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Lūkas dzimšanas diena  
                       un Dieva dāvana TEV.

—



Vēl tikai divas dienas, un tad – Lūkam būs   

Lūkas vecmāmiņa 
meklē kādu īpašu 
dāvanu. Galu galā 
viņa atrod kaut ko, 
kas Lūkam noteikti 
varētu ļoti patikt. 

DZIMŠANAS DIENA!  
Viņa iesaiņo dāvanu un apsien to ar zilu 

lentīti, jo zilā ir Lūkas mīļākā krāsa. 

Tieši laikā uz dzimšanas dienas 
svinībām Lūkas vecmāmiņa ir  

pie durvīm. Dzimšanas dienas  
svinētājs pats atver durvis un  
vecmāmiņa viņu priecīgi apsveic.  
Viņa noliek dāvanu ar zilo lentīti  
uz galda kopā ar pārējām dāvanām.
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Ar interesi Lūkas atsaiņo 
savas dāvanas. Viņš 
saņēmis jaunu spēli, kuru, 
protams, uzreiz izmēģina.

Par vecmāmiņas dāvanu viņš 
ir pilnīgi aizmirsis. Viņa viegli 
pieskaras viņam 
un jautā: “Vai tu nevēlies 

izsaiņot manu 
dāvanu?”

“Es to izdarīšu 
vēlāk.”

Lūkas īsi paskatās  
uz augšu un atbild: 

Laiks iet uz priekšu, 
bet Lūkas ir pārāk 
aizņemts, lai domātu par 
šo dāvanu. Viņa māmiņa  
atgādina viņam: 

“Izpako taču 

vecmāmiņas 
dāvanu!”
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Taču Lūkas tikai nomurmina:

“Es tagad negribu.”

Kad pienāca vakars,  
dāvana ar zilo lentīti 
joprojām atradās iesaiņota 
uz galda. Pēc brīža Lūkas 
vecmāmiņa noskumusi 
devās mājās.
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Vai tu jau zini, ka Dievam priekš  
tevis ir vislielākā dāvana? 

Šīs ļaunās un nekrietnās 

lietas ir, piemēram: 

• meli, 
• skaudība, 

• nepaklausība, 

• zagšana, … 

Bībele to visu sauc par 
grēkiem. Patiesībā man un tev  
ir jāmirst par mūsu grēkiem.  
Bet Dievam ir kāds risinājums ...

Bet Dievs tanī pašā laikā ir arī 
taisnīgs. Par daudzām ļaunām un 
nekrietnām lietām, ko tu un es esam 
izdarījuši, Viņam mūs ir jāsoda.

Dievs tevi mīl – pat 
vēl vairāk nekā Lūkas 
vecmāmiņa mīl savu 
mazdēlu! Tas ir rakstīts  
Bībelē. Bībele ir  
Dieva Vārds. 

Tev: (tavs vārds)



Tev

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,  
ka Viņš devis Savu  

vienpiedzimušo Dēlu… 
Bībele – Jāņa evaņģēlijs, 3. nodaļa, 16a. pants. 

Par taviem un maniem grēkiem Jēzus  
Kristus, Dieva Dēls, nomira pie krusta!

Ja tu tam tici, tad Dievam vairs nav tevi 
jāsoda – jo Jēzus ir samaksājis par to visu, ko 
tu sliktu esi darījis. Šī ir Dieva lielā dāvana tev 
un man. Viss, kas tev jādara – tā ir jāsaņem!

… lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu,  
bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Bībele – Jāņa evaņģēlijs, 3. nodaļa, 16b. pants.



Kā tu vari „izsaiņot“ Dieva dāvanu?

Runā ar Dievu un izstāsti viņam, 
ko tu esi ļaunu darījis.  

Bībele to sauc par lūgšanu. 

Ja atzīstamies savos grēkos, 
tad Viņš ir uzticīgs un taisns,  

            ka Viņš mums piedod grēkus. 
                                  Bībele – Jāņa 1. vēstule, 1. nodaļa, 9. pants. 

Pateicies Viņam,  
ka Kungs Jēzus  
ir miris par tevi. 

Tad tu vari būt patiešām 
priecīgs, jo Dievs 
tev piedod!



Dievs gaida uz tevi,  
kad tu beidzot pieņemsi 

Viņa dāvanu. Neatliec 
to uz vēlāku laiku 

kā Lūkas darīja! 

Šajā grāmatiņā ir attēlotas 

daudzas dāvanas. Vai tu 

vari atrast tās visas?  

Cik daudz to ir?  

---------------------
(Atrisinājumu tu varēsi atrast pēdējā lapā.)

Šo dāvanu tu vari izkrāsot  
savās mīļākajās krāsās:

Tev
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Nāc arī tu uz Lūkas 
dzimšanas dienu!  
Dievam ir dāvana  

arī tev. 
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