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Paskaties debesīs!Tās ir izpletušās virs 
tevis kā  skaista, milzīga telts. Vēja 
dzīti, debesīs slīd mākoņi. To forma 
nemitīgi mainās. Dievs ir radījis šo 
zemi. Mierpilns ir tās ceļš.

Dievs ir radījis gan bezgala dziļus 
okeānus, gan sauszemi ar kalniem un 
ielejām.

Kalnu avoti dāvā mums ūdeni. Tas 
plūst uz ielejām, un dzīvnieki to dzer.  
Putni dzīvo koku zaros un dzied savas 
skanīgās dziesmas.

Dievs gādā par visiem; Viņš liek zālei 
augt lopiem par barību, bet cilvēkiem 
Viņš radījis dārzeņus, augļus un labību. 
Katram dzīvniekam Viņš ir iekārtojis 
mājvietu; putniem – kokus , bet kalnu 
kazām - augstas klintis. Naktī tumšās 
debesīs spīd Mēness,kura spožā 
gaisma ir tik noderīga meža zvēriem. 
Cilvēki ceļas līdz ar saules lēktu, kad 
meža zvēri iet gulēt savās alās.

 It viss ir atkarīgs no Dieva. Ikkatru 
dienu līdz pat manas dzīves galam es 
gribu slavēt Viņu,vareno Dievu!

Bībele ( pēc 104. psalma)

Lai labi veicas izkrāsot!

„Rimsties un saproti  „Rimsties un saproti  
Dieva brīnumus!“Dieva brīnumus!“

Bībele – Ījaba 37:14
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  Es tevi mācīšu un vadīšu,   Es tevi mācīšu un vadīšu, 
Es nenovērsīšu Savas acis  Es nenovērsīšu Savas acis  
   no tevis.    no tevis. Bībele (pēc 32. psalma, 8. panta)

„Sākumā Dievs radīja „Sākumā Dievs radīja 
debesis un zemi.“debesis un zemi.“  

Bībele – 1.Mozus 1:1



„Lai slavē Viņu debesis  „Lai slavē Viņu debesis  
      un zeme, jūras un viss,        un zeme, jūras un viss,  
   kas tajās ņudz.“   kas tajās ņudz.“
  Bībele – Psalmi 69:35



Atrodi 10 kļūdas apakšējā attēlā! Dāvanu haoss.  
Palīdzi bērniem sakārtot lentes un atrast 

pareizo dāvanu!



 „Mana pal īdzība nāk no  „Mana pal īdzība nāk no 
Kunga, kurš rad ījis Kunga, kurš rad ījis 
         debesis un zemi.’ ’            debesis un zemi.’ ’   

Bībele – Psalmi 121:2

„Tici Kungam Jēzum  „Tici Kungam Jēzum  
           un tiksi glābts.’’           un tiksi glābts.’’

Bībele – Apustuļu darbi 16:31



„Ikviens,  „Ikviens,  
kas Viņam  kas Viņam  

tic, tic,   

Caur Viņa  Caur Viņa  
Vārdu saņem grēku Vārdu saņem grēku 
piedošanu.’’piedošanu.’’  

Bībele – Apustuļu darbi 10:43



„Jo, kas rod mani, „Jo, kas rod mani, 
rod dzīvību rod dzīvību 

un iemanto labvēlību un iemanto labvēlību 
no Kunga!’’no Kunga!’’
  Bībele – Sakāmvārdi 8:35

„Zaļās ganībās Viņš mani gulda, „Zaļās ganībās Viņš mani gulda, 
pie rāmiem ūdeņiem Viņš  pie rāmiem ūdeņiem Viņš  
mani ved…’’mani ved…’’ Bībele – Psalmi 23:2



Noa
Pirms daudziem, daudziem ga-
diem dzīvoja vīrs vārdā Noa. Tajos 
laikos Dievs ar cilvēkiem runāja 
tieši. Taču cilvēki nevēlējās zināt, 
ko Dievs viņiem saka. Daudz lab-
prātāk cilvēki darīja sliktas , Dievam 
nepieņemamas lietas.  To redzot, 
Dievs nožēloja, ka radījis cilvē-
kus. Viņš  nolēma tos iznīcināt un 
pārklāt visu zemi ar ūdeni.

Par laimi, Viņš atrada Nou un viņa 
ģimeni. Viņi ļoti  mīlēja Dievu un 
darīja to, ko Viņš teica. Tādēļ Dievs 
nolēma, ka šai ģimenei jāizdzī-
vo, un izstāstīja Noam glābšanas 
plānu: Noam vajadzēja uzbūvēt 
lielu kuģi zemes vidienē, ļoti tālu 
no jūras. Citi cilvēki izsmēja Nou. 
Bet Noa no Dieva bija uzzinā
jis, ka tikai šķirstā (lielajā kuģī) 
iespējams glābiņš. Kad šķirsts bija 
gatavs, visi cilvēki drīkstēja nākt 
uz tā klāja. Bet cilvēki turpināja 
izsmiet Noa šķirstu.

Tikai zvēri nāca. Nāca un nāca. 
No katra veida pa vienam pārim. 
Visbeidzot arī Noa ar savu ģimeni 
uznāca uz šķirsta, un Dievs aizslē
dza aiz viņiem durvis.

Lietus sāka līt uz šķirsta jumta. 
Ūdens līmenis visapkārt cēlās 
arvien augstāk. Lietus lija un lija 
bez mitas. Lija četrdesmit dienas 
un naktis. Un kas notika ar šķirstu? 
Šķirsts sāka peldēt. Ūdens pārklāja 
pat augstākos kalnus.  Vairs nevarē-
ja saredzēt ne pilsētas, ne mežus.

Visu pārklāja ūdens, arī cilvēkus. 
Tad Dievs nodomāja: “Pietiek.” Un 
lietus mitējās. Pēc daudzām, dau-
dzām nedēļām zeme atkal nožuva. 
Noa ar savu ģimeni un arī dzīvnieki 
beidzot varēja pamest šķirstu. Viņi 
bija priecīgi un pateicās Dievam 
par izglābšanos.

Dievs uzrunāja Nou: “Vai redzi va-
ravīksni debesīs? Katru reizi, kad 
tu to redzēsi, tā tev atgādinās, ka 
es mīlu cilvēkus un vēlos viņus 
glābt.“

Šo stāstu tu vari izlasīt Bībelē. Tas 
ir pašā Bībeles sākumā, 1. Mozus 
grāmatā, 6. - 9. nodaļā.

Vai tu zini, ka Dievs tevi mīl? Viņš 
gribētu, lai tev iet labi un lai tu 
reiz nokļūsti pie Viņa debesīs. 
Vai tas nav skaisti? Taču pagaidi! – 
Visiem cilvēkiem ir sliktas, grēcīgas 

sirdis. Tādēļ tie nespēj nokļūt pie 
Dieva.

Tieši tāpēc Dievs sūtīja savu Dēlu 
Kungu Jēzu, uz šo Zemi. VIŅŠ 
nomira tevis dēļ pie krusta! Par 
taviem grēkiem! – Un tagad? Jēzus 
Kristus dzīvo! Viņš ir augšāmcēlies!

Katrs, kas VIŅAM tic un izsūdz 
VIŅAM savus grēkus, ir glābts. 
Izstāsti Jēzum Kristum par saviem 
grēkiem lūgšanā un pateicies 
VIŅAM, ka VIŅŠ ir miris arī par ta-
viem grēkiem.  Tad tu būsi glābts, 
kā cilvēki toreiz šķirstā…



Atrodi 10 kļūdas apakšējā attēlā! Apmaldījies! Ko nu?
Vai vari palīdzēt zemniekam atrast 

 ceļu mājup?



„Ja atzīstamies savos grēkos,  „Ja atzīstamies savos grēkos,  
tad Viņš ir uzticams un taisns un tad Viņš ir uzticams un taisns un 
mums piedod grēkus, un šķīstī mūs mums piedod grēkus, un šķīstī mūs 
no visas netaisnības.“no visas netaisnības.“      Bībele – 1. Jāņa 1:9

Papijs
Sūzijai gultā bija mīksto rotaļlietu 
zoodārzs. Kādu vakaru, kad meite-
ne lika zvēriņus gulēt, viņa ne-
varēja atrast mazo kucēnu Papiju. 
Sūzija meklēja visās malās, tomēr 
tumšajā istabā nevarēja to atrast. 
Visbeidzot viņa sacīja savai mā-
miņai: „Mammu, es nevaru atrast 
Papiju! Varbūt viņš ir pazudis 
kaut kur ārā, uz ielas…  Ak, mans 
nabaga Papijs!“ Māmiņa mierināja 
meitu: „Esmu droša, ka mēs atradī-
sim tavu Papiju. Ej tagad gulēt, rīt 
mēs viņu pameklēsim! Kāpēc tu 
nelūdz palīdzību Dievam?“

Pagāja dažas dienas, tomēr Sūzija 
tā arī nevarēja atrast Papiju. Viņa 
bija ļoti, ļoti bēdīga.

Kādu dienu, kad māmiņa kārto-
ja Sūzijas istabu, viņa iesaucās: 
„Sūzij! Skaties, kas te ir!“ – un aiz 
gultas Sūzija atrada ļoti putekļai-
no Papiju. „Ak, Papij!“ – viņa teica, 
„ko tu šeit dari? Man bija tik ļoti 
bail par tevi!“ Viņa pastiepa  roku, 
izvilka Papiju no pagultes un ar 
lielu mīļumu atbrīvoja suņuku no 
putekļiem.

Sūzija un arī pārējie mīkstie zvēriņi 
bija ļoti laimīgi, ka Papijs ir atgrie-
zies.

Tieši tāpat kā Papijs, arī visi cilvēki 
ir „putekļaini“. Katru reizi, kad kāds 
izdara ko sliktu, piemēram, melo 
vai paņem sev kaut ko, kas viņam 
nepieder (Dievs to sauc par grē-
ku), viņš kļūst „putekļaināks“ (= 
grēcīgāks). Bet pašam sevi notīrīt, 
- kā slauka putekļus no plaukta vai 
kā Sūzija notīrīja Papiju – tas nav 
iespējams. Tikai Jēzus var to iz-
darīt, un Viņš ļoti skumst par to, ka 
cilvēki slīgst grēkos. Saki Viņam: 
„Jēzu, es esmu tik putekļains grē-
ku dēļ. Man ir žēl, ka esmu grēko-
jis, es gribētu atkal kļūt tīrs.“ Tad 
Viņš notīrīs „putekļus“ un sniegs 
tev pavisam jaunu dzīvi.



„Debesīs būs lielāks prieks par „Debesīs būs lielāks prieks par 
vienu atgriezušos grēcinieku.“vienu atgriezušos grēcinieku.“
   Bībele – Lūkas 15:7

„Kā gans savu pulku Viņš „Kā gans savu pulku Viņš 
ganīs, pie savām krūtīm ganīs, pie savām krūtīm 

jērus nesīs.’’jērus nesīs.’’
Bībele – Jesajas 40:11



  „Ko cilvēks sēj,       to viņš arī pļaus.’’  „Ko cilvēks sēj,       to viņš arī pļaus.’’
Bībele – Galatiešiem 6:7



„Ikkatra dvaša lai „Ikkatra dvaša lai 
slavē Kungu!“ slavē Kungu!“ 

Bībele – Psalmi 150:6

„TU„TU
seko man!“seko man!“

Bībele – Jāņa 21:22



„Kas seko man,  „Kas seko man,  
tas nestaigās tumsā,  tas nestaigās tumsā,  
bet tam būs dzīvības bet tam būs dzīvības 
gaisma.“gaisma.“

Bībele – Jāņa 8:12



Atrodi 10 kļūdas apakšējā attēlā! Uzmanību! Dārgumu meklētāj!
Vai atradīsi ceļu līdz apslēptajiem pirātu  
dārgumiem pa daudzajiem salu kanāliem,  
pirms dārgumus atrod kāds cits?



„No saules lēkta  „No saules lēkta  
l īdz rietam jāslavē līdz rietam jāslavē 

Kunga Vārds!“Kunga Vārds!“
Bībele – Psalmi 113:3

„Nebaidies, jo Es „Nebaidies, jo Es 
esmu ar tevi!“esmu ar tevi!“

Bībele – Jesajas 41:10



Aizpildi tukšos lauciņus ar šādiem vārdiem:

„  mēs saprotam, 

ka visa  ir 

 ar Dieva 

,  tā ka no neredzamā 

ir .“
Ebrejiem 11:3

Ticībā 

pasaule vārdu

cēlies redzamais

veidota 

Ja vēlies zināt, vai esi pareizi aizpildījis tukšos lauciņus, un Tev nav Bībeles, mēs tev 
labprāt bez maksas atsūtīsim vienu Bībeles daļu. Tu vari izmantot šo kuponu vai arī 
pasūtīt, rakstot uz e-pasta adresi order@gbv-dillenburg.de.

Kupons Bībeles daļai:
lūdzu, izgriez, aizpildi un atsūti!

Vārds, uzvārds: ________________________

Iela: _________________________________

Pasta indekss / apdz. vieta: _______________

Vecums: ______________________________
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Tavi sliktie vārdi,  
darbi un domas nošķir tevi no Dieva.  

Tie veido dziļu aizu starp tevi un Dievu.

Ko darīt? Vai vispār ir iespējams piekļūt  
tuvāk Dievam? Vai nav neviena, kas spētu  

pārvarēt šo aizu? – Ir! Dievs ir parādījis ceļu.

Tu mēģini piekļūt tuvāk Dievam ar saviem spēkiem,  
ar labiem darbiem vai caur reliģiju. Taču,  

lai ko tu mēģinātu, ar to nepietiek.

Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dieva!  
Viņš ir miris tevis dēļ, lai tu varētu pārvarēt  

grēku aizu un nonākt pie Dieva.  
Kad tu lūdz Viņam piedot tavus grēkus,  
tu saņem mūžīgo dzīvību un esi pestīts.

„Jo visi ir grēkojuši  
un visiem trūkst  

dievišķās godības.“
Bībele – Romiešiem 3:23

„Jo Dievs tā pasauli mīlēja,  
ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, 

lai ikviens, kas Viņam tic,  
nepazustu, bet tam būtu  
mūžīgā dzīvība.“

Bībele – Jāņa 3:16

„Jo žēlastībā jūs esat izglābti…“ 
“Tas nav arī no darbiem…”

Bībele – Efesiešiem 2,8.9

Jēzus viņam sacīja:  
„Es esmu ceļš, patiesība   

un dzīvība.  
Neviens nenāk pie Tēva kā vien  

caur mani.”
Bībele – Jāņa 14:6

Jēzus Kristus
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„Un Dievs redzēja visu, ko „Un Dievs redzēja visu, ko 
bija darījis, un, redzi, tas bija darījis, un, redzi, tas 
bija ļoti labi!“bija ļoti labi!“

Bībele – 1. Mozus 1:31Bībele – 1. Mozus 1:31
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