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Jēzus – 
mūsu vienīgā cerība

Raudu mūris, Jeruzalemē
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Ģenecaretes ezers
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Jēzus

Vārds: Jēzus Kristus
Vārds: Jēzus Kristus

Dzīves vieta: Nācarete

Dzimšanas vieta: Bētleme

Vecums: 33 gadi

Profesija: galdnieks un ceļojošais sludinātājs

Raksturīga pazīme: iespaidīga personība

Apsūdzība: apgalvo, ka V
iņš ir Dieva Dēls

Apsūdzētājs: Jeruzalemes teoloģijas fakultāte

Spriedums: Krusta nāve
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Izvilkumi no tiesas procesa:

Pilāts, Jūdejas provinces prokurators, Jēzus 
pratināšanas laikā liek atbildēt: „Tad Tu tomēr 
esi Ķēniņs?”

Jēzus atbildēja: “Tu pareizi saki, Es esmu Ķēniņš. 
Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu 
patiesību. Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu 
balsi.” (Jāņa 18:37)

Pilāta akmens Cēzarijā Tilta bruģakmens Jeruzalemē (Gabata)

Pilāts, Jūdejas provinces prokurators, Jēzus 
pratināšanas laikā liek atbildēt: „Tad Tu tomēr 

Ērkšķu krūms – iespējams izmantotais 

materiāls Kristus ērkšķu vainagam
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Darbības laiks:
Jeruzaleme, 33g. m.ē.

Krustā sišana
Pēc Pilāta pavēles Jēzus tika šausts un nodots 
karavīriem. Sekoja apsmiešana un ņirgāšanās. 
Jēzum uz galvas tika uzlikts ērkšķu vainags. 
Gari un asi ērkšķi caurdūra Viņa galvu. Tad 
Viņam stipri sita ar niedri pa galvu. Asiņainais 
Jēzus stāvēja Savu mocītāju priekšā. Tie, ne-
beidzot Viņu nicināt, apvilka Viņam purpura ap-
metni, lai izceltu Viņa ķēnišķo varenību. Tas 
viss tika darīts ar acīm redzamu cinismu. Tad 
viņi locīja ceļus Viņa priekšā, Viņu apsmiedami 
un nicinoši sacīja: „Sveiks, Jūdu kēniņ!”

Pēc Pilāta pavēles Jēzus tika šausts un nodots 
karavīriem. Sekoja apsmiešana un ņirgāšanās. 

beidzot Viņu nicināt, apvilka Viņam purpura ap-

Antonijas cietoksnis, Romas prokuratora mītne 
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Pa ceļam uz soda izciešanas vietu Jēzus ir 
pilnīgā bezspēkā. Kādu piespiež nest Viņa 
krustu. Tad seko krustā sišana. Notiesāto kai-
lu, rupji met uz zemē guļošā krusta. Ar lielām 
naglām pie tā piesita Jēzus rokas un kājas. 
Trīs metrus augsto krustu pacēla vertikāli, un 
to nostiprināja zemē. Daži skatītāji apmulsuši. 
Citu cilvēku sejas atspoguļo naidu. Pēkšņi 
kļuva pavisam tumšs pār visu zemi. Visapkārt 
izplatās draudošs klusums. Trīs stundas pilnīga 
tumsa! Neciešami lēni stiepās laiks. Aptuveni 
pulksten trijos pēcpusdienā no krusta dzirdams 
kliedziens. Jēzus iekliedzās stiprā balsī: 

„Viss piepildīts!” 

 Viņš mirst. Tajā pašā brīdi dzirdams skaļš 
pērkons un zemestrīce.

Gailis Ģetzemanes dārzā 

Spēcīgā zemestrīce satricina 
zemi, klintis sašķēlās. Zemestrī-
ce – dīvaina un biedējoša dabas 
parādība.

Nāves baiļu pārņemts, izpildes 
vienības kareivju virsnieks, 
redzēdams kā Jēzus mira, sacīja: 
“Patiesi, Šis bija Dieva Dēls!”
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“Patiesi, Šis bija Dieva Dēls!”

Iespējamā Golgātas vieta

Krusta ceļš
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“Manas dienas
 ir skaitīta

s.

Taču mana dzīve p
ieder Jēzum. 

Es dzīvošu kopā ar Jēzu Kristu, 

jo Viņš ir augšāmcēlies no nā
ves.

Kaps priekš m
anis - nav 

beigas!”

Un tomēr, ar Jēzus personību 
saistītām baumām nav gala.saistītām baumām nav gala.

Trīs dienas vēlāk, jauns pavērsiens.Notiek neiedomājamais!
Prese par šo dienu ziņotu:

Jeruzalemē pārsteidzošs notikums!
Jēzus, kurš tika krustā sists, ir dzīvs!

Trešajā dienā, Jēzus tikās ar saviem mācekļiem!
500 cilvēki apgalvo, ka ir redzējuši Viņu!

Vai Jēzus tiešām nomira? Vai tā bija klīniskā nāve?Neveiksmīgs mēģinājums apklusināt skandālu!
Apsargi pie kapa tika uzpirkti!

Nosacījums: neizpaust!
Pilnīgi slepeni!
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Pilsētā ir kņada!
Visās Jeruzalemes ielās cilvēki čukst 
un dalās ar ziņām.

Vai juridiska kļūda radusies?
Un kāpēc šim Jēzum bija jāmirst?
Kāpēc?
Par ko vecaji nodeva Viņu krustā sišanai?
Viena lieta ir skaidra: parastie cilvēki, būtībā 
bija par Jēzu.
Un, ja viņiem agrāk būtu bijusi sava izvēle, viņi 
izvēlētos Viņu.
Galu galā, tieši Viņš bija tas, kam bija spēks 
cīnīties pret romiešu eliti.

Kas bija šis Jēzus?

Pilsētā ir kņada!

Kas bija šis Jēzus?

Bet tas viss notika pavisam 
savādāk.

Tā saucamie Jeruzalemes Zelta vārti 
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Un turpmākajās dienās runas par Jēzu 
nav mazinājušās. Vēl vairāk kļuva to 

cilvēku, kas atklāti atzina sevi par Jēzus seko-
tājiem. Citi tikās slepeni, aiz slēgtām durvīm, jo 
baidījās no izspiegošanas. Galu galā, viņi atklāti 
teica, ka Jēzus viņiem parādījās fiziski un bija 
dzīvs! 
Kāds bīstams apgalvojums!

Lielākā vai mazākā mērā visi bija 
satraukti.

Neviens nespēja izprast noslēpumu, saistītu ar 
Jēzus personību. 
Kas patiešām bija šis Cilvēks?
Cilvēku maldinātājs?
Dumpinieks - vientuļnieks, kas mēģina mainīt 
sabiedrību?
Neveiksminieks?
Vai tomēr, Viņš bija Dieva pravietis?

Tātad, vai Viņš bija visu laiku 
lielākais melis, kurš apsolīja 

visiem debesis, bet dzīvi beidza kā notiesātais 
noziedznieks pie krusta? Vai viņš patiešām bija 
tas, kurš apgalvoja, ka ir: Mesija, Dzīvā Dieva 
Dēls? Ja tā ir taisnība, tad mēs esam pabeiguši!

Līdz pat šai dienai daudziem šis jautā-
jums ir neskaidrs. Uz jautājumiem 

par Jēzu ir jāatbild uz visiem laikiem. Bet kā un 
kur atrast atbildi? Dažiem atbilde ir skaidra.

Nebija iespējams noliegt faktus, 
Jēzus darīja brīnumus. 

Caur Viņu notika neaptveramas lietas: zīmes, 
brīnumi, vareni darbi, kas pārstedza daudzus 
cilvēkus. Cilvēki, kuri saņēma no Viņa palīdzību, 
bija pārliecināti: Jēzus bija atšķirīgs! Atšķirīgs 
no visiem citiem.

Vai tiešām Jēzus augšāmcēlies no mirušajiem?
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Baumas par Rabīnu Jēzu

Cilvēces vēsturē nekad nebija cilvēka, kas izraisītu tādas radikālās viedokļu sadur-
smes kā Jēzus.
Daži mīl Viņu dziļi un patiesi, citi ienīst līdz nāvei.
Lielākā daļa izjūt nepatiku sastopoties ar vārdu “Jēzus” un tāpēc vienkārši dod 
priekšroku izvairīties no tā. Kāpēc? Jo tā cilvēku aizsniedz ļoti personiski.

Jāatzīmē:
Jēzus vienmēr trāpa kā naglai uz galvas. Viss 
ko Viņš saka ir patiesība. Viņš pazīst cilvēka 
dabu, kā neviens cits. Viņa vārdi ir patiesība. 
Satiekoties ar Viņu, cilvēks apzinās savu stā-
vokli, vai tas ir pareizs jeb nepareizs. Neviens 
nekad necēla problēmas gaismā  tā kā Viņš to 
darīja.

Īpaši ievērojami ir tas, lai kur Jēzus nebūtu 
gājis, Viņam līdzi sekoja lieli ļaužu pūļi. Pie Viņa 
nāca nabagie, slimie un sabiedrības izstumtie.

Jēzus -šis vārds skan kā mūzika Viņa sekotā-
jiem, bet pretiniekiem tas izraisa aizkaitināju-
mu. Tēma par Jēzu satricina cilvēku prātus, un 

viedokļi dalās. Kāpēc daži autori, līdz pat tulz-
nām uz rokām, raksta grāmatas par To, kurš ir 
it kā miris?Kāpēc rakstīt lapu pēc lapas, cen-
šoties pierādīt ka Viņš tiešām ir miris? Kāpēc 
izdot grāmatas par it kā mirušo Jēzu? Savukārt 
miljoni apgalvo, ka Viņš ir dzīvs? Kāpēc stāsts 
“Jēzus” atkal un atkal tiek ekranizēts? Var būt 
aiz visa tā tomēr slēpjas kaut kas vairāk nekā 
domājams? Kas ir tas, kas piesaista šai tēmai 
gan ienaidniekus, gan draugus?

Jēzu-Kas Tu Esi?

Jeruzaleme šodien
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Vai Jēzus kā vēsturiskās personas    eksistence ir pierādīta?

Zvejas laiva Ģenecaretes ezerā

90.gada m.ē. jūdu vēsturnieks Jāzeps Flāvijs 
savā hronikā „Senatne” (XXVIII 3,3), raksta 
par Jēzu kā par vēsturiski eksistējošo personu: 
„Šajā laikā dzīvojis Jēzus, Cilvēks, ja Viņu var saukt 
par cilvēku, piepildīts ar gudrību. Viņš darīja lielus 
brīnumus un bija skolotājs tiem cilvēkiem, kuri labprāt 
pieņēma Viņa mācību. Viņš piesaistīja Sev daudzus 
jūdus un pagānus. Viņs bija Kristus. 

Pamatojoties uz mūsu vecaju apsūdzībām, Pilāts 
sodīja Viņu ar nāvi – krustā sišanu. Viņa mācekļi neaiz- 
liedza Viņu, jo Viņš paradījies viņiem dzīvs trešajā 
dienā, kā par to mums pravietoja Dieva pravieši un 
tūkstošiem Viņa brīnumainās zīmes.”

90.gada m.ē. jūdu vēsturnieks Jāzeps Flāvijs 

„Reliģija – tā ir ticība 

„kaut kam”;

bet kristietīb
a – 

visaptverošā 
dzīves 

vienotība ar 
Jēzu Kristu”
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Vai Jēzus kā vēsturiskās personas    eksistence ir pierādīta?

Citi avoti, neskaitot Bībeli, vēsta par vēsturisko 
Jēzus dzīvi. Tajā skaitā Tacits - romiešu vēstur-
nieks; Svetonijs - ieņēma imperatora Adriāna 
galvenā sekretāra amatu, Romiešu vēsturnieks 
un rakstnieks; Plīnijs Jaunākais - Romas valsts 
gubernators Bitīnijas provincē (Mazāzijā).

Napoleons, kurš izraisīja bailes ar saviem 
kariem, pusei no Eiropas valstīm, sava mūža 
beigās dienasgrāmatā rakstīja: „Ar visām savām 
armijām un ģenerāļiem man neizdevās iekarot uz 
ceturtdaļgadsimtu kaut vienu kontinentu. Un šis 
Jēzus, nekad nevicinot ieroci, iekaro visas tautas un 
kultūras tūkstošiem gadu laikā”.

Napoleons, kurš izraisīja bailes ar saviem 

Piecas maizes un divas zivis

„Vienīgais loģiskais secinājums: ticība uz Jēzu Kristu!”
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„Mūžībā Dievs nejautās man, kuru 

draudžu sarakstos bi
ju pierakstīts.

 No-

teicošais būs tas, vai es
 esmu saņēmis 

savu grēku piedošanu pie Jēzus”.

Vai Jēzus meklēja    visas pasaules slavu?
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Nē! Viņš pats ir teicis: „Mana valstība nav no šīs 
pasaules” (Jāņa 18:36).

Ja Jēzus būtu ieinteresēts pasaules slavā, 
tad Viņš būtu atnācis kā virspavēlnieks, lai 
„iekarotu” pasauli priekš Sevis. Būtu dzimis kā 
karalis pilī.

Bet tomēr, kam tad ir vajadzīgs  šis sirds aiz-
kustinošais bērnu stāsts? Un tā niecīgā kūts? 
Aitas un ēzelis? Pamestā ciematiņā, Betlēmē? 
Visnabadzīgākajos apstākļos? Jautājums aiz 
jautājuma.

Lai arī kā tas būtu, Jēzus ietekme uz pasaules 
vēstures gaitu ir nenoliedzama. Viņa Dievišķā 
mācība un revolucionārā jaunā vēsts par mīles-
tību un Dieva žēlastību atnesa neskaitāmiem 
cilvēkiem dziedināšanu, glābšanu un mūžīgo 
dzīvību. Tajos laikos – Izraēlā, un vēlāk pa visu 
pasauli līdz pat mūsdienām.

Dieva atklāsme Izraēla tautai, Jēzus Kristus 
personība un Svētie Raksti uz visiem laikiem 
ir neatdalāmi apvienoti. Jēzus Kristus – tas ir 
Dieva sauciens uz bezcerīgi bojāejošo pasauli.

Lai ieraudzītu to, nepieciešams Dieva atvērtas 
acis. Katram, kas vēl izsmej Dievu un Viņa Dēlu 
Jēzu Kristu un noliedz Viņu esamību, ir jāzina, 
ko Bībele saka par tiem. Cilvēki, kas paši sev 
saka: „Dieva nav”,  - faktiski dzīvo atšķirti no 
realitātes. (Psalmi 14:1)

„Dievs šīs lietas apslēpis gudriem un prātniekiem, un 
tās zināmas darījis bērniem.” (Mateja 11:25)

Vai Jēzus meklēja    visas pasaules slavu?

Heroda tempļa modelis, Jēzus laikos



Ben-Hurs:   izcils rezultāts – bestsellers! 
Filma, kas aizrāva miljonus visā pasaulē

Ģenerālis Luiss Volless vienā no saviem ceļoju-
miem satikās ar pazīstāmo ateistu Ingersolu. 
Viņi apsprieda visu zem saules – ieskaitot arī 
„kristietības muļķības”. Ingersols izaicināja Vol-
lesu, sakot: „ Jūs esat inteliģents un augsti izglītots. 
Kāpēc gan Jums neuzrakstīt grāmatu, kurā Jūs būtu 
pierādījis kristietības bezjēdzību, kā arī to, ka Jēzus 
Kristus nekad nav dzīvojis?! Šī grāmata noteikti būtu 
bestsellers”.

Volless ar entuziasmu ķēries pie darba. Viņu 
pilnīgi aizrāva doma, ka drīz vien viņš kļūs 
slavens. Vairāku gadu garumā viņš krāja mate-
riālus savai grāmatai. Viņš jau bija uzrakstījis 
četras nodaļas, kad pēkšņi, zibens apgaismots, 
saprata, ka Jēzus Kristus patiešām ir dzīvojis.

Drīz vien viņš pārliecinājies, ka Jēzus ir vairāk 
nekā vēsturiskā persona. Piecdesmit gadu 
vecumā Volless pirmo reiz mūžā nokrita ceļos 
lūgšanai.

„Manā dzīvē notikušas radikālās 

pārmaiņas kopš tā laika, k
ad Jēzus 

paņēma manu dzīvi Savās rokās. 

Tikai tagad es zinu, ko nozīmē būt 

laimīgam”.
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Ben-Hurs:   izcils rezultāts – bestsellers! 
Filma, kas aizrāva miljonus visā pasaulē

Viņš lūdza Jēzu Kristu, Dieva Dēlu glābt viņu un 
nodeva Viņam visu savu dzīvi.

Tad viņš izlēma no jauna pārrakstīt savas grā-
matas četras nodaļas. Rezultātā tapa pasaulē 
zināms bestselleris, ka arī vēlāk episkā filma 
„Ben Hurs”.

Luiss Volless kļuva par iedvesmojošu piemēru 
radikālām izmaiņām ticībā uz Jēzu Kristu. 

Dieva apslēptos noslēpumus nevar saskatīt ar 
cilvēka aci. To arī nevar uztvert tikai racionā-
las domāšanas procesā, bet to var redzēt ar 
Dieva apgaismotas sirds acīm. (Izlasiet vēstuli 
Efeziešiem 1:18).

      „Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.” 
(Mateja 5:8).

Luiss Volless
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...Un viņi joprojām turpina rakstīt!

Daudzas ziņu avīzes un žurnāli turpina 
nepārtraukti uzbrukt baznīcai, kristietībai 
un ticībai Jēzum. Viņi klasificē visu kristīgo 
zem virsraksta “prāta atpalikušajiem”. Viņi to 
noraksta uz ”nezinātniskiem” apgalvojumiem. 
Kā novecojušu!

Diemžēl, bet tā vietā lai saskartos ar realitāti, 
tiek izmantoti iedomātie, šaubīgie un nepie-
radītie argumenti. Patiesība ir noslaucīta zem 
paklāja. Vai neviens neesot diskvalificējis sevi 

ar šāda veida intelektuālo negodīgumu?

Bet viena lieta ir skaidra: “Apgalvojums tiek 
noraidīts tajā gadījumā, ja tiek piedāvāti 
pretagrumenti”. Pretargumenti joprojām nav, 
jo jebkādi pieņēmumi un meli nevar pastāvēt 
pret Bībeles patiesību. Tādējādi arī turpmāk 
Jēzus kritiķi turpinās veltīgi dumpoties pret 
Viņa vārdiem. 

Jēzus teica: „Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi 
nekad nezudīs.” (Mateja 24:35).

 „Nekas nespēj tik radikāli 

izmainīt tavu dzīvi kā Jēzus 

Kristus”.

20



Biedējoši!

Protams, kristietība un tās atsevišķie oficiālie 
pārstāvji, bieži vien paši ir vainīgi, ka viņi 
tiek pārprasti, un iedveš neuzticību to ticības 
atzīšanā. Biedējoši ir redzēt to, kas ir noticis 
ar Evaņģēliju - Jēzus labo vēsti.  Kādas tik 
vien briesmīgas lietas ir notikušas, it kā Dieva 
vārdā: apkaunojošie, reliģiozie kari (krusta kari 
viduslaikos), inkvizīcija, kuras laikā daudzi pil-
nīgi nevainīgi cilvēki zaudēja dzīvību. Arī šodien 
kristietībā apgrozās daudz viltotu kristiešu. 

Kristus nav visās lietās, kas tiek dēvētas par 
kristīgām.

vārdā: apkaunojošie, reliģiozie kari (krusta kari 
viduslaikos), inkvizīcija, kuras laikā daudzi pil-

„Kad es kļuvu par kristieti, bija tāda 
sajūta, it kā tonnu kravas ir nokritušas no 
manas dvēseles. Briesmīgā vainas apziņa 

aizgāja. Tikai tagad es zinu, kas ir īstie laimes smiekli”.
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Nav brīnums...

Kāpēc šodien ir tik maz cilvēku, kas drosmīgi sludina 
absolūto Svētās Bībeles autoritāti? Vai tad tas ir 
brīnums, ka vīrieši un sievietes uz ielas pagriežas 
prom no tā vīlušies? Vai tas ir brīnums, ka lielākā daļa 
cilvēku domā, ka sprediķi no kanceles ir garlaicīgi? 
Tomēr Dieva Vārds ir dzīvs! Bet kur šodien vēl Bībeles 
patiesības tiek pieņemtas kā pamats dzīvei un ticībai? 
Cilvēku uzticība vairojās tur, kur Dieva Vārds un Jēzus 
Kristus tiek sludināti skaidri un patiesi.

Saprotiet atšķirību starp „kultūras kristietību” 
un prasībām, kādas izvirza mums Dievs Svētajos 
Rakstos. Baznīcas vai kristiešu grupas zaudē savu 
autoritāti, ja atstāj Svēto Rakstu pamatus. Viņi nonāk 
haosā, zaudē uzticamību, un kļūt par apsmieklu. 

Vai tad automātiski nekļūst par „akliem vadoņiem 
aklajiem”, tie kas labprātīgi atver sevi šīs pasaules 
laika garam, padodoties mītiem un mistikai?

Tā vietā, lai baznīca būtu baznīca pasaulei, tā kļūst 
par “pasaules baznīcu”! Tā vietā, lai tā būtu par 
gaismu dezorientētai pasaulei, šī “pasaules baznīca” 
kļūst par maldinošu gaismu.

Maldinošās gaismas
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„Agrāk es domāju, ka kristības bērnībā padara 
mūs par kristiešiem. Tie ir pazudinoši maldi. 
Bībele pilnīgi skaidri saka: par kristieti tu 
kļūsti caur atgriešanos, ticību un personīgo 
savas dzīves nodošanu Jēzum Kristum”.

Hubble [Habel] teleskops
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Bībele - majestātiska Grāmata!
Unikāla, neatkārtojama!

Tās centrs – Jēzus Kristus. Tā gaisma līdzīga 
bākas gaismai pasaules vēstures vētrainajā 
okeānā. Daudziem tā kļuva par oāzi tuks-
nesī. Tāpēc nav jābrīnās par rezultātiem 
to ignorējot: garīgā apātija un masveida 
maldi..
Jēzus Kristus un Bībele ir nedalāmi savā 
starpā. Lasot Bībeli, cilvēks sajūt mūžības 
elpu, viņu satricina Dieva Vārds. Bībeles 
suverenitātes ietekme ir tik spēcīga, ka 
tu vai nu paklausi tās prasībām vai bēdz 
prom no tās.
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Bībele - majestātiska Grāmata!
Unikāla, neatkārtojama!

Šeit ir dažas lietas, kuras jums vajadzētu zināt par Bībeli: 

Sarakstīšanas periods – 1600. gadu laikā (no 
1500.g.p.m.ē līdz 100.g.m.ē). Rakstīja aptuveni 
40 autori: ķēniņi, gani, zvejnieki, priesteri, 
valsts amatpersonas ... 

Apjoms: 66 grāmatas - apmēram 1300 lapas!

Tēma: Dieva cilvēku pestīšanas plāns

Galvenais fokuss: Jēzus Kristus

Tās unikalitāte: Rakstīja Svētie pravieši pēc 
Dieva svētā Gara pavēles un iedvesmas. 
Dievs brīnumaini to aizsargā. Tajā nav kļūdas 

un pretrunas. Līdz šīm laikam ir tulkota 
tūkstošiem valodās. Saglabājusies nemainīga 
savā oriģinalitātē. Miljoniem cilvēku lasīta un 
mīlēta.

“Ar savu likteni spēju tikt galā tāpēc, ka mani saprot, mierina un mīl Jēzus.”
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Ko par Jēzu Kristu saka Bībele?
Aizraujošs atklājums!

Dieva apraksts, 

Dieva vārdi, Viņa tituli un Viņa būtība, kas 
zināmi mums no Vecās Derības, ir tādi paši kā 
Jaunajā Derībā lietotie apraksti par Jēzu Kristu. 
Tas skaidri norāda, ka Jēzus Kristus ir patiešām 
Dievs.

„Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība” 
(1.Jāņa 5:20).

No vairākām Vecās Derības Bībeles rakstu 
vietām ir tikai dažas, kas pravietiski atsaucas 
uz Jēzu Kristu, Dieva Dēlu. 

Tās piepildījumu mēs atrodam Jaunajā Derībā.

Jēzus atnākšana:

Viņa piedzimšana: Jesajas 9:5-6;7:14
Piepildījies: Lūkas 1:26-38; 2:1-20 

Dzimšanas vieta: Mihas 5:1
Piepildījies: Lūkas 2:4,15

Bēgšana uz Ēģipti: Hozejas 11:1
Piepildījies: Mateja 2:14-15

Mērķis Viņa nākšanai: Jesajas 59:20
Piepildījies: Marka 10:45; Romiešiem 3:24

Viņa brīnumi:  Jesajas 35:5-6; 42:7
Piepildījies: Mateja 11:5;  Lūkas 18:35-43; u.c.

Viņa ciešanas un noraidīšana: Psalmi 56 un 69
Piepildījies: Mateja 26:3-4; Lūkas 19:14

Jūdas nodots par 30 sudraba gabaliem: Caharijas 
11:12;  Psalmi 55:12-14, 20-21
Piepildījies: Lūkas 22:1-6; Mateja 26:47-54; 
Mateja 27:3-10

Viltus apsūdzība: 
Psalmi 109:2-3
Piepildījies: 
Mateja 26:59-60

Izsmiešana: Psalmi 22:6-7
Piepildījies: Mateja 27:27-30; Lūkas 23:35-37

Krustā sišana: Psalmi 22:14-17
Piepildījies: Jāņa 19:17-18 Mateja 27:32-56;

Viltus apsūdzība: 
Psalmi 109:2-3
Piepildījies:
Mateja 26:59-60

Izsmiešana: Psalmi 22:6-7
Piepildījies: Mateja 27:27-30; Lūkas 23:35-37

Patiess 
Dievs

Patiess 
cilvēks

Viņa dzīve         uz zemes

Ebr. 5:7;
1. Pēt 4:1;

1. Jāņa 4:2

Rom. 8:3
1.Tim. 3:16

Glābšana

A
tp

es
tīš

an
a

Piedošana

A
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Salīdzīnāšana Šķīstīšana

Mat . 1:21; 18:11;
Jņ  10:9; 12:47;
1.Tim. 1:15; Tit 3:5;
Kol. 1:13; Ef. 2:8;
Ebr. 2:10

Mat. 26:28;
Kol 1:14; 2:13;
Ebr. 9:22; 10:18;
Ef. 1:7

Kol. 1:20-21;
2. Kor. 5:18-20;
Rom. 5:10-11

Ebr. 2:17;
1. Jāņa 2:2;
1. Jāņa 4:10

1. Pēt. 1:18-19;
Ebr. 9:12, 15;
Ef. 1:7;
Kol. 1:14;
1. Kor 1:30;
Rom. 3:24
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Ko par Jēzu Kristu saka Bībele?
Aizraujošs atklājums!

Drēbes sadalītas lozējot: Psalmi 22:18
Piepildījies: Jāņa 19:24

Nesalauztie kauli: Psalmi 34:20
Piepildījies: Jāņa 19:33, 36

Caurdurts: Psalmi 22:16; Caharijas 12:10
Piepildījies: Jāņa 19:18,34

Labprātīga nāve: Psalmi 40:6-8
Piepildījies: Jāņa 19:24

Ciešanas citu vietā: Jesajas 53:4-6,12
Piepildījies: Mateja 8:16-17; 1. Pētera 2:24

Viņa augšāmcelšanās: Psalmi 16:9-11; 30:3; 118:17
Piepildījies: Jāņa 20

Viņa debesbraukšana: Psalmi 68:18; 110:1
Piepildījies: Apustuļu darbi 1:9-11

Viņa otrā atnākšana: Caharijas 12:10; 14:3 -5 
Piepildīsies drizumā: 1.Tesaloniķiešiem 4: 13-18; 
Atklāsmes 19 & 20

Jēzus Kristus ir Dievs!
Vairākas Bībeles rakstu vietas atklāj šo 

brīnišķīgo patiesību.
Piemēram, izlasiet:

Jāņa 1:1
1. Jāņa 5:20

Romiešiem 9:5
Ebrejiem 1:8-10

Titam 2:13
Jāņa 10:30
Jāņa14:9 

Ko par Jēzu Kristu saka Bībele?

Patiess 
cilvēks

Viņa dzīve         uz zemes

Rom. 8:3
1.Tim. 3:16

Glābšana

A
tpirkšana

Piedošana

Salīdzīnāšana Šķīstīšana

A
tt

ai
sn

oš
an

a

Mat . 1:21; 18:11;
Jņ  10:9; 12:47;
1.Tim. 1:15; Tit 3:5;
Kol. 1:13; Ef. 2:8;
Ebr. 2:10

Mat. 26:28;
Kol 1:14; 2:13;
Ebr. 9:22; 10:18;
Ef. 1:7

1. Kor. 6:20;
Atkl. 5:9

Ap.d.13:39;
Rom .3:24;
4:25; 5:29;
1.Kor. 6:11

1. Jāņa 1:7,9;
Ebr. 9:14; 9:22 Lūgšana par 

ienaidniekiem: Psalmi 109:4
 Piepildījies: Lūkas 23:24

Kliedziens no krusta: Psalmi 22:1-2
Piepildījies: Jāņa 19:30
Nāve starp noziedzniekiem: Jesajas 53:9,12
Piepildījies: Lūkas 23:33
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Vārds
Jāņa evaņģēlijs 1:1-3

El Shaddai
(= Visvarenais Dievs)

1.Mozus 17:1

Mū
žīb

a R
ad

ība

Pravietiskā

            Trīsvienīgais Dievs

Jēzus Kalpošana: 

Laiks Ēdenē Dzīves laiks pēc sirdsapziņas Cilvēka valdības laiks
Abrahāma, Izāka, Jēkaba  

patriarhu laiks

Jahve
(= ES ESMU, kas ES ESMU) 

1.Mozus 3:14, 6:3 
Vecā derībā atklāts

Α „Kas bija...” Atklāsmes 1:4

„Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi” (Ebrejiem 13:8). Viņa godība pirms laika, šodien un mūžībā (Jāņa evaņģēlijs 17:1,5).

Pasaules          Cilvēka  
un cilvēka          grēkā
radīšana          krišana

1.Mozus 1          1.Mozus 3

Izraidīšana Vispasaules 
no plūdi,
Ēdenes Noa šķirsts
 1.Mozus 6-9       

Bābeles 
torņa 

celtniecība                   
1.Mozus 11      

Izraēla tauta 
Ēģiptē

2.Mozus 1-11

Par to ir 
rakstīts:

Tā saka Bībele:
„Jo ticībā mēs noprotam,
ka pasaule ir radīta Dieva Vārda 
spēkā, ka no neredzamā cēlies 
redzamais.”
(Ebrejiem 11:3 )

„Kad Dievs redzēja, ka cilvēku 
ļaunums augtin auga zemes virsū 
un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik 
dienas vērsās uz ļaunu”
(1.Mozus 6:5)

1.Mozus 1–3 1.Mozus 4–6 1.Mozus 12-501.Mozus 10–11

Kristus no mūžības

Alfa (Atklāsmes 22:13)
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Jēzus dzīve un darbs

Pravietiskā

Abrahāma, Izāka, Jēkaba  
patriarhu laiks

Bauslības laiks

„Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi” 
  (2.Kor. 5:19)

„To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par 
grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība”
  (2.Kor. 5:19)

Jahve
(= ES ESMU, kas ES ESMU) 

1.Mozus 3:14, 6:3 
Vecā derībā atklāts

„Kas bija...” Atklāsmes 1:4 „Kas ir...”

„Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi” (Ebrejiem 13:8). Viņa godība pirms laika, šodien un mūžībā (Jāņa evaņģēlijs 17:1,5).

Iziešana no 
Ēģiptes
2.Mozus 12-13    

Bauslības saņemša-
na (Desmit baušļi)
2.Mozus 20
Klejošana pa 
tuksnesi

Izraēla tautas 
ķēniņu un 
praviešu 
vēsture

Jēzus Kristus

 priesteriskā

2.Mozus, 3.Mozus, 4.Mozus, 5.Mozus, Jozuas,  Soģu, 1-2 
Samuēla, 1-2 Ķēniņu,  1-2 Laiku,visas praviešu grāmatas Jaunā Derība: Mateja, Marka, Lūkas, Jāņa evanģēliji

„Jo, kas visu bauslību pildītu, bet 
grēkotu pret vienu bausli, tas ir 
noziedzies pret visiem” 
(Jēk.2:10).

„Viņš (Jēzus) uznesa mūsu grēkus 
Savā miesā pie staba (krusta)” 
(1.Pēt.2:24).

„Redzi, Dieva Jērs, kas nes 
pasaules grēku” 
(Jņ. 1:29).

Golgāta

Jēzus Kristus piedzimšana
Lk. 2; Mt. 1

Ap
.d

. 1
; M

k.
 16

; M
t. 
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1.Mozus 12-50
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Kristus kļūst par cilvēku

Kaps
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Draudzes laiks

Lielās bēdas Izraēlā

„...Kas nāk”  Atklāsmes grāmtatā 1:4

Jēzus tūkstoš gadu valdīšanas laiks

Kungs Jēzus Kristus

Tagad ir 
 izvēles 
brīdis!

Jēzus Kristus –
žēlastības un piedošanas durvis,

ikkatram, kas tic!
Antikrista valdības laiks

2.Tes. 2;
Dan.7:7;

Atkl. 13:1; 17:3

Dieva Tiesas
Atkl.4:19

1.T
es

.4
:13

-1
8  

 

Eļļas kalnsVasarsvētku diena.Svēta Gara izliešana 
Ap.d. 2

„Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs 
nams tiksit pestīti.”
(Apustuļu darbi 16:31)

„Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uz-
ticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus 
un šķīsta mūs no visas netaisnības.”
(1.Jāņa 1:9)

„Mēs ... tiksim aizrauti gaisā padebešos, 
pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā 
ar To Kungu vienumēr.”
(1.Tesaloniķiešiem  4:17)

                  Par to ir rakstīts:  Apustuļu darbi, Jaunās Derības vēstules
Atklāsmes
Grāmata  Jes.11; Mih. 4; Atkl. 20

ikkatram, kas tic!

Dzīves               
               

               
       ceļš 

Jēzus atkal nāks

Ti
cīg

o d
eb

es
īs 

 ai
zr

au
ša

na
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 Jēzus dzīve un darbs

Mū
žīb

a

Dievs būtu viss iekš visa

(1.Kor. 15:28)
„...Kas nāk”  Atklāsmes grāmtatā 1:4

Jēzus tūkstoš gadu valdīšanas laiks

Kungu Kungs, 
 ķēniņu Ķēniņš, Jēzus atkal 

nāks spēkā 
un godībā
Cah.14:4
Mt. 24

Jēzus Kristus 
valda

Lielais baltais tronis.
Pēdējais spriedums.

Atkl. 20:11- 15 
2.Pēt. 3:7

Jaunās debesis un 
jaunā zeme 
2.Pēt. 3:13 
Atkl. 21:1

Mūžīgā nāve. 
Uguns jūra, 

Atkl. 20:10-15

„Mēs ikvienu no jums ... uzmudinājām, 
pamācījām un pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs 
būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina Savā 
valstībā un godībā.” 
(1.Tesaloniķiešiem 2:12)

„Ja, kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to 
iemeta uguns jūrā.”
(Atklāsmes grāmata 20:15)

 valdošā

 Jes.11; Mih. 4; Atkl. 20

Ω
Omega

Izglābtie Dieva godībā
Jēzus atkal nāks
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Jēzus unikalitāte
Neviens nespēja tā ietekmēt pasauli kā Jēzus.

Skats uz Ģenecaretes ezeru

Viņš sludināja Dieva Vārdu ar lielu autoritāti. 
Interesanti atzīmēt, ka 90% no mūsu likumiem 
un mūsu kultūras,  kā arī tās daudzveidība, 
sakņojas Bībelē. Tā runā par laulību un ģimeni, 
cilvēka dzīves vērtību un vides aizsardzību. Tā 
runā par mūsu sociālo struktūru un nepiecie-
šamību rūpeties par trūcīgajiem. Tā norāda 
uz pilsonisko kārtību un dzīves aizsardzības 
nozīmi.

Jēzus pilnībā sevi identi� cēja ar to, ko saka 
Bībele. Viņš pats personi� cēja Dieva Vārdu. 
Tikai caur Viņu mēs varam iepazīt Dievu un Viņa 
neizmērojamo mīlestību pret mums, cilvēkiem.

Tāpēc Jēzus nācis pie mums cilvēkiem. Tāpēc 
Viņš kļuva par cilvēku kā mēs. Patiesībā, cilvēki 
varēja pieskarties Viņam un tomēr viņš bija bez 
grēka. Viņš bija, tā sakot,  Dieva Vārds uz divām 
kājām - “Dievs, kuram varēja pieskarties”. 

Bībele tā arī saka: „Un Vārds tapa miesa un mājoja 
mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību...” (Jāņa 
1:14). 

Caur Jēzu Dievs runāja uz mums gan cilvēciskā, 
gan Viņa dievišķā veidā.  Vēstulē Ebrejiem 1:1-2 
rakstīts: „Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi 
runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās 
dienās uz mums ir runājis caur Dēlu...”. Un Viņa 
teiktais ir skaidrs un saprotams.
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Jēzus ir dzīvs! - Viņš patiešām eksistē!

Ikviens, kas interesējas par zinātni, zina: lai 
pierādītu jebkādas hipotēzes faktu, vieniem 
un tiem pašiem sākuma faktoriem vienmēr 
jāsniedz tie paši rezultāti. Piemēram, ja neizolē-
ti negatīvie un pozitīvie vadi, kas pārvada 
elektrisko strāvu ir savienoti kopā, notiek 
īssavienojums. Lai tas notiktu, nav svarīgi, kurā 
valstī, kādā diennakts laikā vai kādos apstākļos 
tas notiek. Rezultāti vienmēr ir vienādi: elek-
troenerģijas jauda ir acīmredzama. Būtu muļķīgi 
noliegt elektrības jaudas realitāti vienkārši 
ignorējot to. 

Tā tas ir arī ar Jēzu. Pārbaudīt apgalvojumu, ka 
Jēzus ir dzīvs un ka Viņu var personīgi pie-
dzīvot, to var ikkatrs izdarīt jebkurā laikā. No 
paaudzes uz paaudzi cilvēki,  kuri ticēja Jēzum, 

piedzīvoja, ka Jēzus glābj, dziedē, aizsargā un 
atpestī. Jēzus atbrīvo un padara no nožēlojamā 
neveiksminieka par pilnīgi jaunu cilvēku. Ar 
Viņu piedzīvo uzvaru pār grēku un pār visas 
tumsības spēkiem. Jēzus ir reāls! Viņš ir dzīvs! 
Tagad, kā arī turpmāk! Jūs varat satikties ar 
Viņu personīgi.

„Es nožēloju tikai to, ka ātrāk neuzticēju savu dzīvi Jēzum”.
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„Kopš 13 gadu vecuma biju 
daļa no bandas! Hašišs, 
vīns un citas stiprākas 
lietas noveda mani 
līdz eiforijai. 
Man bija daudz 
ienaidnieku. Bieži 
vien nokļuvu 
nepatikšanās. Es 
piedalījos daudzos 
kautiņos ar smagām 
sekām. Pēc tam 
sekoja viens un tas 
pats: arests, tiesa, 
notiesāšana, cietumsods, 
vai vairākos gadījumos izglābos 
ar naudas sodu. Nekas neiedarbojās 
uz mani. Iznākot no ieslodzījuma vietas 
es atgriezos vecajās sliedēs. Neviens 
veikals nebija drošībā, ja es biju tuvumā. 
Es patstāvīgi zagu. Tas bija briesmīgi! 
Tad iekļūvām smagā avarijā. Nespējot 
iebraukt pagriezienā, mēs iebraucām 
telefona stabā. Mans draugs gāja bojā. 
Es biju satricināts. Kad biju ticis ārā no 
slimnīcas, es sāku meklēt darbu. Strādāju 
dažādus darbus, kur vien varēju. Pēkšņi 
man nāca prātā viena lieliska ideja: mēs 
kļūsim par muzikantiem! Saorganizējam 
rok grupu. Bet dēļ alkohola lietošanas 
ballīšu laikā, kurās mēs bieži uzstājāmies, 
es kļuvu par alkoholiķi. Es biju saistīts 
alkohola važās stipri un uz ilgu laiku. Tad 
es tiku iesaukts armijā. Tur es turpināju 
pa kluso dzert. Lai vieglak būtu atmest, 
es sāku laiku pa laikam lietot narkotikas. 
Galu galā es nonācu līdz tam, ka nespēju 
izrunāt savu vārdu. 26 gadu vecumā es 

jau biju pazudis. Uzpampis no 
dzeršanas, sverot 100 kg, 

es nodzēros līdz baltajam 
drudzim... tam sekoja 
briesmīgas mokas pēc 
dzeršanas! Tā bija 
elle! Tad vienu 
dienu, pārdzīvojot 
šo briesmīgu laika 
posmu, kāds sāka 
ar mani sarunu par 

Jēzu. Dziļi dvēselē 
es jutu, ka tas, ko viņi 

saka- viss ir pareizi. 
Piemēram, viņi stāstīja, 

ka Jēzus ir dzīvs un mani mīl. 
Šie vārdi man iekrita dziļi sirdī. Es 

uzticējos viņiem. Sākumā ļoti piesardzīgi, 
tad drošāk un vēlāk pilnībā uzticēju savu 
dzīvi Jēzum. Es biju šausmās, nākot pie 
vainas apziņas. Kādu grēcīgu dzīvi esmu 
dzīvojis, kādās verdzības važās atrados. 
Es lūdzu Jēzu piedot man. Mans lēmums 
bija nemainīgs: ja manai dzīvei ir vēl kāda 
nozīme, tad lai Jēzus valda par to.
Es nebiju vīlies! Viņš man sniedza 
Savu palīdzīgo roku. Izrāvis no alkohola 
un narkotiku atkarības! Nekavējoties! 
Vainas apziņa pazuda!  Gaisma un prieks 
pārpildīja manu dzīvi. Dieva mīlestības 
spēks veidoja mani par pilnīgi jaunu 
cilvēku.
Kas es esmu tagad?  Es esmu laimīgs 
cilvēks. Man ir sieva un trīs bērni. 
Drosmīgi skatos nākotnē, jo Jēzus pārvalda 
mūsu dzīvi un piepilda to ar jēgu”.

Jānis Gerhārds

Jānis Gerhārds stāsta... 
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Kristālskaidri vārdi.

Spīdošās patiesības.
Bezgalīgi daudz ļaužu no visiem sabiedrības slāņiem praktiski 
pieredzējuši tās nozīmi savā dzīvē.
Viņu dzīves tika mainītas tā, kā viņi nekad nebūtu domājuši.
Ja kādreiz sirdi mocīja bezcerība, depresija un bailes no nākot-
nes, tagad viņus piepilda 
drosme, drošības sajūta 
par nākotni, patiess dzī-
vesprieks. Tādēļ atmetiet 
malā visus maldīgus 
priekštatus kādi jums ir 
bijuši par Jēzu.

Jēzus teica: „ES ESMU dzīvība” (Jāņa 14:6).
Kas tic uz Jēzu, tam ir mērķtiecīga dzīve.

Jēzus teica: „ES ESMU pasaules gaisma” (Jāņa 8:12).
Kas tic uz Jēzu, nekad vairs bezpalīdzīgi neklaiņos tumsā.

Jēzus teica: „ES ESMU dzīvības maize” (Jāņa 6:35).
Kas tic uz Jēzu, tam ir remdētas garīgās slāpes.

Jēzus teica: „ES ESMU patiesība” (Jāņa 14:6).
Kas tic uz Jēzu, tam ir nesatricināmi pamati.

Jēzus teica: „ES ESMU ceļš” (Jāņa 14:6).
Kas tic uz Jēzu, tas droši staigās taisnus ceļus.

Jēzus teica: „ES ESMU durvis” (Jāņa 10:9).
Kas tic uz Jēzu, tas ir atgiezies pie Dieva Tēva mājās.

Jēzus teica: „ES ESMU labais gans” (Jāņa 10:11).
Kas tic uz Jēzu, tas ir piedzīvojis Viņa brīnišķās rūpes.

Jēzus teica: „ES ESMU augšāmcelšanās” (Jāņa 11:25).
Kas tic uz Jēzu, tam nav jābaidās no nāves.
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Svēts, šķīsts, bez grēka, taisnīgs, mīlestības 
pilns, žēlsirdīgs, uzticīgs, labestības pilns, 
visvarenais, patiesais ... Pat tiem, kas Tevi 
ienīst visvairāk ir jāatzīst: Jēzus – Tu esi 
absolūti unikāls – brīnišķīgs – lielisks!

Jēzus   - ne mīts, ne leģenda!

Viņš nav izdomāts tautas varonis kā piemēram 

Viljams Tels. Jēzus Kristus – dzīvais un 

patiesais Kungs. Viņu var personīgi piedzīvot 

savā dzīvē kā iepriekš, tā arī šodien. Lai gan 

visiem pārējiem reliģiju dibinātājiem bija 

kādreiz jāmirst, Jēzus ir dzīvs. Viņš ir mūžīgi 

dzīvais Dievs.

Jesus ir  nesalīdzināmi brīnišķīgs!

Vai ir kāda īpaši jums dārga rakstura īpašība, 

kāda nebūtu parādījusies Jēzus dzīvē? Tādas 

jūs neatradīsiet.

Jēzus  - tā ir šķīsta mīlestība

Viņš mīl cilvēkus, jo tie ir Dieva radība. Mīl 

ikkatru, bez aizspriedumiem, bez izņēmuma. 

Ar pilnīgu mīlestību, ar visu Savu sirdi, tādus, 

kādi mēs esam (Jāņa 15: 9-13).

Jēzus   - tā  ir pacietība
Viņš ir pacietīgs ar ikkatru. Sadraudzībā 
ar Viņu, tu apzinies, ka Viņam ir laiks 
priekš  tavām visdziļākajām vajadzībām un 
problēmām (Jāņa 4: 1-26).

Jēzus  - tā ir uzmanība
Viņš nebija vienaldzīgs pret cilvēku 
neveiksmēm. Cik bieži Viņa godība atklājās, 
kad Viņš izrādīja līdzdalību viņu bēdās? Viņa 
mācekļi bija pārsteigti par to, cik daudz 
uzmanības Viņš veltīja cilvēkiem (Jāņa 2: 
1-12).

Jēzus – tas ir svētums
Jēzus bija ļoti tiešs, kad tas bija saistīts ar 
Dieva, Viņa Debesu Tēva godību. Viņš cīnījās 
ar tiem, kas vēlējās pārvērst Dieva namu par 
tirgu. Viņa svētā būtība bija tik iespaidīga, 
ka cilvēki izturējās pret Viņu ar bijību (Jāņa 
2:13-22).

Jēzus – tā ir iejūtība
Viņa iejūtība bija acīmredzama, pat tajā brīdī, 
kad Viņš karājās pie krusta. Viņa sirds bija 
noraizējusies par māti, kuru Viņš mīlēja. Pat 
tad, kad Viņš izcieta briesmīgas sāpes, Viņš 
bija iejūtīgs, lai viņa tiktu labi aprūpēta (Jāņa 
19: 25-27).
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Jēzu – nav neviens kā Tu!

Jēzus – tā ir augstsirdība

Cilvēki sekoja Jēzum.  Kurp Viņš ietu, ap Viņu 

pulcējās cilvēku pūlis un uzmanīgi klausījās 

Viņa mācībā. Viņš pabaroja tūkstošiem cilvēku 

ar maizi un zivīm - neviens  nedevās mājās 

izsalcis (Jāņa 6: 1-15).

Jēzus – tā ir līdzjūtība

Jēzus nenorādīja ar pirkstu uz cilvēkiem, kas 

dziļi nogrimuši grēkā un pārkāpumos. Viņš bija 

līdzjūtīgs pret viņiem - krāpniekiem, meļiem, 

laulības pārkāpējiem. Viņš zināja viņu  sirdis 

un dziļi ieskatījās viņu sirds dziļumos. Viņš 

bija līdzjūtīgs pret viņiem, dažkārt pat raudāja 

par viņiem. Viņš zināja viņu vajadzības un 

iemeslus, kas turēja viņu dzīvi saistītu važās. 

Viņš viņus darīja brīvus (Lūkas 19: 1-10).

Jēzus – tas ir jūtīgums

Cilvēki nebaidījās uzticēt Viņam visdziļākos 

noslēpumus un vajadzības.  Tas bija tik labi, 

būt kopā ar Viņu! Viņš bija tik iejūtīgs un 

reaģēja savādāk nekā citi. Viņa izturēšanās 

bija ar mīlestību un iejūtīgumu. Pat bērni 

centās būt tuvu Viņam (Lūkas 8: 40-48).

Jēzus – tā ir Dieva žēlsirdība
Lai kur Jēzus gāja, Viņš dziedināja slimos. 
Viņš izrādīja žēlsirdību visiem tiem, kas 
bija ciešanās un kam tas bija nepieciešams. 
Viņš atkal un atkal pieversās cilvēkiem viņu 
vajadzībās, kas bija bezpalīdzībā, un Viņš bija 
žēlsirdīgs pret viņu satrauktām sirdīm. Viņš 
pieņēma tos, kas bezmērķīgi klejoja kā aitas 
bez gana (Mateja 9:36).

Jēzus – tā ir laipnība
Bieži vien viņš satika cilvēkus, kuri bija pilnīgi 
sabiedrības apspiesti. Viņi dalījās ar Viņu 
savās vilšanās, cerot uz palīdzību, labiem 
vārdiem vai sapratni. Jēzus vārdi bija kā 
dzīvais ūdens to izslāpušajām dvēselēm. 
Viņš izstaroja tik daudz labestības, ka pat 
visatstumtākajiem bija drosme vērsties pie 
Viņa ( Marka 1: 40-45).

Jēzus – tā ir piedošana
Viņš redzēja cilvēka sirdi. Cilvēka domas bija 
Viņam priekšā kā atvērtā grāmata. Jēzus 
nekad nepārmeta cilvēkiem par viņu kļūdām 
un vājībām. Taču Viņš nosodīja viņu grēkus. 
Ikviens, kurš atklāti atzina savu grēku Viņa 
priekšā, Viņš piedeva un atlaida viņu ar dziļu 
sirds mieru (Lūkas 5: 17-26).
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Jēzus Kristus ir pavisam    citādāks nekā mēs cilvēki

“Tu mīli tur, kur mēs cilvēki ienīstam. Tu esi žēlsirdīgs tur, kur mēs dzīvojam viens ar 

otru „uz nažiem”. Tu atrodi iemeslus iedrošināt, kur mēs redzam tikai vājumu un ne-

veiksmes. Tu dāvini  mieru tur, kur mēs sējam naidu. Tu upurē, atdodot Savu dzīvi nāvē 

par mums, tajā laikā, kad  mēs padaram par elku mūsu lielo aptaukojušos „ego””.

Bezcerība
Grēka dēļ mēs esam bezcerībā un uz visiem laikiem nošķirti no Dieva. Bez 

glābšanas mēs esam ceļā uz mūžīgo pazušanu. Bet Dieva mīlestība ir tik lie-

la, ka Viņš nevēlas, lai mēs būtu mūžīgi pazuduši! Viņa sirds neizsakāmi sāp.

Bezcerība
Nekādi pat vislabākie darbi un sirds vēlmes nespēj mūs izglābt. Tādēļ Jēzus 

Kristus ir nācis! Viņš bezgrēcīgs, uzņēma sodu par mūsu grēkiem, kuru mēs 

bijam pelnījuši,  svētā un taisnīgā Dieva priekšā. Tāpēc Jēzus kļuvis mums, 

bezcerīgi pazudušajiem cilvēkiem, par vienīgo glābšanas ceļu. Mīlestības dēļ 

uz mums!

Jēzus –  
„Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, 

kurā mums lemta pestīšana” (Apustuļu darbi 4:12). 

„Jēzus vienmēr

 man ir dāvā
jis daudz 

vairāk, ne
kā es 

spēju iedomāties”.
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Jēzus Kristus ir pavisam    citādāks nekā mēs cilvēki

Krusti kalna virsotnēs izteic Kristus uzvaru

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, 
ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 

Dēlu, lai neviens, kas Viņam 
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 

dzīvību”  
(Jāņa 3:16).
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Jēzus uz krusta – 
augstākā Dieva mīlestības virsotne

Lūkas, 22. un 23. nodaļas.
Nē, tā nebija neveiksme; tas bija Dieva 
brīnišķais glābšanas plāns. Nevis pazemojoša 
sakāve, bet krāšņs triumfs!

Jēzus nāca pie mums kā Glābējs, lai glābtu mūs 
no briesmīgās pazušanas un elles.

Viņa nāve krustā bija samaksa par mūsu 
grēkiem un pārkāpumiem,  lai glābtu mūs no 
Dieva tiesas.

Tā kā Jēzus paņēma mūsu grēkus, svētā Dieva 
dusmas krita uz Jēzu. Mēs visi, bez izņēmuma 
esam pārkāpuši Dieva baušļus!

Bet Jēzus aizstāvības upuris pie krusta, dāvāja 
mieru mums ar Dievu; un tagad Jēzus izlietās 
asinis, attīra katru cilvēku no grēka un vainas, 
kas patiesi atgriežas grēku nožēlā.

“Viss piepildīts!” ir visbrīnišķīgākais uzvaras 
sauciens no visiem, kas jebkad bijis!

„Viss piepildīts!”
Jāņa 19:30
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Lūkas 24.nodaļa
Nē, Jēzus nepalika kapā. Viņš augšāmcēlās 
trešajā dienā. Viņš ir dzīvs šodien! Un tāpēc, 
ka Viņš dzīvs, ikviens, kas tic uz Jēzu Kristu, 
saņem mūžīgo dzīvi. Caur personīgo ticību uz 
Jēzu Kristu mēs piedalāmies Viņa augšāmcel-
šanās triumfā. Jēzus augšāmcelšanās spēks 
garantē mums uzvaru Jēzus vārdā pār grēku, 
nāvi un velnu.

Un kā tad citu reliģiju skolotāji? Viņi taču 
piesaistījuši sev daudz cilvēku. Bet kur viņi ir 
šodien? Viņi nomira kā visi pārējie mirstīgie 
cilvēki. Viņi bija parasti mirstīgie, kuru dzīve 
beigusies ar to pēdējo elpas vilcienu. Bet Jēzus 
dzīvs! Viņš pats par sevi saka: „Es esmu Pirmais 
un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris un, redzi, Es esmu 
dzīvs mūžu mūžam” (Atklāsmes 1: 17-18).

Jēzus ir augšāmcēlies!
Viņš – grēka, nāves un velna Uzvaretājs!

Un kā tad citu reliģiju skolotāji? Viņi taču 

Kāpnes iziet no klints izcirsta kapa. 
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Divi ceļi – divi mērķi.    Izvēlēties mums!

1. Atzīsties Dieva priekšā, ka esi grē-
cinieks, kas pelnījis Dieva dusmas 
un taisno tiesu.

2. Izsūdzi savu vainu un grēku 
Dieva priekšā lūgšanā. Lūdz Viņam 
piedošanu. 

3. Pieņemiet Jēzus piedošanu ticībā, kā 
dāvanu. Jēzus Kristus izlietās asinis 
tīra mūs no jebkāda grēka.

4. Uzticies Dieva Vārdam. Dievs vienmēr 
izpilda to, ko apsola. Viņš ir patiesība. 
Viņš nemelo.

Mūžīgā dzīve

Izvēlies dzīvi!
Satveriet Jēzus glābšanas roku. Izdariet vienīgi pareizo izvēli.
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Divi ceļi – divi mērķi.    Izvēlēties mums!

Jēzus teica: „Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un 
ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem 
ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, 
un maz ir to, kas to atrod”    (Mateja 7:13-14). 

Jēzus teica: „Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un 
ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem 

„ Uzticot sevi Jēzum Kristum tu neko nezaudē, bet iegūsti visu!”

Mūžīgā nāve
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Lūgšana

Atradiet klusu vietu

Lūgšanā jūs varat pieņemt Kungu Jēzu Kristu 
savā dzīvē kā personīgo Glābēju. Viņš nopietni 
uztver jūsu vārdus. Viņš dzird jūs, kad jūs 
runājat ar Viņu. Atrodiet klusu vietu, kur jūs 
varētu parunāt ar Viņu netraucēti. Jūs varat 
lūgt, apmēram, ar šādiem vārdiem: 

Kungs Jēzu Kristu, es atzīstu no Tava Vārda, 
ka esmu pazudis grēcinieks. Tu man esi 
vajadzīgs. Es atzīstu savus grēkus un savu 
vainu Tavā priekšā. Līdz šim brīdim es pats 
centos kontrolēt  savu dzīvi.

Lūdzu, piedod man manus melus, naidu, skau-
dību, mīlestības trūkumu, netaisnību un manu 
amorālo dzīves veidu (šeit izsūdziet visus  zināmus 
grēkus).

Man patiesi žēl par maniem grēkiem. Lūdzu, 
piedod man un tīri mani.

 Tavas asinis tika izlietas pie krusta par mani. No 
šī brīža lūdzu, uzņemies kontroli pār visu manu 
dzīvi. Izmaini mani tā, kā Tev patīk. Esi manas 
dzīves Kungs. 

Runā ar Dievu lūgšānā vienkarši kā pa telefonu.
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„Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš 
mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības” (1. Jāņa 1:9).

Es atveru savu sirdi Tev. Ieņem pirmo vietu mana 
dzīvē. Dari mani par Dieva bērnu. 

Tu apsoli: „Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva 
varu kļūt par Dieva bērniem” (Jāņa 1:12). Tādēļ, 
ka Tu piepildi apsolīto Vārdu, tāpēc es ticu, ka Tu 
esi mani pieņēmis kā Savu bērnu. Es pilnīgi uzticos 
Taviem svētiem apsolījumiem. 

Lūdzu, turpini tīrīt mani no visiem maniem grē-
kiem, par kuriem es tagad nezinu. Tīri un atbrīvo 
mani no visām tumsas saistībām ar māņticību, 
zīlēšanu, maģiju un no jebkāda cita veida okultas 
prakses. 

Jēzus Kristus vārdā, es atsakos no sātana un 
izlēmīgi pārrauju saites ar visiem tumsas spēkiem, 

kas gūsta un valda pār manu garu, manu dvēseli 
un miesu. 

Kungs Jēzus valdi manu dzīvi! Es vēlos piederēt un 
kalpot Tev. Un sekot Tev visur, kurp vien Tu mani 
vadītu. Amen! 

„Pēdējā dzīves stundā svarīgs būs tikai viens: vai es piederu Jēzum? Viss parējais būs nenozīmīgs”.

Aizdomājies par savu dzīvi.

Runā ar Dievu lūgšānā vienkarši kā pa telefonu.
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Un tagad?

1.  Pateicies Kungam katru dienu par 
tavu glābšanu. Pateicies Viņam par 
grēku piedošanu. Pateicies Viņan par 
mūžīgo dzīvi. Pateicies par to, ka esi 
Dieva bērns, jo Dievs to ir apsolījis 
Savā Vārdā (Kolosiešiem 1:12). 

2.  Pastāsti apkārtējiem cilvēkiem 
par to, ka tava dzīve tagad pieder 
Kungam Jēzum. Izskaidro citiem kā 
viņi var saņemt mūžīgo glābšanu 
(1Tesaloniķiešiem 1:8-10).

3.  Priecājies!  Tev ir iemesls tam, jo 
tu ej pretī brīnišķīgai godības pilnai 
mūžības nākotnei 

   (1.Korintiešiem 2:9).

4.  Sadraudzība ar citiem ticīgajiem, 
ir svarīga! Iesaisties kādā uz Bībeli 
balstītā kriestiešu draudzē vai 
mājas grupā (Apustuļu darbi 2:42)

Pieņem kristības Kunga Jēzus Kristus vārdā, 
balstoties uz tavu ticības apliecināšanu. Dievs 
to sagaida. Bībelē lasām: „Kas viņa vārdus 
uzņēma, tos kristīja...” (Apustuļu darbi 2:41).

Tīcībai raksturīgi    augt

46



5.  Lasi Bībeli katru dienu! Tā palīdzēs 
būt garīgi modram, un dos jaunu 
spēku un iekšējo stabilitāti. Tā 
parādīs pareizo ceļu uz brīnišķīgo 
mērķi (Mateja 4:4; Apustuļu darbi 
17:11).

6.  Dzīvo pēc Dieva Vārda! Tā tu 
parādīsi citem, ka mīli Dievu! Esi 
piemērs citiem. Paklausīt Dievam ir 
tā vērts. Jēzus par to bagātīgi tevi 
svētīs (Romiešiem 12:1-2).

Lai arī dzīves problēmas aizsedz 
horizontu kā melns mākonis, es zinu, ka Kungs Jēzus spēj visu vērst par labu.

Tīcībai raksturīgi    augt
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Jēzus nāks atkal! – Priecīga realitāte

Viņš apsolīja: „Redzi, Es nāku drīz!” (Atklāsmes 
22:7). Viņa atnākšanas diena ir tuvu. Laika 
zīmes liecina, ka Jēzus pravietojumi no Bībeles 
piepildās. Izlasiet Mateja evanģelijs 24 nodaļu 
un Lūkas evaņģelijs 21 nodaļu.

Gaidāmo notikumu secība

Vispirms Jēzus Kristus nāks pēc visiem tiem, 
kuri Viņu uzņēma, un pieder Viņam (1 
Tesaloniķiešiem 4: 13-18).

Viņš viņus paņems mājās uz debesīm, Dieva 
mūžīgajā godībā. Tur vairs nebūs bēdu, nāves, 
slimību un asaru. Necietīsim no sāpēm un mūs 
nebiedēs tumsa. Šīs ir mūžīgās mājas, visiem 
Dieva izpirktajiem bērniem (Atklāsmes 21:46).

 

skaties lappuses 28-31
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Jēzus nāks atkal! – Priecīga realitāte

„Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas 
neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis 
tiem, kas Viņu mīl” (1.Korintiešiem 2:9).

Pēc tam Jēzus atgriezīsies kopā ar Saviem at-
pestītajiem ļaudīm, lai tiesātu visus netaisnī-
gos, kas noliedza Dievu. Viņš tiesās dzīvos un 
mirušos. Lasiet vēstuli Romiešiem 2:5-8.

Katrs grēcinieks, bez izņēmuma, trīcēdams 
nāks un Kunga Jēzus Kristus priekšā kritīs 
ceļos. Katra mēle atzīs, ka Dievs ir taisnīgs 
visos spriedumos un atzīs, ka Jēzus, kuru viņi 
kādreiz vajāja, patiešām ir visa Kungs. Tie, kas 
nicināja un izsmēja Viņu, vairs nesmiesies. 

Vienaldzīgie, tie kas šodien pagriež Jēzum 
muguru būs pārbijušies un satraukti.  Visi viņi 
saņems pelnītas sekas - mūžīgo pazudināšanu!

„Nav nekas briesmīgāks, kā stā-vēt pie bezdievja nāves gultas”.
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Vai tu apzinies sava stāvokļa īsto realitāti?

Tavs laiks uz šīs zemes ir iero-
bežots. Nāve ir neizbēgama 
mums visiem. Kāds ir tavs 
mūžīgais mērķis? Kur 
tavs dzīves ceļojums tevi 
aizvedīs?

Vai aizvedīs tas uz mūžīgo 
godību ar Jēzu, vai uz 
mūžīgo pazudināšanu? Tev ir 
jāizdara izvēle!

Jebkurā gadījumā, kam tad līdzinās šī 
īsā dzīve?

Dvesmai, skaņai, kas pēc mirkļa pazūd. Varbūt 

tev ir karjera? Varbūt tu esi veik-
smīgs un sasniedzis visu, ko 

gribēji savā dzīvē? Un tomēr, 
gala rezultātā bez Jēzus tu 
pazaudēsi visu. Bez Viņa 
tev nav mūžīgas glābšanas.

Tāpēc pieņemiet pareizo 
lēmumu!

Vēl ir laiks. Jēzus tevi sauc: 

„Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas 
dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa...” 
(Atklāsmes 3:20).

Tavs laiks uz šīs zemes ir iero-
bežots. Nāve ir neizbēgama 
mums visiem. Kāds ir tavs 

tavs dzīves ceļojums tevi 

Vai aizvedīs tas uz mūžīgo 

mūžīgo pazudināšanu? Tev ir 

Jebkurā gadījumā, kam tad līdzinās šī 

tev ir karjera? Varbūt tu esi veik-
smīgs un sasniedzis visu, ko 

gribēji savā dzīvē? Un tomēr, 
gala rezultātā bez Jēzus tu 

tev nav mūžīgas glābšanas.

Tāpēc pieņemiet pareizo 
lēmumu!

Vēl ir laiks. Jēzus tevi sauc: 

„Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas 

Mans lēmums
Es gribu pieņemt Kungu Jēzu Kristu kā savas dzīves Glābēju un Kungu.

Vārds:

Datums:

„Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem” (Jāņa 1:12).
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Please visit our online store at
www.gbv-dillenburg.de

The Good Seed, Daily Calendar

Each page of this calendar contains a Bible verse and a matching text. 
Some feature gospel messages and others strength and encouragement 

to the reader.

Read the calendar online at www.good-seed.org!

Download our free app “The Good Seed”!
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Jēzus
Neviena cita persona neizraisa tik daudz pretrunīgu viedokļu kā 
Jēzus Kristus. Daži Viņu mīl. Citi ienīst. Tomēr lielākā daļa galveno-
kārt izvairās runāt par Viņu.

Viņš pazīst cilvēkus kā neviens cits. Viņa vārdi ir patiesība.  Ar Viņu 
katram ir noteikti zināms viņa stāvoklis. Taču neviens neizraisīja tā-
das domstarpības kā Viņš. Ievērojams tas, ka kur vien Jēzus Kristus 
gāja, pie Viņa īpaši tiecās nabadzīgie, slimie un sabiedrības izstum-
tie.  

Jēzus – šis vārds skan kā mūzika Viņa atbalstītājiem, bet pretinie-
kiem tas izraisa aizkaitinājumu. Kāpēc daži, līdz pat  tulznām uz ro-
kām, raksta grāmatas, ka Viņš ir miris, bet miljoni saka, ka Viņš ir 
dzīvs?

Ja jūs iedziļināsities visā tajā, ko teica un darīja Jēzus Kristus, jūs 
atdzīsiet, ka Viņš patiešām ir mūsu vienīgā cerība.
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