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ziemsvētku
glezna

sagatavošanās
Palīgi

Sekmīgai pasākuma sagatavošanai un norisei 
vajadzīgi aizlūdzēji u.c. palīgi. Kādi no viņiem varētu 
jums pievienoties, kad vēlāk apciemosiet bērnus 
mājās. (Gādājiet, lai viss noritētu saskaņā ar valstī 
noteikto bērnu tiesību aizsardzības politiku.) 

Ielūgumi 
Bērnu uzmanību pasākumam piesaistīs pievilcīgi, 
interesanti ielūgumi. (Paraugus kopēšanai skat. 
15.lpp.) 

Rotājumi 
Lai gan šī stunda māca, cik svarīgi ir koncentrēties 
uz patieso Ziemsvētku nozīmi, svētku noskaņas 
radīšanai telpu varat izrotāt ar tradicionālajiem 
Ziemsvētku rotājumiem. 

Ieteiktā programma
Bērnu sagaidīšana
uzruna
spēles — Kas es esmu? un/vai Laba atmiņa
Lūgšana
stunda — Ziemsvētku glezna (1. daļa)
Dziesma — Piemērota pēc izvēles 
Našķi
stunda — Ziemsvētku glezna  (2. daļa)
Bībeles pants — 1. Jāņa 4:14 
Atkārtošanas spēle — Atrod zvaigznes 
Dziesma — Piemērota pēc izvēles 
Lūgšana
Rokdarbs — Silītes aina vai Silīte
Diskusija — Nekas, kā parasti
Bībeles panta kartītes — Katram bērnam ņemšanai 
uz mājām 

Uzaicini apkārtnes bērnus uz Ziemsvētku pasākumu! Svētku pasākumu mērķis ir iepazīstināt zēnus un meitenes ar evaņģēlija vēsti, dodot viņiem iespēju uzticēties Kristum kā savam 
Glābējam. 
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Bērnu sagaidīšana
Iepriekš sarūpē bērniem vārdu kartes (14.lpp). Kad 
bērni ierodas, viņus reģistrē, pierakstot vārdu, 
vecumu, adresi, lai vēlāk varbūt varētu uzaicināt 
viņus uz draudzi. Pēc tam izdala vārdu kartes. 

Uzruna 
Iepazīstina ar palīgiem un pasākuma norises kārtību. 

Ziemsvētku spēles
kas es esmu? 
Nepieciešams: Līmlapiņas un pildspalva. 
Priekšdarbi: Uz līmlapiņām uzraksta pa vienam ar 
Ziemsvētkiem saistītam vārdam (piemēram, eglīte, 
sniegs, dāvanas, gardumi, radu pulcēšanās, Bībeles 
stāsts u.c.),  mazākiem bērniem vārdus aizstāj ar 
bildītēm. 
Instrukcija: Katram bērnam uz muguras piestiprina 
pa vienai līmlapiņai, bet tā, lai viņš nezinātu, kas uz 
tās rakstīts vai attēlots.  Spēles vadītājs paskaidro, 
ka visi vārdi ir saistīti ar Ziemsvētku tematiku. 
Pirmais bērns cenšas noskaidrot savu identitāti, 
uzdodot otram bērnam jautājumus (piemēram, „Vai 
es esmu liels?” vai „Vai es esmu daudzkrāsains?”). 
Savukārt tas bērns, kuram jautā, drīkst atbildēt tikai 
ar Jā vai Nē. Turpina uzdot jautājumus, līdz bērns ir 
noskaidrojis, kas viņš ir. Tad bērni mainās lomām.  
Ja telpa ir gana plaša, tad bērni var iet cits pie 
cita un uzdot jautājumus, nevis viens bērns uzdot 
jautājumus visiem bērniem, kas sapulcējušies.  
Ja pasākumā piedalās mazāki bērni, lai pārējie bērni 
saka īpašības, kas mazajam bērnam palīdz saprast, 
kas viņš ir. 

Laba atmiņa
Nepieciešams: Magnētiskā tāfele; 10–20 attēli, kas 
saistīti ar Ziemsvētkiem; magnēti; pārsegs; piezīmju 
lapiņas un rakstāmie.
Norise:  Uz tāfeles  pieliek attēlus un ļauj tos 20−30 
sek. aplūkot. Pēc tam attēlus aizsedz un dalībnieki 
pēc atmiņas pieraksta priekšmetus, kuri bija attēlos. 
Uzvar tas, kurš pierakstījis visvairāk priekšmetu.

Dziesmas
Pēc izvēles dažas Ziemsvētku dziesmas. 

Našķi
Kā tradicionāli Ziemsvētkos. Noteikti laikus 
jānoskaidro, vai starp bērniem nav kāds, kuram ir 
pārtikas alerģija. 

Rokdarbi
silītes aina
Nepieciešams: Rokdarbu kociņi, līme, pildspalvas un 
aukla. 

Instrukcija: Pēc dotā 
prauga izgatavo 
vienkāršu silītes 
ainiņu. Bībeles panta 
vārdus uzraksta virs 
rokdarbu kociņiem 

„Tēvs ir sūtījis Savu 
Dēlu par pasaules 
Glābēju” vai arī 

„Jēzus – Dieva Dēls”. 
(Mazākiem bērniem 
būs vajadzīga palīdzība.) Lai atvieglotu uzdevumu, 
Bībeles pantu var izdrukāt un uzlīmēt.  

silīte
Nepieciešams: Rokdarbu kociņi, karstā līme, koka 
pērlītes, koka veļas 
knaģi, salmi, plāns 
audums vai marle.

Izgatavošana:  
Mazulis – Koka pērlīti 
pielīmē veļas knaģim, 
pēc tam ietin audumā, 
kā mazuli.

Silīte  – No rokdarbu 
kociņiem salīmē silīti, 

kā redzams attēlā.  
Silītē ieklāj nedaudz 
salmu.

Variants. Silīte 
no papīra ruļļa. –  
Papīra rullīti pārgriež 
gareniski divās daļās.  
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Daļas salīmē kopā, 
kā redzams attēlā.

Bībeles panta kartītes u.c. materiāli  
Bībeles panta kartītes —  Sakopē (15.lpp.)/izprintē 
(resursu krājumā), lai būtu katram bērnam. 
Petnieki.com — Grāmatzīme (resursu krājumā) ar 
šo mājas lapas adresi katram bērnam. Paskaidrot, 
ka bērni tur atradīs interesantus piedzīvojumus un 
varēs labi pavadīt laiku.  
Atver.eu — Uzlīme/kartīte (resursu krājumā) ar šo 
mājas lapas adresi katram bērnam. Paskaidrot, ka 
bērni tur atradīs tiešsaistes Bībeles stundas un 
interesantus uzdevumus.

Atkārtošanas spēle 
Atrod zvaigznes
Nepieciešams: Zelta vai dzeltenas krāsas  biezs 
papīrs, šķēres, pildspalva, kniedes vai līmlente. 

Sagatavošanās: Pēc dotā šablona no zelta/dzeltena 
papīra izgriež 12 zvaigznes. Katrai no tām otrā pusē 
uzraksta punktu skaitu (piemēram, 1000, 900, 800, 
700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50 un 20) un 
piesprauž vai kā citādi piestiprina šīs zvaigznes telpā 
redzamā vietā.  

Spēli sāk, sakot bērniem:  „Kad gudrie vīri meklēja 
jauno Ķēniņu, viņi sekoja zvaigznei, līdz tā aizveda 

viņus uz namu, kurā bija Jēzus. Varbūt tā zvaigzne 
bija līdzīga kādai no tām, kuras jūs centīsieties 
atrast.” 

Instrukcija: Kad bērns ir atbildējis pareizi, viņš drīkst 
sameklēt zvaigzni un savai komandai nopelna tik 
punktu, cik norādīts uz zvaigznes. Uzvar komanda, 
kurai ir visvairāk punktu. 

Sagatavotos atkārtošanas jautājumus skatīt 10.lpp.

Uzskate un citi mācību līdzekļi 
stunda 

• 1. uzskates attēlus izgriež un tiem otrā pusē 
pielipina līmmasas gabaliņus. Varat attēlus salikt 
maisiņā un ļaut bērniem izvilkt pa vienam attēlam 
vai arī varat izlemt pats, kādā kārtībā izvietot 
attēlus uz rāmja. 

• Izgriež rāmja balto daļu (1. uzskate) un rāmi pieliek 
pie tāfeles vai cita stingra pamata.  Pārējos attēlus 
sakārto atbilstoši norādēm stāstā.

• Gleznas rāmis vai tā fotogrāfija (nav obligāti). 
• Centrālās patiesības uzskate: „Dievs ir sūtījis Savu 

Dēlu par pasaules Glābēju.” (17.lpp.)
Bībeles pants — Bībeles panta uzskate (16.lpp.) 
un mūzikas ieraksts (MP3 vai CD). Iespējams, 
izvēlēsieties Ziemsvētku mūziku. 
Citi mācību līdzekļi — Dziesmu uzskate, brošūra 
Vislabākie svētki pasaulē un ikdienas Bībeles 
lasījumu grāmatiņas (piemēram, Katru dienu ar 
Dievu, Gribu zināt vairāk). Bērnu kristīgās izglītības 
apvienībā, iepriekš sazinoties, varat saņemt 
nepieciešamo grāmatiņu skaitu (BKIA adresi skat. uz 
šīs svētku programmas vāka.) 
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Rakstu vietas 
Mateja 1:18-2:12; Lūkas 1:26-38, 2:1-21. 

Bībeles pants
„Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.”          
(1. Jāņa 4:14) 

Centrālā patiesība
Dievs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.

Pielietojums neatpestītiem
Lūdz Jēzu būt par tavu Glābēju.

Pielietojums atpestītiem
Ar savu dzīvi pagodini Dievu. 

stunda
Ievads

1. attēls. Gleznas ietvars
Kas tev nāk prātā, domājot par Ziemsvētkiem? Vai 
daudzkrāsainās gaismiņas eglītē, zem tās saliktās 
dāvanas, vai varbūt dažādi gardumi? Man būs 
vajadzīgs palīgs izvēlēties tos, kas attiecas uz 
Ziemsvētkiem.

(Izvēlas bērnus, kuri 
mierīgi sēž vai aktīvi ceļ 
roku, lai atbildētu uz 
jautājumiem. Kad viņi 
piestiprinājuši attēlus uz 
rāmja, īsi pārrunājiet, kas, 
viņuprāt, ir svarīgi vai jautri 
Ziemsvētkos.) 

•	 Dāvanas
•	  Rotājumi 

•	 Ēdiens
•	  Eglīte

(Aiciniet bērnus īsi pastāstīt, kas viņiem patīk Ziemsvētkos. Droši 
vien ne visu atradīsiet attēlos, piemēram, skolas brīvdienas.) 

Mums ir sanācis jauks ietvars, bet trūkst 
vissvarīgākā. 

2. attēls. Jautājuma zīme 
Pareizi, galvenais ir 
glezna, nevis ietvars. 
(Aicina, bērnus padomāt un 
izteikties, kāpēc tā. Varat 
parādīt bērniem kādu 
ierāmētu glezniņu. Norāda, 
ka ietvars ir patiešām jauks, 

tomēr svarīgāka ir glezna vai fotogrāfija, ko tas ietver.) 

Visas šīs lietas ir jaukas un sagādā mums prieku 
Ziemsvētkos, tomēr tās nav galvenās. Šodien 

padomāsim, kas Ziemsvētkos ir vissvarīgākais. Kāds 
ir to patiesais iemesls. Tagad pievērsīsimies šim 
pārsteidzošajam stāstam. Kur lasāms šis stāsts? − Dieva 
Vārdā, Bībelē. (Parāda bērniem savu Bībeli un, ja nepieciešams, 
paskaidro, kas ir Bībele.)

Notikumu attīstība
3. attēls. marija 
Lūk, jauna sieviete vārdā Marija. Viņa dzīvoja 
Nācaretē un bija saderinājusies ar Jāzepu.  Viņš bija 
slavenā ķēniņa Dāvida maz-maz-maz... 24 „maz”... 
dēls. (Varat aicināt, lai bērni saka „maz” 24 reizes, kamēr jūs 
skaitāt.)

Kādu dienu, kad 
Marija kārtoja 
māju, piepeši istabā 
parādījās eņģelis! Tas 
bija Gabriēls – no 
Debesīm atsūtītais 
īpašais vēstnesis. Kā, 

jūsuprāt, Marija varēja justies? (Lai bērni izsakās.) Droši 
vien viņa izbijās, jo Gabriēls teica: „Nebaidies! 
Dievs ir ļoti apmierināts ar tevi!” (Pēc Lūkas 1:30.) 

Lūk, kādu svarīgu vēsti Gabriēls bija atnesis 
jaunavai Marijai. To varam izlasīt Dieva Vārdā, 
Lūkas evaņģēlija 1. nodaļas 31. pantā. (Skolotājs izlasa 
pantu no Bībeles vai uztic to izdarīt kādam bērnam vai palīgam.) 

„Un redzi, tu… dzemdēsi Dēlu un nosauksi Viņa 
vārdu: Jēzus.” 

(Aicina, bērnus padomāt un izteikties, kāpēc tā. Varat parādīt 
bērniem kādu ierāmētu glezniņu. Norāda, ka ietvars ir patiešām 
jauks, tomēr svarīgāka ir glezna vai fotogrāfija, ko tas ietver.) 

Neaptverami! Brīnišķīgi! Pats visvarenais Dievs, kas 
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sešās dienās radījis pasauli un valda pār visumu, 
nāks no Debesīm pasaulē kā mazs bēniņš!

CP Dieva Dēls nāca glābt pasauli! (Parāda 
centrālās patiesības uzskati ,  un v isi  kopā 
atkārto centrālo patiesību.) Kungs Jēzus, 
kurš vienmēr bija dzīvojis Debesīs, 
brīvprātīgi atstāja šo nevainojamo, 
brīnišķīgo vietu, jo mīl tevi un mani, 
mīl visus cilvēkus pasaulē. 

Marija tikai ar grūtībām spēja aptvert nupat 
dzirdēto. Dievs izvēlējies viņu – nabadzīgu, 
vienkāršu jaunavu būt par māti Dieva Dēlam! Kāds 
negaidīts gods! 

„Kā tas iespējams?” Marija nesaprata. 

Eņģelis Gabriēls atgādināja viņai, ka Dievam 
nekas nav neiespējams.  Marija tam ticēja un teica 
eņģelim: „Es esmu Tā Kunga kalpone un darīšu, kā 
Viņš teiks.” (Pēc Lūkas 1:38.) 

Tad čiks  (pasit gaisā knipi) – eņģelis pazuda! 

Droši vien no satraukuma Marijai trīcēja kājas. 
Iespējams, viņa saļima uz grīdas un paslēpa galvu 
rokās, cenšoties aptvert, kas nupat notika. Tie bija 
lieli jaunumi – milzīgi jaunumi! Ko teiks cilvēki? 
Ko domās Jāzeps? Kādā vārdā Bērns būs jāsauc? 
(Bērnu atbildes.) 

CP Jā, Viņu sauks Jēzus, tas nozīmē – 
„Glābējs”.  Glābējs ir tas, kurš izglābj vai 
atbrīvo kādu. Glābējs var, piemēram, 
izglābt slīcēju, bet vienīgi nevainojamais 
Dieva Dēls var tevi izglābt no pelnītā 
soda par taviem grēkiem. 

CPN Bībelē ir teikts, ka mēs visi esam 
piedzimuši ar kādu problēmu, šī 
problēma ir grēks.  Mēs visi nepildām 
Dieva likumus. Dievs saka, ka pienākas 
mī lē t  Viņu un ka  Viņam jābūt 
galvenajam mūsu dzīvē, bet mēs bieži 
vien liekam paši sevi pirmajā vietā. Vai 
apzinies, ka, melojot, runājot rupjības 
vai neklausot vecākiem, tu pārkāp Dieva 
likumus? (Izvēlas bērnu grupai piemērotus 
piemērus.) Grēks – tas ir nopietni; grēks tevi 
pazudina. Dievs ir nevainojams un ienīst 
mūsu nepaklausību, tādēļ Viņš Bībelē 
mūs ir brīdinājis, ka sodīs grēku un tad 

būsim šķirti no Dieva uz visiem laikiem. 
Kādam mūs ir jāizglābj. 

Marija zināja, ka sensenos laikos Dievs bija apsolījis 
sūtīt Glābēju. Nu Dievs turēja doto vārdu un Viņa 
bija daļa no šī Dieva plāna! Saviļņota par to, ko Dievs 
plāno darīt, Marija sāka dziedāt  (Lūkas 1:46-55). 
Viņa slavēja Dievu, daudzinot, cik Viņš ir liels.  

CPA Ja tu mīli Dievu un Kungs Jēzus ir tavs 
Glābējs, tu vari pielūgt Viņu, dziedot 
slavas dziesmas, kā to darīja Marija. Tu 
vari paust Dievam savu apbrīnu lūgšanā. 
Tu vari Viņu pielūgt ar savu dzīvi. Vai 
būsi kā Marija un pildīsi Dieva gribu, 
pat ja tādēļ draugi zobotos par tevi? 
Vai šajos Ziemsvētkos pielūgsi Dievu, 
apbrīnojot Viņa varenību un visu, ko 
Viņš tavā labā ir darījis? Vai spēj to 
aptvert − pats lielais, varenais Dievs 
ir sūtījis Savu Dēlu būt par pasaules 
Glābēju! (Visi kopā pasaka centrālo patiesību.)

Marija mīlēja Dievu. Nav šaubu, ka tad, kad pienāca 
laiks Dieva Dēlam nākt pasaulē, viņa bija bezgala 
saviļņota. 

4. attēls. marija un Jāzeps 
Marijai un Jāzepam 
vajadzēja doties uz 
Bētlemi, pilsētu, no 
kuras bija ķēniņš 
Dāvids.  Kad viņi tur 
ieradās, visur bija 
pilns ar cilvēkiem, 
viesnīcas un 

iebraucamās vietas bija pārpildītas. Nevienas brīvas 
istabiņas, pat nevienas brīvas gultas! Ko nu lai dara? 
Bērniņam kuru katru brīdi jādzimst, viņiem ir 
vajadzīgs patvērums.  

Vienīgā vieta, ko viņiem izdevās atrast, bija veca 
lopu kūts, kur oda pēc zirgiem, ēzeļiem un govīm. 

5. attēls. kūtī 
Te, kūtī bija nācis 
pasaulē Bērns, kurš 
būs pasaules Glābējs! 
Dievs Dēls kļuva mazs, 
bezpalīdzīgs zīdainītis. 
Marija un Jāzeps 
ietina Viņu autiņos un 
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iekārtoja Viņam silītē mīkstu salmu gultiņu. Kamēr 
viņi aprūpēja mazuli, laukā ārpus Bētlemes notika 
vēl kaut kas. 

6. attēls. Gani 
Viss bija tāpat, kā 
citas naktis. Gani 
laukā pieskatīja 
aitas. Iespējams, viņi 
bija sasēdušies pie 
maza ugunskura, lai 
sasildītos, kad piepeši 
ieraudzīja ko neprastu. 

Klausieties uzmanīgi, kas tas bija! (Izlasīt no savas Bībeles 
Lūkas 2:9.) „Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā 
Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti.” 

Oho! Vēl viens eņģelis no Debesīm! Dievs 
nepārprotami lika saprast, ka tas nav parasts Bērns. 
Eņģelis teica: „Nebaidieties.  Man jums jāpaziņo 
lieliski jaunumi. Šodien Bētlemē, Dāvida pilsētā, ir 
dzimis Dieva Dēls, Glābējs! Jūs Viņu atradīsiet silītē 
guļošu.” (Pēc Lūkas 2:10-11.) 

Piepeši kļuva gaišs un debesis bija pilnas eņģeļu, kas 
slavēja Dievu, sakot: „Gods Dievam augstībā, un miers 
virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.” (Lūkas 2:14) 

CP Dievs bija sūtījis Savu Dēlu par pasaules 
Glābēju. Eņģeļi priekpilni slavēja Dievu 
par to, ka Viņš ir sūtījis Savu Dēlu. 
Tā bija neparasta nakts.  Dievs bija 
izpildījis Savu solījumu – atsūtījis Bērnu, 
kas sagadās cilvēkiem, arī tev un man, 
iespēju izglābties no soda par mūsu 
grēkiem un iegūt jaunu dzīvi kopā ar 
Dievu. 

Kas tā bija par nakti šiem vienkāršajiem ganiem!  
Viņi bija piedzīvojuši ko tādu, ko nekad neaizmirsīs, − 
un ar to nakts vēl nebija galā! 

Tad eņģeļi pazuda – viņi atgriezās atpakaļ Debesīs. 
Kā, tavuprāt, gani jutās? (Bērnu atbildes.) Varbūt viņi 
apjukuši skatījās cits uz citu, šokēti par to, kas nupat 
bija noticis. Bībelē, Lūkas 2:15 varam izlasīt, ko viņi 
teica: „Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis.”  

Droši vien viņi žigli apdzēsa ugunskuru, sadzina 
kopā aitas un steidzās lejā no kalna, tad cauri 
Bētlemes vārtiem pa ielām, līdz nonāca pie kūtiņas 
ar Mariju, Jāzepu un jaundzimušo Glābēju. 

7. attēls. Gani                              

Kā, tavuprāt, gani 
jutās, kad iegāja 
kūtiņā? Varbūt viņi, 
elpu aizturējuši, 
klusītēm apbrīnoja 
Marijai uz rokām 
dusošo bērniņu. 

Iespējams, viņiem bija grūti aptvert, ka šis mazulītis 
ir pats Dieva Dēls, Dieva apsolītais Glābējs. 
Varbūt viņi, runājot cits caur citu, steidza pastāstīt 
Marijai un Jāzepam, kas nupat laukā bija noticis? 
Atceļā gani visiem pretimnācējiem pavēstīja, ka ir 
piedzimis Pestītājs – Dieva apsolītais Glābējs. Kā 
gan viņi būtu varējuši paturēt šīs lieliskās ziņas pie 
sevis! 
CP Vissvarīgākā Ziemsvētku vēsts par 

Glābēju ir domāta ikvienam. Katram ir 
vajadzīgs Glābējs. 

Kā šis mazais bērniņš varētu būt Glābējs? Jēzus 
pieauga tāpat kā tu, bet vienā ziņā Viņš bija 
citāds – Viņš bija nevainojams. Viņš nekad 
neizturējās augstprātīgi vai bezkaunīgi pret Mariju, 
nekad nespītējās. Tomēr kādu dienu ienaidnieki 
Viņu apcietināja. Viņi apmeloja Jēzu, sita un 
apsmēja. Visbeidzot viņi nogalināja Kungu Jēzu, 
pienaglojot Viņu pie koka krusta. Taču šie cilvēki 
nesaprata, ka tā bija Kunga Jēzus izvēle – mirt 
krusta nāvē. Viņš uzņēmās sodu, ko esam pelnījuši 
mēs, grēkojot pret Dievu. Dievs sodīja Savu Dēlu 
tavā un manā vietā! Cik ļoti gan Kungs Jēzus mīl 
katru no mums! 

Dievs sūtīja Savu Dēlu par pasaules Glābēju. (Atkārto 
visi kopā.) Kā gan Tas, kurš ir miris, lai būtu tavs 
Glābējs, var šodien tevi izglābt? Klausies! – Tūlīt 
sekos vislabākais. (Lai bērni iztaisno muguras un pieliek abas 
rokas pie ausīm, rādot, ka klausās vislabākos jaunumus.)  Pēc 
trim dienām Kungs Jēzus atdzīvojās! Viņš joprojām 
ir dzīvs un dzīvo Debesīs. Tur Kungs Jēzus gatavo 
vietu tiem, kuri mīl Viņu un ir lūguši Viņam būt 
par viņu Glābēju. Kungs Jēzus var būt arī tavs 
Glābējs, ja vien lūgsi to Viņam. 

Šajā vietā var stundu dalīt, ja vēlas
(Tā kā šī ir gara stunda, varat to šajā vietā pārtraukt un turpināt 
vēlāk. Pirms sākt mācīt otro daļu, kopā nodziediet dziesmu un 
pacienājiet bērnus. Atkarībā no jūsu situācijas var piedāvāt 
bērniem pagatavot kādu rokdarbu.) 
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8. attēls. Austrumu gudrie 
Brīnumainas lietas 
notika ne tikai 
Bētlemes apkārtnē. 
Dievs vēlējās, lai 
ikviens zinātu, ka 
Viņa mīļais Dēls ir 
nācis pasaulē, tāpēc 
lika debesīs atspīdēt 

jaunai zvaigznei, kad Jēzus piedzima. To pamanīja 
kādi ļoti gudri vīri un saprata, ka tā ir zīme, ka 
piedzimis ķēniņš. Vienīgi viņi domāja, ka tas 
ir kādas valsts valdnieks, bet tas nebija parasts 
ķēniņš! Dievs bija sūtījis Savu Dēlu kā Ķēniņu un 
pasaules Pestītāju. Gudrie vīri nolēma sekot īpašajai 
zvaigznei. Droši vien pagāja dienas, nedēļas, mēneši, 
līdz viņi, jājot ar kamieļiem, beidzot sasniedza 
Jeruzālemi. Iespējams viņi domāja, ka ķēniņš būs 
piedzimis pilī, tādā slavenā pilsētā kā Jeruzāleme, 
taču, kad gudrie vīri ieradās pie ķēniņa Hēroda, 
izrādījās, ka viņš neko nezina par jauno ķēniņu. 

9. attēls. Ķēniņš Hērods
Viņš gribēja pats 
visu laiku būt ķēniņš, 
tāpēc pārskaitās. 
Hēroda padomdevēji 
viņam pakaidroja, 
ka pirms daudziem, 
daudziem gadiem 
Dievs bija noteicis, 

ka Pestītājam  jāpiedzimst Bētlemē (Mateja 2:6). 
Hērods ataicināja gudros vīrus un teica:  „Kad 
atradīsiet jauno Ķēniņu, atnāciet un pasakiet man, 
kur Viņš ir, lai arī es varu iet Viņu apsveikt un 
pielūgt!” (Pēc Mateja 2:8.) 

Kā jūs domājat – vai ķēniņš Hērods tiešām gribēja 
to darīt? (Bērnu atbildes.) Nē! Ķēniņš Hērods meloja. 
Viņam ne prātā nenāca apsveikt jauno Ķēniņu. 
Hērods bija iedomīgs un patmīlīgs, viņš domāja 
tikai par sevi.  

CPN Varbūt tu līdz šim esi kā Hērods licis 
sevi pirmajā vietā, dzīvojot, kā pašam 
ienāk prātā, nevis kā noteicis Dievs. Ja 
tā, tad zini, ka esi pelnījis Dieva sodu. 
Taču, kā redzi, Jēzus ir devis tev iespēju 
izglābties. 

 Ja vēlies, lai Jēzus ir arī tavs Glābējs, tu 
šodien pat vari Viņam to pateikt. Saki 
saviem vārdiem, Viņš sapratīs. Tu vari, 

piemēram, teikt: „Kungs Jēzu, paldies, 
ka nāci pasaulē kā Glābējs. Es vēlos, lai 
Tu esi arī mans Glābējs. Lūdzu, izglāb 
mani no soda, kuru esmu pelnījis par 
saviem grēkiem, un ļauj man uz visiem 
laikiem būt kopā ar Tevi.” 

 Romiešiem 10:13 teikts, ka „ikviens, kas 
piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts”.  
Tā ir apsolīts. Ja lūgsi Jēzum būt par 
tavu Glābēju, Viņš izglābs tevi. 

10. attēls. Austrumu gudrie  
Gudrie vīri gribēja pielūgt jauno Ķēniņu. Bet kā lai 
atrod Viņu? Piepeši zvaigzne, ko viņi bija redzējuši 
austrumos, atkal sāka kustēties, rādot viņiem ceļu. 
Gudrie vīri izgāja no pilsētas un sekoja tai, līdz 
nonāca mazā pilsētiņā vārdā Bētleme.

Visbeidzot zvaigzne 
apstājās virs maza 
namiņa. Lai gan 
tā nebija nekāda 
lepnā vieta, gudrie 
vīri nometās ceļos 
un nolieca galvas 

jaundzimušā Ķēniņa, Kunga  Jēzus priekšā. Tad viņi 
pasniedza Viņam īpašas dāvanas – zeltu, vīraku un 
mirres. Gudrie vīri pielūdza Dieva Dēlu, pasaules 
Glābēju. 

kulminācija
11. attēls. Jēzus 
Mūsu Ziemsvētku gleznā esam atraduši daudz 
interesantu cilvēku, tajā ir palicis neapskatīts tikai 
vissvarīgākais!

Dieva Dēls, Dieva 
apsolītais Glābējs, lūk, 
par ko ir Ziemsvētki! 
Padomā, ko Viņš ir 
paveicis tavā labā – 
Viņš atstāja Debesis 
un kļuva bērniņš; 

Viņš nekad negrēkoja; Viņš nomira, uzņemoties 
sodu par taviem grēkiem; Viņš atgriezās dzīvē un 
spēj šodien tevi izglābt. Tas viss noticis saskaņā 
ar Dieva nevainojamo glābšanas plānu. Dievs 
vēlas izglābt cilvēkus. Jau sensenos laikos Viņš 
zināja, ka mēs neklausīsim Viņam, tāpēc apsolīja 
sūtīt Glābēju – kādu, kurš izglābs cilvēkus no viņu 
grēkiem.  
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Nobeigums 
CPN Vai tu tici, ka Jēzus nomira par tevi 

un ka tagad Viņš dzīvo Debesīs? Vai 
lūgsi šodien pat, lai Viņš kļūst par tavu 
Glābēju? 

CPA Varbūt Kungs Jēzus jau ir tavs Glābējs. 
Vai pielūgsi un slavēsi Dievu, kā to 
darīja Marija, gani un gudrie vīri?   Tu 
vari Viņu pielūgt un slavēt, dziedot, 
izteicot savu mīlestību lūgšanā un 

paklausot Viņam. Pielūdz un pagodini 
Dievu ar visu savu dzīvi! Pateicies 
Dievam par to, ka Viņš sūtīja Savu Dēlu, 
Kungu Jēzu, pasaulē nomirt par taviem 
grēkiem un atkal atgriezties dzīvē. 

Šajos Ziemsvētkos izbaudi to visu, kas veido svētku 
ietvaru, bet paturi prātā, kas ir vissvarīgākais! 
Domā par galveno – par Kungu Jēzu, pasaules 
Glābēju! 

Atkārtošanas jautājumi
1. Kas tev visvairk patīk Ziemsvētkos? (Būs 

dažādas atbildes.) 

2. Ar ko Marija bija saderinājusies? (Ar Jāzepu.) 

3. Ko eņģelis Gabriēls pateica Marijai? (Ka viņai 
būs bērns Jēzus.) 

4. Ko Marija atbildēja, kad bija dzirdējusi 
jaunumus? (Viņa teica: „Es esmu Tā Kunga 
kalpone. Es darīšu, kā Viņš teiks.”)

5. Kā pēc tam Marija pielūdza Dievu? (Viņa 
dziedāja par to, cik liels ir Dievs.) 

6. Kā tu vari pielūgt Dievu? (Varētu būt dažādas 
atbildes  − dziedot, apliecinot, cik Viņš ir liels, 
lūdzot, dzīvojot pēc Viņa prāta utt.) 

7. Kur Jēzus piedzima? (Kūtī) 

8. Kas pirmie ieradās apraudzīt jaundzimušo Jēzu? 
(Gani) 

9. Kas viņiem pateica par Jēzus piedzimšanu?  
(Eņģelis no Debesīm.) 

10. Kā gudrie vīri atrada Jēzu?  (Viņi sekoja 
zvaigznei.) 

11. Kāpēc Jēzus nāca pasaulē? (Būt par Glābēju un 
glābt mūs no soda par mūsu grēkiem.)  

12. Kā tas, kurš nomira, šodien var kādu izglābt? 
(Jēzus nepalika miris. Viņš augšāmcēlās un 
šodien dzīvo Debesīs, kur gatavo vietu tev, ja 
lūgsi Viņam būt par tavu Glābēju.)  

Bībeles pants 
„Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.” (1. Jāņa 4:14) 

Ievads
Vai tev ir gadījies, ka skolotājs liek aiziet uz citu 
klasi un nodot skolotājam, kas tur māca, kādu ziņu?  
Vai mamma vai tētis sūta uz veikalu pēc piena vai 
maizes? Bībelē lasām, ka Dievs sūtīja Savu Dēlu 
kādā ļoti svarīgā uzdevumā. 

Iepazīstināšana 
Bībele ir Dieva Vārds. Viss Bībelē teiktais ir 100% 
patiesība.  (Vispirms skolotājs izlasa pantu no savas Bībeles, pēc 
tam visi kopā no uzskates, lai bērni pārliecinātos, ka tā ir tā pati 
rakstu vieta.) 

Kāpēc Dievs sūtīja Jēzu pasaulē? (Bērnu atbildes.)   
Pareizi – Dievs sūtīja Jēzu būt par pasaules Glābēju. 

Skaidrojums 
(Skaidrojumam, pielietojumam un atkārtošanai jānotiek pamīšus.) 

„Tēvs” – Dievs Tēvs, Jēzus Tēvs. Viņš ir vienīgais 
patiesais, dzīvais Dievs un valda pār visu. Dievs ļoti 
mīl tevi un mani, un Viņš ir mums pastāstījis, kā 
vislabāk jādzīvo. 

„par pasaules” − „pasaule” nozīmē visus cilvēkus, 
kas jebkad ir dzimuši un kas vēl dzims, tātad tas 
attiecas arī uz tevi un mani. Mums visiem ir viena 
un tā pati problēma – mēs gribam dzīvot pēc sava 
prāta, nevis kā Dievs noteicis. Mēs pretojamies 
Dievam. Neklausām Viņam. Padomā, ko runā, dari 
un domā! Vai tas viss vienmēr iepriecina Dievu?  

„Glābēju” – Glābējs ir tas, kurš izglābj vai atbrīvo.  
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Tā kā mēs neklausām Dievam, tev un man ir 
vajadzīgs Glābējs. Dievs vienmēr ir nevainojams 
un ienīst mūsu nepareizo rīcību. Kad grēkojam – tā 
Bībelē apzīmēta nepaklausība Dievam, tam ir sekas. 
Mūsu grēki mūs tur tālu prom no Dieva un šķirs 
mūs no Viņa uz mūžīgiem laikiem. Gan tev, gan 
man vajadzīgs, lai kāds atbrīvo mūs no soda par 
mūsu grēkiem. 

„ir sūtījis Savu Dēlu” – Jēzus ir Dievs Dēls. Tas 
nozīmē, ka Viņš ir nevainojami labs, tāpat kā Dievs 
Tēvs. Līdz tam, kad Dievs Tēvs sūtīja Viņu pasaulē, 
Jēzus dzīvoja Debesīs. Vienīgi Jēzus var mūs izglābt, 
jo Viņš ir bez grēka. Viņš nomira mūsu vietā un pēc 
tam augšāmcēlās, un tagad dzīvo Debesīs. 

Pielietojums
Ja vēl neesi lūdzis Jēzum būt par tavu Glābēju, 
vari to izdarīt šodien pat. Jēzus uzņēmās sodu par 
taviem grēkiem, tāpēc tev ir iespēja būt glābtam un 
iegūt mūžīgo dzīvību.  Ja patiešām tici, ka Dievs 
sūtīja Jēzu, lai glābtu tevi no  soda par taviem 
grēkiem, lūdz Kungam Jēzum būt par tavu Glābēju. 

Atkārtošana
sasalsti!  Bērni mūzikas pavadībā soļo pa telpu. 
Kad mūzika apklust, viņiem jāapstājas („jāsasalst”) 
un visiem kopā jācitē Bībeles pants (vai tā daļa). 
Atkārto vairākas reizes. 

Diskusija
Nekas, kā parasti.  (Šī aktivitāte piemērota bērniem, kuri labi zina Bībeli. Ja vēlas iesaistīt visus bērnus, tad tiem, kuriem nav šādu 
zināšanu, vajadzēs sniegt palīdzību.)  Kad Jēzus nāca pasaulē, nekas nebija tā, kā parasti. (Pārrunā ar bērniem dotos diskusijas 
jautājumus. Salīdziniet to, ko cilvēki tolaik gaidīja un kā sprieda (kreisajā pusē), ar to, kā Dievs rīkojās pirmajos Ziemsvētos (labajā pusē).)  
Dievs, redzot, cilvēku pastrādātos grēkus, izlēma sūtīt Glābēju, kā Viņš bija apsolījis. Dievs bija solījis sūtīt 
Glābēju, lai glābtu cilvēkus no soda par viņu grēkiem. 

Diskusijas jautājumi ko darīja Dievs 
Kā tu rīkotos, zinot, ka visiem cilvēkiem pasaulē 
ir problēma un tev viņiem ir jāpalīdz, −  sūtītu 
viņiem palīgā veselu armiju vai tikai vienu 
glābēju? 

Cilvēki droši vien būtu sūtījuši armiju, bet Dievs 
sūtīja vienu Personu – Jēzu, Savu vienpiedzimušo 
Dēlu.

Šim svarīgajam glābējam būtu jābūt stipram vai 
vājam? 

Cilvēki droši vien sūtītu  spēkavīru, bet Jēzus nāca 
pasaulē kā bezpalīdzīgs cilvēka mazulis, lai gan 
joprojām bija Dievs. 

Kādai bija jābūt personai, kam piedzims Bērns? 
Bagātai? Ietekmīgai? Apveltītai ar īpašām spējām? 

Viņš piedzima jaunavai, kas mīlēja Dievu un 
vēlējās klausīt Viņam.  

Kur Viņam vajadzēja piedzimt? Pilī? Jēzus piedzima kūtī.

Kam vispirms bija jāuzzina par Viņa piedzimšanu? 
Kādiem ietekmīgiem cilvēkiem?

Eņģeļi pavēstīja jaunumus ganiem laukā. (Gani 
sabiedrībā netika augstu vērtēti, viņi bija tādi kā 
atstumtie.) 

Jēzus dzīvē bija vēl daudz kā neparasta. Par to vari izlasīt Bībelē.

Informācija skolotājam. Daži piemēri tam, kad Jēzus rīkojās pretēji tam, kā bija pieņemts:
•	 Jēzus runāja ar samarieti, kaut arī jūdi ienīda samariešus, vēl nebija ierasts, ka vīrietis sarunājas ar sievieti (Jāņa 4:1–42).
•	 Jēzus ēda kopā ar cilvēkiem, kurus apkārtējie sauca par „grēciniekiem”. Tā nebija pieņemts. (Lūkas 19:1-10)
•	 Jēzus piedeva laulības pārkāpšanu sievietei, lai gan tādos gadījumos bija pieņemts nomētāt ar akmeņiem (Jāņa 8:1-11).
•	 Jēzus izdziedināja desmit spitālīgos (Lūkas 17:11-14).
•	 Jēzus apklusināja vētru (Mateja 8:23-27).
•	 Jēzus ar piecām maizēm un divām zivīm pabaroja vairāk nekā 5000 cilvēku (Marka 6:30-44).
•	 Jēzus uzmodināja Lācaru no mirušajiem (Jāņa 11:1-44).
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skečs
Skeču izmanto kā ievadu Ziemsvētku stāstam.

Teicējs:  Ir Ziemsvētku brīvdienas, tāpēc visa ģimene poš un izrotā māju. No virtuves vēdī kārdinošas smaržas, 
un bļodas un šķīvji pildās ar dažādiem gardumiem. Bērni – Ivars un viņa mazā māsiņa Daniēla ir 
priecīgi satraukti − būs dāvanas! Arī tētim un mammai. Daniēla nodziedās viņiem dziesmiņu, bet Ivars 
uzfilmējis video. Kas gan būtu Ziemsvētki bez dāvanām?!  Tās taču ir galvenais! Nez, ko viņi paši šoreiz 
dabūs? Bērni, aizsapņojušies par dāvanām, nedzird, ka atskan durvju zvans.

Mamma: Zvana! Bērni, atveriet, es ņemu pīrāgus nost no pannas, bet tētis ir dušā. 

Ivars: Tūlīt!

Daniēla (pie durvīm): Kas tur ir?

Vectēvs:  Tas esmu es,  vectētiņš...

Ivars:  Urā! Beidzot tu esi klāt! Mēs tevi tā gaidījām!

Daniēla: Mīļo vectētiņ! (pieskrien un iedod buču)

Vectēvs:  Laid, nu laid mani apsēsties. Drusku piekusu nākot. Redzi, cik milzīga soma. Katram pa dāvaniņai... ir 
taču svētki... un soma pilna...!

Daniēla:  Katram? 

Vectēvs:  Jā, arī tev. (Attaisa somu, izņem lelli un pasniedz mazmeitai.) Lūdzu, mīlulīt! 

Daniēla:  Mammīt, tēti ... paskatieties, vectēvs man uzdāvināja ... es esmu tik laimīga!

Vectēvs:  Ivar, panāc nu šurp. Kā tu domā, kas manā somā varētu būt tev?   

Ivars:  Es nezinu.

Vectēvs:  Tu jau esi liels puisis... un tev vajadzētu trenēties tā pa īstam... 

Ivars:  Hokeja nūja un ripa! ... Mans sapnis... Vectēv, tu esi vislabākais! Paldies! (pagriezies pret tēti un mammu, 
kuri pa šo laiku ienākuši istabā un smaidot noskatās, uzvaroši pacēlis gaisā hokeja nūju) ...  Tēti,  
mammu, ripa vārtos! 

Tētis un mamma (pienāk un samīļo vectēvu): Labdien! Kādēļ nepazvanīji? Būtu aizbraukuši pretī. Tīrais 
neprāts!... Tavos gados, kājām un ar tādu somu! 

Ivars: Un kas tavā brīnumsomā pataupīts mammai un tētim? 

Vectēvs (smaidot): Paša roku darbs. Lūdzu! (Izvelk greznu bilžu rāmi un pasniedz vecākiem.) 

Ivars:  Oho! Tu gan esi meistars! ... Bet... rāmis... tukšs...

Daniēla (parausta vectēvu aiz drēbēm, čukst): Vectētiņ, tev bildīte pazudusi...

Teicējs turpina ar Ziemsvētku stāstu no 2. attēla (6. lpp.) no vārdiem: Šodien padomāsim, kas Ziemsvētkos ir 
vissvarīgākais. 
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