:
1-zaļš
2- brūns
3-dzeltens
4-zils

22. lapa

ceturtdiena, 16. decembris

SVĒTKU PRIEKS
Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties! Kungs ir
tuvu! (Fil. 4:4-5b)
Svētkos mēs bieži viens otram novēlam prieku. Prieku sajūtam, kad esam kopā ar mīļiem
cilvēkiem, kad izdodas sasniegt iecerēto vai, piemēram, kad atklājam jaunas, skaistas
lietas savā dzīvē. Prieks rodas arī tad, ja spējam palīdzēt savam tuvākajam vai kādam
attālākam cilvēkam. Attiecības ar cilvēkiem mūsu dzīvei piešķir siltumu, mīlestību, laimi,
un pat jēgu.
Ziemsvētku gaidīšanas laiks mums vēlreiz atgādina, ka mēs varam iepriecināt citus un sevi,
daloties ar to, kas mums ir: būt līdzjūtīgiem cita vajadzībās un sāpēs, apmeklēt vientuļos,
uzklausīt tos, kuriem smagi no problēmu nastas, palīdzēt kādam lūgt Dievu. Jā, dzīve nav
vienmēr rožaina un skaista, tajā daudzreiz ir sāpes un izmisums, taču mēs vienmēr
atceramies un varam to stāstīt arī citiem, ka Dievs nav mūs atstājis, Viņš vienmēr ir kopā
ar mums. Viņa piedzimšanu mēs svinēsim Ziemsvētkos.

Lūgšana. Palīdzi man, Debesu Tēvs, ieraudzīt, kā varu iepriecināt citus cilvēkus
Ziemsvētkus gaidot un arī pēc tam, daloties ar Tevis dāvāto mīlestību ar visiem! Āmen.

Uzzīmē trūkstošo puzles gabaliņu! Papildini svētku galdu ar to, kas tev garšo!

23. lapa

piektdiena, 17. decembris

MĪLESTĪBA
Ja es visu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani
sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka
(1. Kor. 13:3)
Bībele māca, ka “mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās,
tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistās, tā
nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu,
tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas...” (1. Kor. 13:4-8). Tāda ir
pilnīga mīlestība. Vai kāds no mums spēj mīlēt kādu cilvēku ar šādu mīlestību?
Cilvēki mīl, bet dusmojas. Cilvēki mīl tos, kuri viņus mīl. Cilvēki šodien mīl, bet rīt strīdas.
Kāpēc tā? Jo cilvēki, kuriem sirdī ir tumsa, nespēj mīlēt ar pilnīgu mīlestību. To spēj vienīgi
Dievs. Un uz to tiecas arī cilvēks, kurā Dievs ir ienācis...
Sagaidīsim Ziemsvētkus savstarpējā mīlestībā un saticībā! Lūgsim viens otram piedošanu.
Atvērsim sirdi, lai Dieva Dēls var tajā ienākt un darīt mūs labākus, pilnīgākus, svētus. Būt
svētam nozīmē mīlēt Dievu un citus cilvēkus, nedarot nevienam neko tādu, ko negribi, lai
citi dara tev.

Lūgšana. Mīlestības Dievs, paldies, ka Tu esi mani tik ļoti mīlējis, ka esi sūtījis Savu Dēlu,
lai izvestu mani no tumsības un vestu pie Tevis, kur mīlestībā, mierā un priekā varēsim
dzīvot mūžīgi! Āmen.

Ieraksti kāda ir mīlestība! TĀ…

24. lapa

sestdiena, 18. decembris

SVĒTTAPŠANA
Jo tāda ir Dieva griba - lai jūsu dzīve būtu svēta (1.Tes. 4:3)
Jēzus nāk pie cilvēkiem, lai izmainītu viņu sirdis un domas. Viņš neatstāj cilvēku tumsībā
un grēkā, bet aicina nākt atpakaļ Dieva mājās. Viņš māca piedot, nevis dusmoties un karot;
dalīties ar citiem ar to, ko Dievs tev ir devis; palīdzēt tiem, kuriem vari palīdzēt; lūgt Dievu
un paļauties vienīgi uz Viņa žēlastību; ar visu savu dzīvi liecināt par Viņu; dzīvot ar Jēzu
sirdī. Sajūtot sevī Kristus mīlestību, ticīgie kļūst līdzcietīgi cits pret citu un pret tiem, kuri
vēl nav Jēzum noticējuši; viņi spēj lūgt par tiem un tos atbalstīt.
Caur Jēzu Dievs kļūst cilvēkam tuvs un atvērts. Ticīgiem Jēzus sūta Svēto Garu, kas ir Dieva
Trīsvienības trešā persona. Svēts cilvēks ir tas, kurš ir svētīts ar Svētā Gara klātbūtni. Kad
mūsos ir Svētais Gars, mēs vienmēr atceramies par to, ka mūsos ir Dievs, baidāmies grēkot
un grēkus no sirds nožēlojam. Jo, ja mūsos ir Dieva Gars, sirds mūs pamudina darīt labas
lietas un dvēsele tiek dziedināta no vājībām. Mīlestība ir ceļš uz svēttapšanu.

Lūgšana. Trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, palīdzi man uzņemt Tevi savā sirdī
un pārveido mani, dari mani labāku, gaišāku, tādu, kas nes Tavu mīlestību, gaismu un
svētību šajā pasaulē! Lūdzu arī par tiem, kuri Tevi vēl nepazīst, ka Tu aicini un vadi visus
pie Sevis. Āmen.

Balts balodis simbolizē Svēto
Garu, kurš māca, atgādina un
dod spēku ticīgiem cilvēkiem
pildīt Dieva gribu šajā zemes
dzīvē un ved mūs uz mūžīgo
dzīvi. Uzzīmē savu balodi!

25. lapa

how-to-draw-a-Dove.jpg (800×1132)
(howtodrawforkids.com)

svētdiena, 19. decembris

4. Adventes svētdiena. DIEVA PLĀNS PIEPILDĀS
Paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas (Lk. 21:28)
Šī vēsts skan cauri Bībelei – gan Vecajai Derībai, gan Jaunajai Derībai. Dievam jau no paša
iesākuma bija plāns, kā Viņš izglābs cilvēkus, bet bija nepieciešams laiks, lai sagatavotos
Pestītāja atnākšanai. Vispirms Dievs sagatavoja apstākļus, kuros varēja piedzimt Viņa Dēls
un Viņa vēsts varētu izplatīties pa visu pasauli.
Israēla tauta Viņu gaidīja no paaudzes uz paaudzi. Šo tautu Dievs bija īpaši brīnumaini
vadījis un uzturējis, mācījis tai savus likumus un cauri gadsimtiem ar praviešu mutēm
stāstījis par Savu plānu. Šajā tautā vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri no sirds ticēja Dievam un
gaidīja Viņa sūtīto Glābēju, kas izvedīs viņus no tumsības. Dievam bija svarīgi, lai tad, kad
Jēzus nāks, būtu cilvēki, kas Viņu sagaidītu.
Tāpat Dievs ir sagatavojis vietu un ģimeni, kur Dieva Dēls varētu piedzimt. Tālāk tu
uzzināsi, kā tas notika.

Lūgšana. Mīļais Tēvs, paldies par to, ka īstajā laikā un vietā esi dāvājis pasaulei Glābēju!
Paldies, ka esi izredzējis mūs, lai mēs Viņu gaidītu un gatavotos Kunga Jēzus atnākšanai!
Āmen.

Savieno punktus šādā secībā:
A–1–2–3–4–A–5–6–7–8-A

Miers
Prieks

8. Māte 7. Vēstnesis

Mīlestība
2. Vieta

1. Laiks

3. Pravieši

.

A

5. Ceļi

26. lapa

Cerība

4. Templis

6. Tauta

Katrs punkts attēlo kaut ko, kas
bija nepieciešams, lai Dieva Dēls
varētu nākt pasaulē. Padomā, kas
vēl bija nepieciešams!

4. Adventē
aizdedzināsim
ceturto sveci mūsu
vainagā. Tagad visas
sveces deg. Kristus
dzimšanas diena ir
pavisam tuvu!

pirmdiena, 20. decembris

VĒSTNEŠA BALSS
Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu (Jņ. 1:8)
Caharija un Elizabete dzīvoja aptuveni pirms diviem tūkstošiem gadu un piederēja Israēla
tautai. Caharija bija priesteris Dieva namā, taisns vīrs gados, kas centās pildīt visus Dieva
likumus. Elizabete arī vairs nebija jauna, bet bērnu viņu ģimenē nebija. Kādu dienu Dieva
namā Caharijam parādījās eņģelis, lai pastāstītu, ka Elizabetei piedzims dēls, kuru
jānosauc par Jāni, un tas būs Svētā Gara piepildīts. Šis bērns, kad izaugs, aicinās ļaudis pie
Dieva un ies Dieva sūtītajam Glābējam pa priekšu, sagatavodams Tam ceļu. Caharija
šaubījās, vai eņģeļa teiktais var piepildīties, un savu šaubu dēļ palika mēms līdz bērniņš
piedzima un tam deva vārdu Jānis.
Par Jāņa dzimšanu un kalpošanu pravieši stāstīja jau sen. Viņš cilvēkus kristīja Jordānas
ūdenī, lai apliecinātu šo cilvēku patiesu savu grēku nožēlu. Jāni arī sauca par vēstneša
balsi, kas aicināja pamanīt un klausīt Dieva vārdam. Jo kas ir no Dieva, tas klausās Dieva
vārdu. Ir svarīgi ne tikai dzirdēt, bet sadzirdēt, klausīties, izdarīt to, ko Dievs saka. Dievs
mūs aicina gatavot ceļu Kungam Kristum, lai Viņš varētu mūsos iemājot.

Lūgšana. Paldies Tev, Debesu Tēvs, par svēto kristību un par Svēto Garu, kuru caur to
saņemam. Palīdzi mums, Kungs, labāk dzirdēt Tavu vārdu, to pieņemt un piepildīt! Āmen

Jānis Kristītājs bija neparasts cilvēks. Viņš dzīvoja un sludināja tuksnesī, ģērbās kamieļu
spalvu drēbēs, ēda siseņus un kameņu medu. Viņš kristīja ļaudis, kuri nožēloja savus
grēkus, Jordānas upē.
Atrodi burtu režģī šos vārdus:
vēstnesis
balss
tuksnesis
kristība
grēku nožēla
kamielis
sisenis
medus
Jānis ļaudīm teica: "Kāds spēcīgāks nekā es nāk pēc manis, kam es neesmu cienīgs
noliecies atraisīt Viņa kurpju siksnas. Es jūs esmu kristījis ar ūdeni, bet Viņš jūs kristīs ar
Svēto Garu" (Mk. 1:7-8).
27. lapa

otrdiena, 21. decembris

DIEVA MĀTE
“Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies”
(Lk. 1:45)
Marija bija Elizabetes māsīca, kas dzīvoja Nācaretē. Sešus mēnešus pēc notikumiem ar
Cahariju eņģelis nāca pie Marijas. Tas viņu sveicināja: “Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas
Kungs ar tevi!” Tad eņģelis pastāstīja par to, ka Marija paliks grūta no Svētā Gara un
dzemdēs bērniņu, kas būs Dieva Dēls un valdīs pār Dieva tautu mūžīgi. Marija noteikti
nebija gaidījusi tādas ziņas, bet viņas atbilde uz eņģeļa sacīto bija: “Redzi, es esmu Tā
Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda” (Mt. 1:38). Marijai bija liela ticība
Dievam un viņa nešauboties pieņēma Dieva gribu savā dzīvē.
Tā Marija tika izredzēta būt par Dieva Dēla māti. Viņa bija tā ilgi gaidītā sieviete, kas varēs
sevī uzņemt Dievu. Dieva Tēva mūžīgais Vārds, īstajam laikam atnākot, bija iemiesojies
jaunavas Marijas klēpī.

Lūgšana. Māci mums, lai kā Marija pazemīgi un uzticīgi paklausām Tavai gribai! Lūdzu,
veido mūsu sirdis tādas, kas vēlas Tevi uzņemt! Ļauj mums visiem priecāties par Tavu
klātbūtni mūsu dzīvē! Āmen.

Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: "Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar
tevi!" Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: kas tas par
sveicienu? Un eņģelis sacīja: "Nebīsties, Marija, jo tu __________________ esi
atradusi pie Dieva.
(Lk. 1:28-30)
Ko Marija atrada pie
Dieva?
Izveido vārdus no
dotajiem burtiem,
ieraksti tos pa labi, un
tumšākajos lodziņos
varēsi izlasīt, ko Marija
atrada pie Dieva.

28. lapa

trešdiena, 22. decembris

JĀZEPS PAKLAUSA DIEVAM
Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Tā Kunga eņģelis tam bija
pavēlējis, viņš ņēma savu sievu pie sevis (Mt. 1:24)
Marija bija saderināta ar vīrieti, kuru sauca Jāzeps. Jāzeps bija taisnīgs vīrs no Dāvida cilts,
kurš nodarbojās ar galdniecību un dzīvoja diezgan nabadzīgi. Uzzinot, ka saderinātā gaida
bērniņu, Jāzeps domāja viņu atstāt, jo tāds bija to laiku likums. Tomēr viņš negribēja
apvainot Mariju vai pakļaut viņu negodam, bet šķirties no viņas slepeni, nevienam
nepaskaidrojot iemeslu.
Taču sapnī pie Jāzepa atnāca Dieva eņģelis. Tas izstāstīja viņam, ka bērniņš ir no Svētā
Gara. Tāpēc lai Jāzeps nebaidās apprecēt Mariju. Eņģelis arī atklāja, ka šīs bērniņš būs
īpašs – tas atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. Marija ir jaunava, kas dzemdēs Dēlu, tieši
tā, kā pravieši bija runājuši jau sen, pirms tas notika. Eņģelis arī deva Jāzepam norādījumu,
kā bērniņu nosaukt – “Tā vārdu tev būs saukt Jēzus”, – viņš teica. Jāzeps paklausīja Dieva
vēstij, ko atnesis eņģelis, un ņēma Mariju sev par sievu, bet viņas bērniņu atzina arī par
savu bērnu un mantinieku.

Lūgšana. Mīļais Dievs, lūdzu palīdzi mums dzirdēt un pieņemt Tavu gribu mūsu dzīvē, pat
ja tā nesakrīt ar to, ko paši esam domājuši un plānojuši! Āmen.

Jāzeps bija galdnieks, viņš taisīja dažādus priekšmetus no koka. Atrodi galdnieka taisītus
priekšmetus un tajos ierakstītus vārdus, kas raksturo Jāzepu. Ko tas atklāj par Dievu, kurš
ir vislabākais Tēvs pasaulē?

29. lapa

ceturtdiena, 23. decembris

CEĻŠ UZ BĒTLEMI
“Tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts
kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Izraēla tautu ”
(Mt. 2:6)
Tajā laikā, kad Marijai tuvojas dzemdību laiks, ķeizars Augusts, kas toreiz valdīja pār viņu
zemi, pavēlēja visiem ļaudīm iet uz savu dzimto vietu (uz savas cilts pilsētu) pierakstīties
jeb piereģistrēties. Jāzeps bija no ķēniņa Dāvida cilts, bet Dāvida cilts pilsēta bija Bētleme.
Tā bija neliela pilsēta, aptuveni astoņus kilometrus uz dienvidiem no Jeruzālemes. Tāpēc
Jāzeps ņēma Mariju un devās ceļā, tāpat kā daudzi citi cilvēki, kas cēlušies no Dāvida cilts.
Bētlemē tajās dienās bija ļoti daudz cilvēku, un nebija viegli atrast māju, kur jaunajai
ģimenei palikt. Marijai pienāca laiks dzemdēt bērniņu, un tas piedzima Bētlemē, tieši kā
bija teikts pravietojumā.

Lūgšana. Mīļais Debesu Tēvs, Tu esi brīnišķais Dievs un Tavs pestīšanas plāns ir patiesi
brīnišķīgs! Paldies Tev, ka varam uzticēties Tev un būt pārliecinātiem, ka Tavi vārdi
piepildīsies. Āmen.

Palīdzi Marijai un Jāzepam atrast īsto ceļu, kas ved uz Bētlemi.

30. lapa

piektdiena, 24. decembris. Ziemsvētku vakars

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS
Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem
ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus,
Kungs (Lk. 2:10b-11)
Kad Jāzeps ar Mariju bija Bētlemē, Marijai piedzima Dieva dotais pirmdzimtais bērniņš.
Vietu trūkuma dēļ jaunā ģimene palika kādā kūtī, un bērniņu ielika silē, no kuras lopi ēd
sienu. Tā arī bija Dieva dotā zīme ganiem, kas tajā naktī negulēja, bet netālu sargāja savus
lopus. Tie ieraudzīja spožu eņģeli un nobijās. Eņģelis runāja par lielu prieku visiem
cilvēkiem, jo beidzot ir dzimis Pestītājs. Gani to atradīs autos ietītu un silē gulošu. Eņģeļi
slavēja Dievu: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.” Gani
steigšus gāja skatīties, par ko eņģelis viņiem stāstījis, un patiešām atrada Mariju, Jāzepu
un bērniņu, ieliktu gulēt silītē. Gani godāja Dievu un pateicās Dievam par to, ko bija
dzirdējuši un redzējuši. Liels prieks bija visiem – gan debesīs, gan virs zemes!

Lūgšana. Paldies Tev, Dievs, ka esi atklājis vēsti par Pestītāju arī mums, lai mēs varam kopā
ar eņģeļiem slavēt Tevi un priecāties par Tevis sūtīto Pestītāju! Āmen.

Savieno punktus ciparu secībā un izlasi eņģeļu slavas dziesmu Dievam! Pirmā līnija
savieno ciparus 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7. Otrā līnija savieno ciparus 4 - 5A – 6A – 7A.
2. Dievam

5A. cilvēkiem

1. Gods

6A. labs
7A. prāts.

31. lapa

4. un

5. miers

6. virs

7. zemes,

3. augstībā,

sestdiena, 25. decembris. Ziemsvētki

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI
Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību
(Jņ. 1:14a)
Jēzus, Dieva mīļotais Dēls, ir Dieva Vārds, ar kuru Viņš ir radījis visu pasauli. Vārds kļuva
par miesu, kad Dieva Gars pieskārās Marijai. Tā Jēzus bija reizē cilvēks un Dievs, cilvēku
dēls un Dieva vienpiedzimušais Dēls. Patiess Dievs un patiess cilvēks.
Jā, Dievs piedzima kā bērniņš! Viņš varēja visu cilvēku priekšā nokāpt no debesīm eņģeļu
pavadīts, bet tomēr izvēlējās piedzimt un dzīvot kā viens no mums, cilvēkiem. Pieņemot
mūsu cilvēcisko dabu, Viņš mums, mirstīgajiem, sniedz mūžīgo dzīvi un debesu godu.
Redzot Dievu cilvēka miesā, mēs, cilvēki, varam neredzamo Dievu ieraudzīt un mīlēt. Dievs
vēlas, lai mēs spētu Viņam tuvoties un pieņemt Viņa dedzīgo un pašaizliedzīgo mīlestību
pret mums, nevis trīcēt bailēs un slēpties no Viņa. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo
dzīvību” (Jņ. 3:16). Tā šajā mazajā bērniņā, kuru māmiņa ielika gulēt silītē, ir atklājusies
visuvarenā Dieva mīlestība pret visiem cilvēkiem.

Lūgšana. Paldies Tev, Tēvs, ka
Tu esi devis Savu Dēlu, lai vestu
mūs atpakaļ pie Tevis! Paldies
par Tavu mīlestību un
upurēšanos mūsu labā. Lūdzu,
māci mūs ticēt un pieņemt šo
brīnišķo dāvanu – Jēzu! Āmen.

Savieno punktus.
Viena līnija
savieno ciparus,
otrā – burtus.

Izmantots zīmējums
“Jesus Mary and Joseph
Coloring Page”
Pinterest.com,
Coloring Home

32. lapa

svētdiena, 26. decembris. Otrie Ziemsvētki

JĒZUS IR PESTĪTĀJS
Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam (Mt. 28:20)
Zemes dzīve Jēzum nebija viegla. Kopš trīsdesmit gadu vecuma Viņš nepagurdams mācīja
cilvēkus, saskaroties ar pretestību un naidu no tā laika garīdzniekiem, kuri beigās Viņu
nodeva zemes pārvaldniekam Pilātam, apmeloja un panāca, ka Jēzu sodīja ar nāvi. Jēzus,
pildīdams Dieva Tēva gribu, kļuva par mūsu Pestītāju, kad ciešanās mira pie krusta. Arī tas
bija brīnišķais Dieva plāns.
Dievu nevar nogalināt, Viņam pieder mūžīgā dzīvība. Būdams Dievs, Jēzus trešajā dienā
pēc nāves augšāmcēlās, Viņa gars atkal atgriezās miesā. Tā Viņš salauza nāves varu un
ikvienam cilvēkam, kas Viņam tic, dāvā grēku piedošanu, atbrīvošanu no tumsības varas,
augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību Dieva valstībā. Tagad Jēzus ir kopā ar Savu Tēvu
debesīs, bet Viņš Savā neizmērojamā mīlestībā turpina klauvēt pie katra cilvēka sirds, lai
tā noticētu un pieņemtu Viņu, kļūtu par Dieva bērnu.

Sanumurē pestīšanas stāsta notikumus to secībā!

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

33. lapa

⃝

⃝

https://sundayschoolzone.com/
https://i.pinimg.com/originals/4b/0b/a2/4b0ba255afbab144fb5a585e514812dc.gif

Lūgšana. Dārgais Debesu Tēvs, cik labi ir būt Taviem bērniem! Slava un pateicība Tev, Jēzu,
par Tavu augšāmcelšanos un mūžīgas dzīvības dāvanu! Paldies Tev, ka Tu dāvā mūsu
sirdīm uzvaru pār tumsību, svētu prieku un patiesu mieru! Āmen.

pirmdiena, 27. decembris

KAS IR GUDRI?
...gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir
jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām
austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.” (Mt. 2:2)
Tagad mēs zinām, kas par bērniņu guļ Marijas klēpī. Bet tajos laikos bija maz cilvēku, kuri
to apzinājās, kaut arī pravieši par Glābēju bija ļoti daudz sludinājuši. Jēzus vecāki to zināja;
arī gani, kuriem eņģeļi šo vēsti bija pasludinājuši. Taču Dievs gribēja šo vēsti atklāt arī
kādiem cilvēkiem tālajās austrumu zemēs. Tie bija tajā laikā izglītoti cilvēki, kuri sprieda
par nākotni, skatoties zvaigznēs. Dievs viņiem parādīja īpašu zvaigzni, pēc kuras šie gudrie
vīri saprata, ka ir piedzimis pasaules Valdnieks. Gudrie atsaucās Dieva aicinājumam un
sekoja zvaigznei, kura veda viņus tieši uz Bētlemi, uz vietu, kur bija Jēzus bērniņš. Ciemiņi
nesa sev līdzi dāvanas: zeltu, vīraku un mirres. Zeltu – ķēniņam, vīraku – priesterim, mirres
– cilvēkam, kam Sava dzīve būs jāatdod par pasaules glābšanu. Pretī ticīgie gudrie saņēma
vēl lielākas dāvanas no paša Kristus – Viņa taisnību un mūžīgo dzīvi.
Bet ko mēs varētu Jēzum dāvāt? Viņš mācīja, ka, ja mēs darītu labu saviem tuvākajiem,
tad mēs darītu labu Viņam pašam. Jēzus mācīja būt žēlsirdīgiem, dāvāt sirds maigumu un
mīlestību visiem, kuriem tā ir vajadzīga; darīt labu visiem – kā priekš paša Dieva. Jo mēs
no Viņa jau esam saņēmuši vislielāko dāvanu – Dieva mīlestību un cerību uz mūžīgu dzīvi
caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu.

Lūgšana. Palīdzi mums, mīļais Tēvs, būt gudriem un atsaukties Tavam aicinājumam nākt
Tev pretī, ielaist Jēzu savā sirdī un dalīties ar Tavu mīlestību ar visiem cilvēkiem mums
apkārt! Āmen.

Palīdzi gudrajiem atrast Jēzu, sekojot zvaigznei!
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otrdiena, 28. decembris

DIEVS IEMĀJO CILVĒKU SIRDĪS
Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debess un zemes
Kungs, nemājo rokām celtos tempļos (Ap. d. 17:24)
Bet kur tad mājo Dievs? Dieva templis jeb nams ir Dieva Dēls, kas šajā pasaulē piedzimis
kā cilvēks. Viņš kļuva par Dieva miesu. Arī tajos cilvēkos, kas savā sirdī pieņem Dieva sūtīto
gaismu, Viņa Dēlu un Pestītāju, iemājo Dievs.
“ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs
dzīvības gaisma” (Jņ. 8:12b). Kristus ir ilgi gaidītā gaisma, kā uzlecoša saule rītausmā. Kas
to uzņem sevī, tas tiek apgaismots un dziedināts no iekšienes, atbrīvots no grēka varas,
no nespējas pretoties tieksmei grēkot.
Jā, Dievs dzīvo cilvēku sirdīs! Baznīcas un tempļus cilvēki ar mīlestību būvē Dievam par
godu, lai tajās sanāktu kopā, pielūgtu Dievu, saņemtu sakramentus un stiprinājumu. Bet
nams, kur Dievs dzīvo, ir paši ticīgie cilvēki jeb Baznīca. Baznīca ir cilvēki, uz kuriem kristībā
ir izlējies Svētais Gars, viņiem Dieva baušļi un likumi ir ierakstīti sirdī. Šie cilvēki labprāt
atsaucas Dieva aicinājumam pildīt Viņa gribu, viņi ir īstā Dieva tauta. Caur viņiem šī
pasaule kļūst gaišāka, tīrāka, mīlestības un taisnības pilnāka. Un viņi ir tie, kuri no Dieva
saņem brīnišķīgas dāvanas!

Lūgšana. Mīļais Dievs, palīdzi arī man būt par svētu templi, kurā Tu varētu mājot un dāvāt
Savu svētību visiem maniem darbiem, kurus daru Tev par godu! Āmen.

Seko Jēzus gaismas stariem un uzzini Jēzus pēdējos vārdus, pirms Viņš pameta šo zemi un
pacēlās pie Sava Tēva debesīs. Stari parāda, kādi burti slēpjas aiz cipariem.

“Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, ka jūs
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(Jņ. 12:36)

