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NEVIENAM NEPATĪK ZAUDĒT. BET KATRĀ SPĒLĒ IR UZVARĒTĀJI UN ZAUDĒTĀJI.
KATRĀS SACENSĪBĀS KĀDS IR PIRMAJĀ VIETĀ, UN KĀDS IR PĒDĒJĀ VIETĀ.

SUPERVAROŅI UZVAR VIENMĒR. VIŅI SKRIEN VISĀTRĀK, LEC VISAUGSTĀK, ZINA VISVAIRĀK.
BET TIE DZĪVO TIKAI FILMĀS UN GRĀMATĀS. 

TOMĒR KATRAM CILVĒKAM KATRU DIENU IESPĒJAMS SATIKTIES AR ĪSTU SUPERVARONI.
VIŅŠ IR NEUZVARAMS. PAR VIŅU UZŅEMTAS FILMAS UN SARAKSTĪTAS SIMTIEM GRĀMATU. 
KATRS CILVĒKS, KAS AR VIŅU SATICIES, VAR SAUKT ARĪ SEVI PAR UZVARĒTĀJU.  
JĒZUS IR NEUZVARAMS, VIŅŠ IR PATIESS SUPERVARONIS!
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DIEVA STĀSTS. DEVĪTAIS VĀRDS
Vai atceries astoto vārdu? Cilvēki dzīvoja, nepaklausīdami Dievam. Viņi bija vainīgi labā, svētā un taisnīgā Dieva priekšā. 

Taisnīgs sods par šādu dzīvi būtu nāve. Jēzus labprātīgi uzņēmās izciest šo sodu visu grēcinieku vietā. Jēzus bija UPURIS par 
visu cilvēku grēkiem, lai cilvēki varētu mūžīgi dzīvot kopā ar Dievu. 

Bet ar to vēl viss nebeidzās! Dievs Jēzu uzmodināja no mirušajiem. Jēzus ir NEUZVARAMS. Jēzu neuzvarēja Sātana 
kārdināšana tuksnesī. Jēzu neuzvarēja cilvēki, kas Viņam neticēja un Viņu nodeva, notiesāja. Pat tie, kas piesita Viņu krustā un 
ielika kapā, palika zaudētājos. Jēzu neuzvarēja cilvēku ļaunums. Jēzu neuzvarēja nāve. Bībelē, Atklāsmes grāmatā 1:18 neuz-
varamais Jēzus saka: „Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas.”

Par to, ka Jēzus tiešām augšāmcēlās un ir neuzvarams, liecina Viņa satikšanās ar dažādiem cilvēkiem. 

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

Marija Magdalēna Jēzu sastapa pie 
kapa. Sieviete ļoti raudāja, jo akmens no 
kapa bija novelts, bet Jēzus tajā nebija. 
Viņa domāja, ka kāds mirušo Jēzu aiz- 
nesis citur vai pat nozadzis. Izlasi, kas bija  
noticis ar Jēzu, atverot Jāņa ev. 20:11-18.

Divi mācekļi Jēzu sastapa 
augšāmcelšanās dienā uz ceļa, kas no 
Jeruzālemes ved uz Emmaus (saukta arī 
par Emavu). Mācekļi domāja, ka sastap-
tais ceļinieks ir kāds svešinieks. Taču šis 
svešais ļoti labi pārzināja Svētos Rakstus 
un viņiem tos izskaidroja. Izlasi par šo 
sarunu Lūkas ev. 24:13-32 un uzzini, kā 
mācekļi svešajā ceļabiedrā atpazina Jēzu.

Lielākā daļa no mācekļiem ar Jēzu 
satikās pie Tibērijas ezera (saukts arī 
par Galilejas jūru), kur bija devušies, lai 
zvejotu zivis. Ezera malā viņi sastapa 
kādu svešinieku, kas ieteica labu pa-
domu, kā noķert varenu lomu. Iepriekš 
viņiem nebija veicies, tīkli bija tukši 
un paši mācekļi – neēduši. Uzzini, kā 
mācekļi saprata, ka svešinieks, kas viņus 
paēdināja, ir Jēzus, izlasot  
Jāņa ev. 21:1-14.

Cik pasaulē 
šobrīd cilvēku? 
Apskaties šeit!

Kad Jēzus dzīvoja uz zemes, visā pasaulē bija 
apmēram 3 miljoni iedzīvotāju.

Jēzu no viņiem satika vien vairāki tūkstoši cilvēku.
2016. gada 9. decembrī 11:15 uz pasaules bija  

7 469 941 112 cilvēku.
Apmēram 2,5 miljardi no viņiem ir kristieši, kas tic, ka 

Jēzus ir neuzvarams! 

http://www.lbds.lv/resursi/nozaru-resursi-draudzem/satikt-jezu-pec-augsamcelsanas---krasojamas-lapas
http://www.worldometers.info/world-population/
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Ja cilvēki trenējas,  
viņi kļūst spēcīgāki.

Tomēr viņi nevar ne jūru 
pašķirt, ne vētru apklusināt. 

Cilvēkiem bieži vien  
nākas atzīt:  

“Es to nevaru izdarīt.”

Dievs var izdarīt visu,  
ko vien Viņš vēlas izdarīt. 

Viņam nekas nav par grūtu.  
Viņam viss ir iespējams. Dievs 

saka: “Es esmu visvarenais 
Dievs.” (1. Mozus 17:1)

Cilvēki mācās, mācās, mācās...  
mācās skolās un augstskolās, 
mācās kursos un semināros, 

mācās no rītiem, pa dienu un 
vakaros, mācās pat naktīs... un 
tik un tā nav neviena cilvēka, 

kas visu zinātu.

Esi pacietīgs, noskaiti līdz desmit!
Pacieties līdz Ziemassvētkiem 

vai savai dzimšanas dienai! 
Cilvēkiem pat tik nedaudz ir tik 
grūti paciesties. Kur nu vēl, ja 

jābūt pacietīgiem pret tiem, kas 
dara mums ne pa prātam vai pat 

dara mums pāri.

Cilvēki cenšas būt uzticami.
Tomēr tik bieži viņiem nākas 
teikt: “Piedod, es aizmirsu!”  
vai “Es tomēr pārdomāju.” 

Cilvēki mainās –  
no maziem bērniņiem izaug 

par lieliem cilvēkiem, noveco. 
Dievs vēlas, lai mēs mainītos – 
kļūtu gudrāki, mīlošāki, vairāk 

iepazītu Dievu. Ja cilvēks 
nemainās, vai tad viņš maz ir 

dzīvs cilvēks?

Dievs zina visu – kas noticis, 
kas notiek un kas notiks. Pirms 
zinātnieki kaut ko atklāj, Dievs 
jau to zina. Dievs zina ne tikai 
to, kas rakstīts enciklopēdijās, 

Viņš zina arī mūsu domas, 
vajadzības. Bībelē rakstīts: “Viņš 

zina visu.” (1. Jāņa 3:20)

Dievs ir pacietīgs ar cilvēkiem, 
kas rīkojas Viņam nepatīkami. 
Dievs ir solījis, ka Jēzus vēlreiz  
nāks uz zemes. Šis apsolījums 
vēl nav piepildījies. Iemesls – 

Dievs ir pacietīgs. Viņš pacietīgi 
gaida uz mums, jo nevēlas, ka 

kādi cilvēki nebūtu gatavi  
satikties ar Jēzu. (2. Pētera 3:9)

Dievs vienmēr tur savus 
solījumus. Ja Viņš kaut ko 

apsolījis, tad tas tā arī notiks.
 “Dievs ir uzticams un bez viltus, 

Viņš ir taisns un patiess.”  
(5. Mozus 32:4)

“Jo Es esmu Tas Kungs, un Es 
nepārveidojos.” (Maleahijas 

3:6) Dievs šodien ir tāds pats, 
kāds Viņš bija pirms pasaules 

radīšanas. Tāds pats Viņš būs arī 
rīt un pēc simts gadiem. Vienmēr 

nemainīgs. Tikpat svēts, tikpat
    mīlošs, tikpat žēlsirdīgs. 



 Sveiciens Jaunajā gadā!
Pirmais mācību pusgads beidzies. Uh – urā – heisā!
Ziemassvētki nosvinēti. Pa ra pa pam.
Tad nu aiziet, janvāri!

Mūsu ģimenē ir kāda tradīcija. Vecgada vakarā kopā pārrunājam, kas noticis iepriekšē-
jā gadā. Mēs skatāmies bildes, atceramies pārgājienus, lielo vasaras ekskursiju, dažādas 
svinības,    nometni, ābolu novākšanas talku.      Mēs kopā 
pateicamies Dievam par iepriekšējo gadu. 

Biju kaut kur lasījis vai dzirdējis, ka Jaunajā gadā cilvēki izveido arī sarakstu  
ar to, ko viņi vēlētos paveikt nākamajā gadā. Kādā no skolas brīvlaika dienām arī  
es mēģināju šādu sarakstu izveidot. Tas nemaz nebija tik viegli. Uzrakstīju vairākas vēlēša-
nās. Viens no maniem mērķiem ir šāds:

 Es 2017. gadā vēlos uzvarēt slinkumu!
 Es vairs negribu aizgulēties un nokavēt pirmo stundu.
 Tādēļ man jāpārvar slinkums un jāceļas, kad zvana modinātājs.
 Es vēlos, lai svētdienas ir pilnīgi brīvas no mācībām.
 Tāpēc man ir jāuzvar slinkums un jāizmācās piektdienas vakarā vai sestdienā.
 Es vēlos, lai manu istabu vairs nesauc par miskasti.
 Tādēļ cīnīšos pret slinkumu un iztīrīšu to vismaz vienu reizi nedēļā.

Ceru, ka man nebūs slinkums cīnīties ar slinkumu!
Nenoslinkoju un uztaisīju šādu plakātu. Tas tagad ir manā istabā pie sienas. 

Kā Tu cīnies pret slinkumu?
Ceru, ka šajā cīņā es būšu uzvarētājs!

Slinkais Ansis
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Slinkum, slinkum, 
laid mani vaļā!

Sliņķim būt nav 
nekāds gods.



Rokdarbs

NAV NEVIENA CITA

Pagatavo sešu loksnīšu komplektu. 
Tas Tev palīdzēs atcerēties pašam par 
Jēzus uzvaru, kā arī varēsi to izmantot, 
lai par to pastāstītu citiem.

Sagriez sešas 3x15cm garas 
loksnītes. Izmanto stingru papīru.

Ar caurumotāju uztaisi divām 
loksnītēm caurumus abos galos, bet 
četrām loksnītēm tikai vienā galā.

Savieno loksnītes kopā krusta 
veidā. Izmanto kniedīti, kurai ķepiņas 
atveras.

Uzspied!
Klausies!

Dziedi līdz!
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Jēzus uzvaras stāsts ir šāds:
Jēzus dzīvoja uz zemes. Loksnītes 

vienā rindā.
Cilvēki piesita Viņu krustā. Krusts
Jēzu ielika kapā. Kvadrāts
Jēzus augšāmcēlās un valda  

debesīs. Pusloks.

ZEME

KRUSTS

KAPS

DEBESIS
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http://bit.ly/2hm0UYw


Atbildes sūti pa pastu vai e-pastā līdz 10. februārim 
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                               

Dāvida uzvara pār Goliātu ir ļoti pazīstams Bībeles stāsts. Bet cik labi tu 
pazīsti Dāvidu? Atzīmē pareizās atbildes! 

Iegūtie burti kopā veidos vārdu, kas atgādinās, ka kopā ar Dievu mēs 
esam

Atbildes meklē 1. Samuela grāmatā no 16. līdz 19. nodaļai.

Kas izvēlējās Dāvidu par ķēniņu?
Dievs   N
tauta nobalsoja K

Kas svaidīja Dāvidu ar eļļu?
Jēkabs B
Samuels E

Kas bija Dāvids, pirms viņš kļuva par ķēniņu?
gans U
karavīrs S

Ar ko Dāvids nogalināja Goliātu?
ar lingu un akmeņiem Z
ar zobenu un šķēpu  C

Kas bija Dāvida labākais draugs?
Samuels D
Jonatans  V

Balvas par atbildēm uz iepriekšējā numura uzdevumiem 
saņem Evelīna no Vaiņodes, Kristiāna no Grobiņas un Kārlis 
no Pļaviņām.

Izveido 2017. gada lūgšanu dienasgrāmatu.
Vismaz vienu reizi nedēļā uzraksti lūgšanu. Sakrāj lūgšanas mapītē.

Vēlies lasīt par cīņām, uzvarām un zaudējumiem Bībelē? 

Palīgmateriāls šeit

Datums

Dievs, Tu esi Lūdzu, piedod

Paldies Tev Es lūdzu

Izdrukā!

Kādu amatu ķēniņš Sauls uzticēja Dāvidam?
ziņnesis F
virsnieks A

Par ko Jonatans brīdināja Dāvidu?
Sauls kala plānus viņu nogalināt  R
tuvojās negaiss   G

Kādēļ Sauls vēlējās tikt vaļā no Dāvida?
Dāvids prasīja ļoti lielu algu  J
Saulam skauda Dāvida panākumi A

Kādu instrumentu spēlēja Dāvids?
cītara M
klavesīns K

Kas palīdzēja Dāvidam aizbēgt no Saula?
Dāvida dēls Salamans  L
Dāvida sieva Mihala  I

http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/276/lugshana.pdf
http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/276/kaujas-lzb-gala.pdf

