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PAR VISU JĀMAKSĀ. BET VAI VISU VAR NOPIRKT?
IR LIETAS, KURAS NEVARĒTU NOPIRKT PAT TAD, JA TEV PIEDERĒTU VISA PASAULES NAUDA.
KAS TĀS IR?

PIRMS 98 GADIEM TIKA NODIBINĀTA NEATKARĪGA LATVIJAS VALSTS.  
TO NENOPIRKA PAR NAUDU. BIJA CILVĒKI, KAS UPURĒJA SAVU DZĪVI UN PAT  
DZĪVĪBU, LAI LATVIJA VARĒTU BŪT BRĪVA.

PIRMS APMĒRAM 2000 GADIEM JĒZUS NOMIRA PIE KRUSTA. VIŅŠ UPURĒJA SEVI, LAI 
TĀDĒJĀDI SAMAKSĀTU SODU PAR MŪSU GRĒKIEM. MĒS VARAM BŪT BRĪVI NO GRĒKA SODA.

VISDĀRGĀKĀS LIETAS NAV NOPĒRKAMAS, VAI NE?
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DIEVA STĀSTS. ASTOTAIS VĀRDS
Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu dzīvot uz zemes. Jēzus mācīja par Debesu valstību, dziedināja slimos, darīja dažādus brīnumus, 

pat atdzīvināja mirušos. Gluži kā pravietis Jesaja bija rakstījis: “Aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies, klibais lēkās kā brie-
dis un mēmo mēle gavilēs” (Jesajas 35:5-6).

Bet tas vēl nebija viss. Jesaja bija arī rakstījis, ka Jēzus nodos savu dzīvību nāvē un tiks pieskaitīts pie ļaundariem, ka Viņš 
nesīs daudzu cilvēku grēkus. (Jesajas 53:12) Kad Jānis Kristītājs ieraudzīja Jēzu, arī viņš teica: “Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasau-
les grēku!” (Jāņa ev. 1:29) Lai iegūtu piedošanu par grēkiem, cilvēki līdz tam bija upurējuši dzīvniekus, visbiežāk mazas aitiņas, 
kuras sauc par jēriem. Jēzus bija bez nevienas vainas. Viņš uzņēmās sodu par visu cilvēku visiem grēkiem – visu ļaunumu, 
nepaklausību, meliem, neticību. Visu, visu, kas Dievam nav patīkams. Sods par grēku ir nāve. Jēzus izcieta šo sodu. Jēzus 
upurēja savu dzīvību, lai ikviens, kas tic Viņam, var iegūt grēku piedošanu un mūžīgi dzīvot kopā ar Dievu. 

Jēzus upuris ir ļoti nozīmīgs. Cilvēki joprojām to dažādos veidos atceras.

Kristieši atceras Jēzus 
pēdējās vakariņas, kurās Viņš 
bija kopā ar saviem mācekļiem. 
Viņi lauž un ēd maizi, dzer no 
kausa jeb biķera – tāpat, kā to 
darīja Jēzus ar mācekļiem. To 
sauc par Svēto Vakarēdienu. 
Maize simbolizē Jēzus miesu, 
ko salauza nāve, bet biķerī 
esošais vīns – asinis, kas tika 
izlietas par cilvēku grēkiem. 

Par Jēzus pēdējām 
vakariņām kopā ar mācekļiem 
vari izlasīt Marka ev. 14:12-26.

Pēc vakariņām Jēzus ar trim 
mācekļiem devās uz Ģetzemanes 
dārzu lūgt Dievu. Atcerēties 
Ģetzemanes dārza notikumus palīdz 
lūgšanu naktis – kad cilvēki lūdz Dievu 
vairākas stundas pēc kārtas, dažreiz 
pat līdz rītam. Bieži vien draudzēs 
lūgšanu nakts notiek Lielajā Piekt-
dienā – Jēzus nāves dienā.

Par Jēzus lūgšanu Ģetzemanē vari 
izlasīt Marka ev. 14:32-42.

Lieldienās Rīgā un citās vietās Latvijā un 
pasaulē notiek krusta ceļš. Tas ir organizēts 
gājiens pa pilsētu. Krusta ceļā ir vairākas 
apstāšanās vietas. Tur lasa Bībeli, dzied, 
skatās, kā aktieri attēlo Lieldienu notiku-
mus. Tas ir laiks, lai atcerētos Jēzus upuri un 
pateiktos Viņam par to.

Par Jēzus ceļu uz Golgātu vari izlasīt 
Marka ev. 14:43-15:47.

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

Ja stāsts beigtos šeit, tas būtu 
ļoti skumjš stāsts, vai ne?

Nākamajā numurā Dieva 
stāstu turpināsim. Jēzus nebija 
tikai upuris par mūsu grēkiem. 
Viņš ir arī UZVARĒTĀJS!

Es esmu pasaules radītājs un  
valdnieks.   
Es tevi mīlu! 
Tavi grēki šķir tevi no manis. 
Jēzus samaksāja sodu par  
taviem grēkiem. 
Atzīsti, ka esi grēkojis,  
lūdz       piedošanu  
un tev tiks piedots.  
Tā ir mana dāvana Tev.
  
Meklē atbildes Bībelē,  
svētdienskolā. 

http://bit.ly/2ewMTWY
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PATEICĪBAS ALFABĒTS
Dievs saka: “Kas upurē pateicību, 

tas mani godā” (Psalmi 50:23)

Par ko Tu pateicies Dievam? Pie katra 

alfabēta burta ieraksti vismaz vienu vārdu!
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Labdien!

Vai esmu Tev stāstījis, ka man ļoti patīk dažādi sporta
 veidi? Es trenējos futbolā.

Skolā spēlēju arī basketbolu.          Tagad ar nepacietību gaidu ziemu, kad varēšu ar 

draugiem tuvējā slidotavā        spēlēt hokeju. 

Sporta spēles skatos arī te
levīzijā. Dažreiz mamma izcep lielo picu, mēs visi sēžam 

pie televizora un fanojam katrs par savu mīļāko komandu.      Kad uzvaru izcīna  

sportisti no Latvijas un apbalvošanas ceremonijā vai spēles             
 noslēgumā skan 

Latvijas himna, ceļamies kājās un dziedam līdzi.

Šogad redzēju kādas sacensības, kuras nekad neaizmirsīšu. Uzvarētājs gan nebija no Lat-

vijas, bet tam šoreiz nav nozīmes. 

Tās bija triatlona sacensība
s. Triatlonā dalībniekiem ir jānopeld pusotrs kilometrs, 

pēc tam jānobrauc ar riteni 40km un noslēgumā vēl 10km jānoskrien. Sacensības no-

tika Meksikā. Tā bija ļoti karsta diena. Ka
d sacensības tuvojās finišam, visiem priekšā 

bija izvirzījies Džonijs Braunlijs. Bet viņam pēkšņi palika slikti. Izskatījās, ka viņš tūlīt 

pakritīs un pat netiks līdz finišam. Pietuvojās nākamie divi sacensību dalībnieki. Viens no 

viņiem izmantoja izdevību un strauji devās uz finišu. Taču otrs, kurš būtu varējis kļūt 

par uzvarētāju, piestāja. Viņš paņēma Džoniju un vilka viņu uz finišu. Izrādās, tas bija 

Džonija vecākais brālis Alisters. Kad viņi beidzot bi
ja pie finiša līnijas, Alisters pastūma 

Džoniju pāri finiša līnijai. Te vari apskatīties, kā tas n
otika.  

Nākamajā svētdienā mācītājs svētrunā pieminēja  

šo gadījumu. Viņš teica, ka mums dzīvē jācenšas  

visu darīt pēc iespējas vislabā
k, kā Džonijam, kas  

sacensībās atdeva visus savus spēkus. Džonija  

brālis Alisters upurēja iespējamo uzvaru, lai  

palīdzētu savam brālim. Mācītājs teica, ka Jēzus 

ir upurējis savu dzīvību, lai mēs kopā ar viņu  

varētu būt uzvarētāji. Nezinu, vai es kādreiz būšu  

olimpiskais čempions vai Latvijas izlases d
alībnieks.  

Bet es noteikti vēlos piedz
īvot uzvaras kopā ar Jēzu!

 Par uzvarām!

  Ansis
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Uzspied uz bildes!

http://bit.ly/2dZGEYT
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Teiksim To Kungu
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Rokdarbs

TEIKSIM TO KUNGU

Nepieciešams:
Koka dēlītis vai skaidplates gabals, 

smilšpapīrs, krāsa kokam (pēc izvēles), 
Latvijas kontūra, zīmulis, naglas, 
āmurs, tambordiegs.

Darba gaida:
1. Izvēlies pamatni, apstrādā tās 

maliņas ar smilšpapīru.
2. Nokrāso pamatni un ļauj tai 

nožūt. Šo punktu var arī izlaist un 
turpināt darbu uz nekrāsotas virsmas.

3. Uz pamatnes iezīmē Latvijas 
kontūru. Izdrukā Latvijas karti, izgriez 
to pa valsts zemes robežu, uzliec uz 
pamatnes un viegli apvelc ar zīmuli.

4. Uz līnijas iedzen nagliņas ik pa 
vienam centimetram.

5. Novelc diegu krustu šķērsu, 
aizpildot vienmērīgi laukumu.

Uzspied!
Klausies!

Dziedi līdz!
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http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/206/4-teiksim-to-kungu.mp3


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

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

Žurnāla veidotāji:  Dace Šūpule, Estere Roze, Anna Šmite
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa  / „Labas Ziņas Bērniem” izdod Latvijas Baptistu draudžu savienības Svētdienskolu apvienība ©  "Labas Ziņas Bērniem" 

izdošanu vari atbalstīt ar ziedojumu - Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība", reģ Nr. 90000085765, LV75 HABA 0551 0257 82043  

“Labas Ziņas Bērniem” vari saņemt arī izdrukātas. Lai abonētu, raksti labaszinasberniem@inbox.lv                               

PIRMAIS UPURIS BĪBELĒ
Pirmo cilvēku Ādama un Ievas dēli Kains un Ābels bija pirmie, kas deva upuri. 

Izlasi šo stāstu Bībelē 1. Mozus 4:1-16. Kādēļ, tavuprāt, Dievs vienu upuri pieņēma, bet otru noraidīja?

Lai teiktu Dievam “jā”, no kaut kā nākas atteikties. Iepazīsties ar šiem Bībeles stāstiem un tur minētajiem cilvēkiem.  
Uzdevuma atrisinājumu izveidos burti, kas ierakstīti iezīmētajos laukumiņos.

1. Vīrs, kas atteicās no drošas dzīves faraona namā, lai palīdzētu savai tautai.               (1. Mozus 2:11-15)

2. Viens no zvejniekiem, kas atstāja savu nodarbošanos, lai kļūtu par Jēzus mācekli.                  (Mateja ev. 4:18-20)

3. Sieviete, kas atsacījās palikt savā dzimtajā zemē, bet devās kopā ar vīramāti un apmetās uz dzīvi Betlēmē.   (Rutes 1:1-18)

4. Meitene, kas bija gatava atteikties no saviem plāniem un būt par Dieva kalponi.              (Mateja ev. 1:26-38)

5. Vīrs, kas tik ļoti vēlējās satikties ar Jēzu, ka naktī negulēja, bet devās pie Viņa.                (Jāņa ev. 3:1-21)

6. Zēns, kuru Dievs lika upurēt, pārbaudot viņa tēta ticību.        (1. Mozus 22:1-19)

Balvas par atbildēm uz iepriekšējā numura uzdevumiem 
saņem Anna no Blīdenes, Kristīne no Grobiņas, Agnese no 
Aizkraukles un Adriana no Rīgas. Apsveicam!

Ja kādreiz 
aizmirsti vai 
nezini, par ko 
lūgt un pateik-
ties, paskaties 
špikerī. Tava 
plauksta pateiks 
Tev priekšā!

Rādītājpirksts – pateicies par Jēzu, 
kas parāda, kāds ir Dievs; lūdz un 
pateicies par cilvēkiem, kas norāda 
uz Dievu – par svētdienskolotājiem, 
mācītājiem, misionāriem.

“Garais Indriķis” – lūdz un pateicies par tiem cilvēkiem, kas  
ir augstos amatos – par Latvijas prezidentu, par ministriem, 
par skolas direktoru un citiem.

“Zeltnesis” – lūdz un pateicies par savu ģimeni - 
vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām.

“Mazais Īkstītis” – saki Dievam, kā Tu jūties, par ko priecājies, par ko  
bēdājies; lūdz piedošanu, jautā padomu.

Īkšķis – šis pirksts ir vienīgais pirksts, kuru 
visi pārējie pirksti spēj apņemt. Pateicies 
Dievam, ka Viņš valda pār visu pasauli. 
Slavē Viņu!


