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KādēĜ šie cilvēki ir sapulcējušies pie upes?

Sagatavojieties, 
Dieva valstība nāk!



Sāciet jaunu dzīvi!
Dieva soda cirvis jau ir 

pie koku saknēm…

Ikkatrs koks, kas nedod labus 
augĜus, tiks nocirsts un iemests ugunī!

Mūs visus var nocirst. Kurš spēj
dzīvot labu dzīvi?

Pilnīgi pareizi! Neviens nevar izbēgt no 
Dieva soda. Taču pēc manis nāks kāds, 

kurš var izmainīt jūs no iekšienes.

Ja jūs patiesi gribat, lai jūsu
dzīve izmainītos, atzīstiet savus 
grēkus un tad nāciet ūdenī un 

tieciet kristīti.

Tagad jūs esat attīrīti no
jūsu grēkiem, lai varētu sākt 

jaunu dzīvi.



Ikviens sludinātāju pie upes sauc par Jāni Kristītāju…
Un tad…

Un tad balss no debesīm saka…

Vienkārši dari to. Pēc 
tam mēs darīsim to, ko 

vēlas Dievs.

Jā, Tu esi
Mans Dēls. Es

Tevi mīlu 
un esmu

apmierināts 
ar Tevi.

Es neesmu svarīgs. Es 
sagatavoju ceĜu ViĦam -
tam, kurš mums parādīs, 

kāds ir Dievs. ViĦš jūs 
kristīs Dieva Garā un 

Dieva ugunī. Tas pilnībā 
jūs izmainīs.

Tev …Tev
vajadzētu mani 

kristīt!

Tēvs, lai nāk Tava
valstība, Tavs prāts

lai notiek!



Ebreji Izraēlā jūtas
bezpalīdzīgi un

apspiesti. Cilvēki
ar nepacietību

gaida to laiku, kad 
nāks Mesija.ViĦš ir

pestītājs, kura 
atnākšana ir

pareăota vecajās 
Ebreju grāmatās.

Mesija Ĝaus 
triumfēt Dieva

tiesai.

Pēc tam, kad Jēzus tiek kristīts, 
Dieva Gars ViĦu ved tuksnesī.

Skatieties! Tur ir 
Dieva Jērs, kurš 
aiznesīs prom 

pasaules grēkus.

ViĦš tur paliek 40 dienas un naktis. Kamēr ViĦš tur
atrodas, ViĦš neko neēd un nedzer.ViĦš lūdz Dievu un 

gavē, lai skaidri saprastu, kāds ir ViĦa uzdevums.
Lai gūtu panākumus, Jēzum ir

ādara pasaulei zināmi Dieva nolūki.
Dieva plāns ir tāds, ka cilvēki ir

jāatbrivo no nāves varas.

ViĦš cīnās ar Sātanu, neredzamo tumsas valdnieku, 
kurš valda pār pasauli ar nāvi un pagrimumu.
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Galileja
Nazarete

Kana

Jeruzaleme

Izraela
Kapernauma

Pie Jordānas upes Jānis Kristītājs norāda uz Jēzu.

Jā, Tēvs! Es 
darīšu to, ko 
Tu liec man

darīt!

Mūsu ēras sākumā Jānis Kristītājs sagatavo Izraēlu 
Mesijas atnākšanai. Šajā laikā Izraēla ir tikai 

maza daĜa no lielās Romas impērijas.

Jūdu zeme



Bet Sātans, ViĦa pretinieks, cenšas kārdināt
Jēzu, lai aizvilinātu ViĦu projām no Dieva uzdevuma.

Ja tu esi Dieva Dēls, tad pārvērt šos 
akmeĦus par maizi!

Nē! Grāmatā stāv rakstīts:
Cilvēks nedzīvo no maizes

vien, viĦam ir vajadzīgi
Dieva vārdi.

Ja tu patiešām esi Dieva Dēls,
pierādi to! Nolec no Dieva nama 

jumta. Vai tad nav rakstīts, ka Dieva 
eĦăeĜi tevi nesīs uz rokām?

Atkal stāv
rakstīts: Dievu

savu Kungu tev 
nebūs kārdināt.

Atkāpies, Sātan! 
Jo stāv rakstīts : Tev būs Dievu, 
savu Kungu pielūgt, un ViĦam 

vien kalpot.

Kad Jēzus atgrieas Galilejā,
ViĦš ir Dieva Gara piepildīts.

Jēzus uzauga Izraelas ziemeĜos, 
kādā Ĝoti apdzīvotā provincē. 
ViĦa ceĜojuma laikā daudzi 

ViĦam pievienojas. ViĦus grib 
zināt, vai Jēzus ir tas Mesija, 

par kuru rakstīja pravieši.

Ja tu, zemē mezdamies, 
mani pielūgsi, es došu tev visu

varu uz zemes!

Sātans atstāj Jēzu vienu.
EĦăeĜi nāk, lai ViĦam kalpotu.



Kanā, kaut kur Galileja kalnos, notiek kāzas… Arī Jēzus, kopā ar savu māti un 
daiem draugiem, piedalās

svinībās.



Taču svinību vidū…

Kas par nedienu!
Pietrūka vīna!

Dariet to, ko
jums liek Jēzus!

Piepildiet lielos kausus ar
ūdeni un Ĝaujiet, lai

ceremonijmeistars to pagaršo.

Ūdens? Bet tas taču ir vīns! 
Un kas par vīnu!

?

Pagaršojiet! Jūs esat 
paglabājuši 

vislabāko vīnu uz
beigām!

Tas ir kaut kas nedzirdēts! Es nekad agrāk 
neesmu bijis tādās kāzās, kā šīs. Ūdens, kas 

pārvērties vīnā.Vislabākajā vīnā!

To paveica Jēzus
no Nazaretes!

Kas 
Vinš ir?



Kapernauma ir bagāts zvejnieku ciems, kas atrodas pie Galilejas ezera. 
Šeit Jēzus sāk publiski runāt par Dieva Valstību!

Un te ViĦš izvēlas savus 
pirmos mācekĜus.

Pēter, dosimies dziĜākos ūdeĦos un 
izmetīsim tur tavus tīklus.

Skolotāj, mēs strādājām visu nakti, 
bet neko neesam noėēruši.

Bet, ja Tu tā saki…

Kas ras? Es tam nevaru noticēt!



Jēkab! Jāni!
Brauciet šurp!

Tas tik ir 
loms!

Atstāj mani, Kungs. 
Es esmu Ĝoti grēcīgs cilvēks.

Nebaidies, Pēter!

Sekojiet 
Man!

Nāciet un sekojiet Man! Es no jums 
uztaisīšu cilvēku zvejniekus!



Jēzus kopā ar saviem mācekĜiem 
ceĜo pa visu Galileju, ikvienam
stāstīdams par Dieva Valstību.
ViĦš dziedē daādas slimības, 

izdzen dēmoniskus garus, 
un cilvēki ir pārsteigti un gatavi 
ViĦam sekot. ViĦi nāk pat no 

citām provincēm un no 
Jeruzalemes, Izraelas 

galvaspilsētas.ViĦi ieklausās
katrā ViĦa vārdā. 

Svētīgi ir nabagie.
ViĦiem pieder debesu valstība.

Svētīgi ir izsalkušie, jo viĦu
vēlmes tiks apmierinātas.

Svētīgi ir tie, kas raud, 
jo viĦi atkal smiesies. Svētīgi jūs esat, ja manis dēĜ

cilvēki pret jums izturas slikti.
Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu

alga ir liela debesīs.



Izturies pret visiem tā, kā tu gribu, 
lai citi izturētos pret tevi.

Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet 
Dievu par tiem, kas jūs vajā.

Labus darbus veic slepus, lai
nepievērstu uzmanību.

Ikviens, kas uzlūko sievu, to
iekārodams, tas ar viĦu laulību jau 

ir pārkāpis savā sirdī.

Acis ir ėermeĦa gaisma. Ja jūsu 
acis ir skaidras, tad viss jūsu 

ėermenis būs apgaismots. Bet, ja 
jūsu acis ir apmākušās, jūs 

dzīvosiet tumsā.

Neviens nevar kalpot diviem
kungiem; vai nu Dievam, vai 

bagātībām.

Neuztraucies par rītdienu.
Vispirms rūpējies par Dieva 
Valstību, un pārējais sekos.

Ja tu izpildīsi Manus vārdus, tad tu līdzināsies 
cilvēkam, kas ceĜ savu māju uz klints. Ja tu to 

nedarīsi, 



Kādu dienu, kad cilvēki bija sapulcējušies ap Jēzus māju Kapernaumā…

Mums neizdosies 
tikt iekšā …

Kas tur notiek?

Lieciet viĦus mierā!
Šiem draugiem ir

stipra ticība!

Pamēăināsim caur 
jumtu; matracis un 

viss kārtībā!
Tavi grēki 

tiek piedoti!

Kā ViĦš to varēja izdarīt!
Vai dzirdēji, ko ViĦš teica?

ViĦš izliekas 
par Dievu!

Tikai Dievs var 
atlaist grēkus!

Ko vieglāk pateikt klibam
cilvēkam: "Tavi grēki ir piedoti" 

vai "Celies"?

Mesijam ir vara, lai piedotu
grēkus. Bet Es arī saku: PaĦem 

savu matraci un ej!



Neticami!

ViĦš iet!

Es varu paiet!

Taču ne visiem patīk 
Jēzus darbi. Reliăiskie līderi 
seko tam, vai Jēzus ievēro 
Sabatu. Šajā dienā Izraēlā 

ir stingri aizliegts veikt 
jebkādus darbus.

Šim cilvēkam ir paralizēta
roka.Vai šajā dienā ir atĜauts 

izdarīt kaut ko labu?

Izstiep roku!

Esmu izdziedināts!

Mums ir
jātiek no

ViĦa vaĜā!
Ir jāpasaka

Jeruzalemes
līderiem, ka
ViĦš musina

tautu!



Jēzus, kopā ar saviem mācekĜiem, 
laivā dodas uz Galileja ezera otru krastu.

Skolotāj! Palīdzi! 
Mēs slīkstam!

KādēĜ jūs baidāties? 
Kur ir jūsu ticība?



Apklusti!
Rimsties!

ViĦi noenkuro laivu krastā. Bet kalnos…

R-R-R-A-A-A



Kalnos dzīvo cilvēks, 
kurā mājo dēmoni…

ViĦš nāk…

Tas ir viĦš! H-H-H!

Nu, nu, 
Jēzus!

Atstājiet viĦu,
dēmoniskie gari!

Kāpēc es Tev 
esmu

vajadzīgs,
Visuvarenā
Dieva Dēls?

Kā tevi sauc?

Leăions, jo mēs te
esam daudzi.

Sūti mūs
tajās cūkās!

Ejiet!



?
Esmu pilnībā
izdziedināts!

Prom!
Prom no
mums!

Vai varu doties 
jums līdzi? Nē, paliec šeit.

Pastāsti ikvienam, ko Dievs
izdarīja tavā labā.



Es jums saku : Dēls viens pats
neko nedara. ViĦš dara tikai to, 
ko Tēvs liek darīt!Es necenšos
darīt pēc sava prāta, bet tikai
pildu Sava Tēva gribu. ViĦš ir 

tas, kas Mani atsūtīja.

Jēzus biei atrod nomaĜu vietu,
lai klusumā lūgtu Dievu. Pēc lūgšanās pavadītas nakts,

Jēzus izvēlas Sev 12 apustuĜus. 
ViĦš tos sūta pa diviem kopā.
ViĦš tiem dod varu pār visiem

dēmoniskajiem gariem un slimībām.

Tie ir brāĜi Pēteris un Andrejs… BrāĜi Jēkabs un Jānis… Filips un Nātānaels…



Toms un Matejs (kuri iepriekš 
bija Romas iekarotāju nodokĜu 

ievācēji)

Tadejs un otrais Jēkabs … Simanis, pretošanās kustības 
dalībnieks, un Jūda Iskariots.

Ejiet! Kas jūs uzĦem,tas uzĦem Mani, 
un kas Mani uzĦem, tas uzĦem Dievu, 

kas mani sūtījis.

12 apustuĜi atgrieas,
pārĦemti ar savu kalpošanu.
Pēc tam Jēzus vēlas kopā 
ar viĦiem doties uz kādu 
klusu vietu, taču cilvēki 

negrib ViĦu atlaist.

Raa ir liela, taču ir tikai dai strādnieki.
Lūdziet dievu, lai ViĦš sūtītu

strādniekus, kas novāktu rau.



Jēzus atkal runā un dziedē. KĜūst vēls…

Filip, kā visi šie cilvēki dabūs 
ēdienu? Iedod viĦiem kaut ko paēst!

Pat ar astoĦu mēnešu
algu nepietiktu!

Te ir zēns, kuram ir pieci maizes klaipi 
un divas mazas zivtiĦas. Tas ari viss.

Lai cilvēki sasēas 
pa piecdesmit kopā.

Jēzus pateicas Dievam…
ViĦš lau maizi un zivis.



Tūkstošiem cilvēki tiek 
pabaroti, kad Jēzus 
palielināja ēdiena 

dzudzumu…

Tam ir jābūt Mesijam, 
kuram bija jānāk.

Jāiece! ViĦu par ėēniĦu!

Skatieties! Vēl 
palika divpadsmit 

pilni grozi!

Šiem cilvēkiem laiks doties mājup. 
PaĦemiet laivu un brauciet uz otru krastu.

Es palikšu šeit, kalnos, un lūgšu Dievu.



Vēlāk…
Āāāā! 

Spoks!

Nebaidieties.
Tas esmu Es!

Kungs, ja tas esi Tu, 
tad liec man nākt pie 

tevis pa ūdeni!

Nāc,
Pēter!

Kungs, 
glāb mani!

KādēĜ tu
šaubies, Pēter?



Dai cilvēki grib pasludināt
Jēzu par ėēniĦu. 

ViĦi cer, ka ViĦa vadībā 
romiešu iekarotāji tiks izdzīti. 
Tai pat laikā palielinās Jēzus 

ienaidnieku skaits. 
ViĦi turpina ViĦu kritizēt. 

ViĦi grib sacelt cilvēkus pret 
ViĦu un tikt no ViĦa vaĜā.

Skolotāj, 
kad tu atnāci?

Vai jūs mani meklējat
tādēĜ, ka iedevu jums

maizi?

Neuztraucieties par parastu ēdienu, 
tas nav mūīgs, bet gan par to, 
kas paliks un dos mūīgo dzīvi.

Es esmu maize, kas dod mūīgo
dzīvi. Mana miesa tiek atdota, lai 

pasaule gūtu dzīvi.

Kā mēs varam ēst šī cilvēka 
miesu? Kas par muĜėībām!

Iesim!

ViĦš tikai
māna visus.

!

Vai arī jūs 
negribat iet?

Kungs, kur lai mēs ejam?
Tavi vārdi mums dod

mūīgo dzīvi!



Jēzus pretinieku skaits 
turpina pieaugt. ViĦš 

atstālj Galileju un, kopā 
ar saviem sekotājiem 
(gan vīriešiem, gan 

sievietēm), turpina Savu 
darbu citās Izraēlas

provincēs.

Izraēla

Jeruzaleme

Galileja

Vēlāk viĦš dodas uz
Jeruzalemi.

CeĜojuma laikā…

Par ko cilvēki mani uzskata?

ViĦi domā, 
ka Tu esi pravietis.

Un tu? Kas es, pēc tavām
domām, esmu?

Tu esi Pestītājs, 
Dzīvā Dieva Dēls.

Nevienam to nesakiet. Mesijam ir jāiet uz
Jeruzalemi, lai ciestu un mirtu. Taču trešajā dienā 

ViĦš augšāmcelsies no mirušiem.



Cilvēkus biei nogalināja Jeruzalemes pievārtē. 
ViĦus sita krustā - tas bija cietsirdigs romiešu nāves sods.

Ja kāds grib kĜūt par manu
mācekli, tad viĦam ir jāaizmirst par 

sevi, jāseko man, nesot savu krustu.
Tas, kurš turas pie savas dzīves, to 

zaudēs. Bet tas, kurš savu dzīvi 
zaudēs Manis dēĜ, to iegūs.

Jums ir jāzin, 
ka ir tikai viens Dievs.

Ir svarīgi, lai jūs mīlētu Dievu ar visu savu būtību un 
mīlētu citus cilvēkus tāpat, kā sevi!



Šajā laikā Izraēlā ir ciemi, kuros dzīvo lepras
slimnieki Lepra ir Ĝoti bīstama ādas slimība.

Tiem cilvēkiem, kuri ir saslimuši ar šo slimību, ir
aizliegts kontaktēties ar veseliem cilvēkiem.

Tad, kad lepras slimnieki kaut 
kur iet, viĦi kliedz, lai brīdinātu 
cilvēkus par savu tuvošanos.

Lepra! 
Lepra!

Jēzus! Skolotāj! 
Apēlojies par mums!



Ejiet, parādieties priesterim!

Parādīties priesterim? 
Lai mūs apskatītu?

Vai tad, kad būsim
izdziedināti?

? ! Paskatieties!
Esmu izdziedināts!

Mēs esam
izdziedināti! Jā!

Aleluja!
Dievs ir labs!

Paldies!

Vai tad jūs visi desmit netikāt
izdziedināti? Kur ir pārējie? Vai viĦi 
nav atnākuši, lai pateiktos Dievam?

Piecelies! Tava ticība ir tevi ne tikai 
izdziedinājusi, bet arī pestījusi.



Jeruzalemes līderi sūta 
savus kalpus pie Jēzus, 

lai viĦi ceĜojuma laikā 
ViĦu izspiegotu.

ViĦi pilnībā ir pret 
Jēzu un ViĦa rīcībām.

ViĦš runā ar tiem cilvēkiem, kuriem ir slikta 
reputācija - prostitūtēm, nodokĜu vācējiem, 

kas sadarbojas ar romiešiem…

Mesija nāca, lai atrastu un 
glābtu tos, kuri nogājuši no 

pareizā ceĜa.

Jēzus turpina dziedināt 
Sabata laikā …

Topi izdziedināts!

Bērniem ViĦš velta īpašu
uzmanību…

ěaujiet bērniem nākt pie
Manis. Dieva Valstība
pieder tādiem, kā viĦi.



Jēzu sauc uz Betāniju - ciemu, 
kas atrodas netālu no Jeruzalemes. 
Tur ir saslimis cilvēks vārdā Lācars.

Lācars un abas viĦa 
māsas, Marta un Marija,

ir labi Jēzus draugi. 
Kad ViĦš ierodas Betānijā, 

ViĦs uzzin, ka Lācars ir 
apglabāts pirms četrām dienām. 

Kungs!

Kungs, ja Tu būtu bijis šeit,
mans brālis nebūtu nomiris!

Marta, tavs brālis augšāmcelsies.
Jā, es zinu. ViĦš atkal dzīvos tad, 

kad visi augšāmcelsies.

Es esmu augšāmcelšanās un 
dzīve. Tas, kurš man tic, dzīvos! 

Vai tu tam tici, Marta?

Jā, Kungs! Es ticu, ka Tu esi mums 
apsolītais Pestītājs, kuram bija 
jānāk uz šo pasauli, ka Tu esi

Dieva Dēls.

Kur jūs viĦu apglabājāt?

Nāc, Kungs, un 
apskaties!



Vai ViĦš
nevarēja
pasargāt 

ViĦu no nāves?

Paskatieties!
ViĦš patiesi

mīlēja Lācaru.

Šeit mirušos ietin drānās un ieliek kapā, kas izveidots klintī.

Nostumiet nost šo akmeni!

Kungs, tur būs nepatīkama 
smaka. 

Jūs redzēsiet 
Dieva brīnumus!

Tēvs, Es to saku, lai cilvēki, kas šeit 
stāv, ticētu, ka Tu esi Mani atsūtījis. Lācar, 

nāc laukā!

NoĦemiet viĦiem kapa 
drānas un Ĝaujiet viĦam iet.



Jeruzalemes varas pārstāvji aizvien vairāk ir
norūpējušies par Jēzu un ViĦa sekotājiem.

Tas cilvēks veic 
daudz brīnumu.

Ja mēs Ĝausim tam tā 
turpināties, romieši 

sāks rīkoties!

ViĦi nojauks mūsu templi 
un iznīcinās mūsu tautu!

Domājiet loăiski. Labāk, lai viens 
cilvēks mirst visas tautas labā, 
nevis tiek iznīcināta visa valsts.

TādēĜ ir
jānogalina Jēzus!

No šī brīa ebreju 
līderi meklē izdevību 

nodot Jēzu romiešiem, 
jo romieši ir vienīgie, 
kas drīkst piespriest 

nāves sodu.



Tajā laikā Jēzus bija Betānijā…

Marija! Šī eĜĜa taču 
ir tik dārga!

Labāk būtu bijis, 
ja mēs būtu 

iedevuši naudu
nabagiem!

Liec viĦu mierā, Jūda! 
ViĦa sagatavo manu 
miesu apbēdīšanai.



Drīz būs Lieldienas! 
Cilvēki pūĜi virzās uz Jeruzalemi.

Jeruzalemē līderi plāno, kā apcietināt 
Jēzu. Tomēr ViĦš iet uz šo pilsētu.



Cilvēki, ViĦu sagaidot, gavilē. Lai slavēts Cilvēks,
kas nācis 

Dieva vārdā!

Izraēlas ėēniĦš!

Ozanna!

Ozanna!

Cilvēki seko ViĦam, 
nevis mums.

Visa pasaule ViĦam seko.



Jeruzalemes Dieva nams ir
pielūgšanas centrs. Lieldienu svinību 

laikā tiek nokauti jēri.
Lai izpirktu cilvēku grēkus, jēri tiek

Dieva namā upurēti Dievam.

Bet kāds upura jērs patiešām var 
atbrīvot cilvēkus no viĦu grēkiem?

TempĜa laukumā cilvēki tirgojas un maina naudu.

Arī Jēzus ir tur…



Dieva nams ir domāts
lūgšanām, bet jūs to
esat pārvērtuši par

zagĜu midzeni!

ViĦš ir bīstams,
cilvēki ieklausās 
katrā ViĦa vārdā.

Mums drīz jātiek 
no ViĦa vaĜā!



Mums ViĦš jānotver ar 
viltības palīdzību.  Tad 
mēs varēsim panākt, ka 

ViĦu nogalina.

Taču ne svinību laikā. 
Mums nav vajadzīgas
nekādas problēmas 

Lieldienu laikā.

Cik jūs man par 
ViĦu dosiet? Tas ir Jūda,

viens no ViĦa
mācekĜiem!

Es nodošu Jēzu jums!

Mēs tev par Jēzu dosim 30 sudraba 
gabalus, 

tā ir verga cena.



Pirms Lieldienu svinībām
Jēzus biei runā ar 

cilvēkiem Dieva namā, 
neskatoties uz to, ka līderi 

visu laiku cenšas
ViĦam traucēt.

Tajā vakarā Jēzus un ViĦa 12 apustuĜi pilsētā 
sanāk kopā uz Lieldienu maltīti.

Es to izdarīšu šovakar!



Es Ĝoti gribēju kopā ar jums
ēst šo Lieldienu maltīti, pirms sākas 

manas ciešanas.

Tie, kam ir vara, liek citiem 
viĦiem kalpot, bet ar jums jābūt 

Jūsu līderis būs jūsu visu kalps.

Esmu jūsu vidū kā kalps.



Kungs, vai tu mazgāsi
manas kājas kā vergs? 

Nē! Nekad!

Ja es nevarēšu nomazgāt 
tavas kājas, tad tu neesi 

Mans māceklis.

Kungs, tad nomazgā arī 
manu galvu un rokas!

Tu esi tīrs, jānomazgā
tikai kājas.

Jūs mani saucat par Kungu un par 
Skolotāju, un tas ir pareizi. Tāpat, 
kā Es nomazgāju jūsu kājas, jums 

ir jākalpo cits citam.

Viens no jums Mani nodos.
Vai tas esmu es?

Nekad!

Jūda, dari ātri to,
kas tev darāms.



Dariet to biei, mani pieminot…

ĥemiet šo maizi. Tā ir 
mana miesa. Es dodu jums jaunu bausli: mīliet 

cits citu, kā Es jūs mīlēju.

ĥemiet šo kausu. Tās ir Manas 
asinis, kas izlietas par jums. 
Šādā veidā Dievs noslēdz ar 

Jums Jaunu Derību.

Ja jūsu starpā būs mīlestība, tad 
visi zinās, ka jūs esat Mani mācekĜi.

Kungs, es Tev visur
sekošu. Es atdošu par

Tevi savu dzīvību.

Pēter, līdz tam brīdim, 
kad gailis sāks dziedāt, tu būsi

Mani noliedzis trīs reizes.



Vēlu vakarā Jēzus kopā ar Saviem mācekĜiem aiziet no 
pilsētas. Jūda nav kopā ar viĦiem…

Es jūs atstāšu, taču Tēvs jums atsūtīs Svēto Garu. 
ViĦš jums palīdzēs un vienmēr būs kopā ar jums.

Jums ir zināms ceĜš, 
kas man ir jāiet.

Es esmu ceĜš, patiesība un dzīve. 
Neviens nevar nākt pie Tēva, ja 

vien viĦš neiet caur Mani.

Palieciet šeit. Es iešu nedaudz 
tālāk un lūgšu Dievu.

Tēvs, ja ir iespējams, 
neliec Man ciest.

Taču, nevis Mans, bet 
Tavs prāts lai notiek!



Kā jūs varat tādā brīdī gulēt? Celieties! 
Tas, kurš Mani nodos, ir šeit!

Ėeriet ciet to, kuru es noskūpstīšu.
Sveiks, Skolotāj! Kungs, 

vai mums 
jācīnās?

Jūda, vai tu nodod Mesiju ar 
skūpstu?

Nē!
Jēzus Ĝauj, lai ViĦu satver. 

ViĦa sekotāji aizbēg uz visām pusēm.



Jēzu aizved pie Augstā Priestera, visu ebreju līderu
priekšnieka. Pēteris ar Jāni seko ViĦam pa gabalu.

Pēteris ieiet pagalmā. Vai tad tu nebiji kopā ar ViĦu?

Nē, es ViĦu pat
nepazīstu.

Tu esi viens no viĦiem, vai ne?

Protams, ka nē!

Esmu pārliecināts, 
ka tu tur biji. Tu esi galilietis!

Es nesaprotu, par
ko jūs runājat.



Ki-ke-
ri-gū!

Pareăo mums! Kurš Tev iesita?

No rīta Jēzu aizved uz ebreju līderu sapulci.

Vai Tu esi
Dieva Dēls?

Jā, tā ir kā tu saki.

Tā ir zaimošana! 
ViĦš pelna nāvi. Lai romieši viĦu 

notiesā!



Jēzu aizved pie romiešu zemes pārvaldnieka Pilāta. 
Ebreju līderi noskaĦo pret ViĦu skatītājus. 

ViĦi izkliedz daādas apsūdzības.

Ko tu saki par visām šīm
apsūdzībām? Neko?

Ko Tu esi
izdarījis? Nācu liecināt

patiesību.

Kas ir patiesība?

Neatradu ViĦā nekādu vainu.
Ir Lieldienu svētki. 
Kuru man atbrīvot: 

Barabu vai Jūdu ėēniĦu?



Barabu!

Barabu!

Bet ko man 
darīt ar Jēzu?

Sit ViĦu krustā! ViĦš domā, 
ka ir ėēniĦš!

Ja tu viĦu atbrīvosi, tad tu 
neesi Cēzara draugs.

Tu vari būt brīvs 
ViĦa vietā.

... 37, 38, 39!

Es esmu nevainīgs 
pie šī taisnā asinīm.

Nu, kā ir, Jūdu ėēniĦ!

Baraba tiek atbrīvots. ViĦš bija ieslodzīts 
par politisku slepkavību.



Lūk, šis cilvēks ir jūsu Sitiet ViĦu krustā! Sitiet ViĦu krustā!

Sitiet ViĦu krustā!

Pilāts paraksta spriedumu. 
Krustā sišana bija briesmīgs 
nāves sods. Jēzus pats nes
cauri visai Jeruzalemei uz

muguras savam krustam baĜėi, 
uz kura pats tiks mocīts.

Nāves soda izpildīšanas vieta 
atrodas ārpus pilsētas. 

To sauc par Galgotu, pieres vietu.

Šeit kareivji ar naglām 
sit Jēzu krustā.



Tajā laikā Jūda jūt noēlu
par to, ko viĦš izdarīja.

Esmu rīkojies
nepareizi.

Esmu nodevis
nevainīgas asinis.

Kāds mums ar to sakars? 
Tā ir tava problēma!

Jēzu sit krustā starp diviem
noziedzniekiem.

Tēvs, piedod viĦiem, 
jo viĦi nezina, ko dara.



Pie krusta tika pielikts
uzraksts trīs valodās.

Tajā teikts:  "Šis ir Jēzus, Jūdu 
ėēniĦš"

Jēzus atsakās no sāpes
noĦemoša dzēriena.

Kareivji met kauliĦus, lai inātu, 
kurš dabūs ViĦa drēbes.

Vai ViĦš
nepestīja citus?

Ja Tu esi Dieva Dēls, tad 
nokāp no krusta!

Izglāb sevi 
un mūs!

Parādiet cieĦu Dievam. 
Mēs dabūjām to, ko esam

pelnījuši, bet šis Cilvēks nav neko 
sliktu izdarījis.

Atceries mani, kad Tu ieiesi 
Savā Valstībā!

Tici Man, šodien tu būsi
paradīzē kopā ar Mani.



Ap divpadsmitiem ir saules
aptumsums. Iestājas tumsa.

Jēzus māte Marija un ViĦa 
māceklis Jānis stāv netālu no krusta.

Tagad jūs esat 
māte un dēls.

Mans Dievs, Mans Dievs!
KādēĜ Tu Mani pameti!

Es esmu…izslāpis! Tēvs, Es atdodu Savu garu
Tavās rokās.

Tās ir …beigas.



Jēzus nomirst trijos pēcpusdienā. 
Kāds kareivis iedur Jēzum sānā . 
No tā sāk tecēt ūdens un asinis.

Svētajos Rakstos ir teikts: "ViĦš 
tika vests kā jērs uz kautuvi."

ViĦš tika caurdurts un mira
par mūsu grēkiem. Bet tagad 

ViĦš ir miris.

Vai ViĦš bija Mesija, kam bija 
jānāk, vai nē?

Iesim un pajautāsim, 
vai varam ViĦu apglabāt.

Jāzeps no Arimatijas un Nikodēms paĦem Jēzus līėi. 
ViĦi to iebalzamē, ietin linu drānās un ieliek kapā, 
kuru cieši aizver, tam priekšā aizveĜot lielu akmeni.



Pēc atpūtas, kas ir daĜa no
Lieldienu svētkiem, vairākas
sērojošas sievietes dodas 

uz kapa vietu…

KādēĜ jūs meklējat Dzīvo starp 
mirušajiem? ViĦš ir augšāmcēlies. 

Ejiet un pasakiet to ViĦa mācekĜiem!

Akmens ir 
nostumts malā!

To izdzirdot, Pēteris un Jānis
skrien uz apbēdīšanas vietu.

Te neviena nav!

Kas ir noticis?



Dārzā, kas ir ap kapu…
Sieviete, kāpēc tu raudi? 

Ko tu meklē?

Kungs, vai Tu esi 
ViĦu paĦēmis?

Marij!

Skolotaj!

Neskaries Man klāt. Pasaki 
Maniem brāĜiem, ka Es 
dodos atpakaĜ pie Sava 
Tēva un Tava Tēva, pie 

Mana Dieva un tava Dieva.



Tajā dienā divi vīlušies Jēzus sekotaji ar kādu garamgājēju 
pārrunāja Jēzus nāves soda izpildīsanu.

Vai tad jūs neticat praviešiem? Vai tad Mesijam 
nebija jācieš, lai varētu ieiet Dieva godībā?
Par to visu tika rakstīts Svētajos Rakstos!

PēkšĦi maltītes laikā, viĦu viesis 
pazuda…

Tas bija pats
Jēzus!

Nekavējoties viĦi dodas ceĜā, 
lai atrastu pārējos Jēzus sekotājus.

Mēs redzējām Kungu!

Arī Marija un
Pēteris ViĦu

redzēja!

PēkšĦi… Lai miers ir 
ar jums!

Vai jūs neticat, ka tas
esmu Es? Paskataties uz 
manām rokām un kājām!

Mans
Kungs un

mans
Dievs!



Jēzus parādās saviem
sekotājiem nākošo 40 dienu

laikā.ViĦš pat parādās 500 cilvēkiem 
vienlaikus. 

Kādu dienu dai apustuĜi 
zvejo Galileja ezerā…

Vai jums ir kaut kas ēdams?
Nē, mēs neesam
neko noėēruši!

Izmetiet savus tīklus otrā pusē!

Ak, Dievs! Tas 
tik ir loms!

Tas ir Kungs!

Skolotaj! Vai nāksiet un ēdīsiet 
kopā ar mani?



Pēter, vai tu
patiešām mani mīli?

Jēzus uzdod Pēterim šo
jautājumu trīs reizes…

Jā, Kungs. Tu zini, 
ka es Tevi mīlu.

Pieskati Manus jērus!

Seko Man!

Man ir dota pilnīga vara pār debesīm
un pār zemi. Ejiet pasaulē un sludiniet 

visām tautām, lai cilvēki kĜūtu par maniem 
mācekĜiem. Kristiet viĦus Tēva, 

Dēla un Svētā Gara vārdā, un māciet
viĦiem darīt visu to, ko esmu jums iemācījis.

Atcerieties, ka vienmēr Esmu kopā ar jums, 
katru dienu,līdz pat pasaules galam.

Pēc šiem vārdiem 
Jēzus atstāja mūsu zemi 
un tika paĦemts debesīs. 

Bet ViĦš teica, ka ViĦš
atgriezīsies, lai spriestu tiesu

pār visiem cilvēkiem…



Nāve nespēja
paturēt Jēzu.
Dievs ViĦu
atdzīvināja. 
ViĦš ir mūsu
Kungs,mūsu 

Mesija.

Jēzus ir prom. ViĦa 
sekotāji, lūdzot Dievu, 

Jeruzalemē gaida Svēto 
Garu. Un Svētais Gars,

Dieva Gars, piepilda 
viĦus. Tas pats Gars, kas 
bija Jēzū, tagad dzīvo arī 

viĦos. Tas dod viĦiem
iespēju kĜūt par jauniem
cilvēkiem, kas bezbailīgi

liecina par Jēzu. 

Jēzus mācekĜi dodas pasaulē, neskatoties uz 
daudzu cilvēku mēăinājumiem viĦus aizkavēt.

Jēzus ir Dieva 
Dēls!

ViĦš mira par mums, 
uz krustu paĦemot 
mūsu grēkus. TādēĜ

tagad mēs varam bez 
grēka dzīvot tā, kā to

vēlas Dievs.

Tagad Jēzus sekotāji visā
pasaulē sanāk, lai kopā 

lūgtu Dievu un lasītu Bībeli. 
Atceroties Jēzus nāvi, viĦi 

dalās ar maizi un vīnu. 
Dievs vēlas, lai viĦi dalītos 

ar citiem cilvēkiem tajā 
mīlestībā, kas ir viĦu sirdīs.

ViĦi sludina arī ar
vēstuĜu palīdzību.



Jēzus atvēra mums 
ceĜu pie Dieva.

Jēzus mūs mīl! Esiet pateicīgi 
un pielūdziet ViĦu!

Jo Dievs tik Ĝoti pasauli
mīlējis, ka ViĦš devis savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai
neviens, kas ViĦam tic, 
nepazustu, bet dabūtu

mūīgo dzīvību.



Kas ir: 

Augšāmcelšanās: Jēzus augšāmcēlās no mirušiem. Kādu dienu visi 
augšāmcelsies no mirušiem. Tad Dievs spriedīs tiesu katram cilvēkam (53.-
57.lpp.)

Atgriešanās: Viss būs paveikts, kad Jēzus atgriezīsies uz zemi. Dievs atjaunos 
debesis un zemi (57.lpp)

Bībele :   Bībelē jūs varat izlasīt, kāda ir Dievs attieksme pret cilvēkiem un kā 
ViĦš veido attiecības ar viĦiem.

Dieva Dēls: Jēzus Vārds. ViĦš bija Dievs, kurš atnāca uz zemi kā cilvēks, kā 
Dieva Dēls. 

Dieva Valstība: Dieva Valstība ir tur, kur cilvēki ViĦam paklausa.

EĦăelis : Neredzamais Dieva sūtnis (5.lpp)

Grēks: Lietas, kuras mēs darām un kuras ir pret Dieva gribu. šīs lietas neĜauj 
mums sasniegt to mēræi, kuru Dievs mums ir iecerējis (4.lpp.)

Jēzus : Dieva Dēla vārds, kas nozīmē “ Dievs pestī”

Krusts: Rīks cilvēku spīdzināšanai, uz kura Jēzus nomira pēc Savas gribas. 
Tas ir kĜuvis par zīmi (simbolu) visiem ViĦa sekotājiem (25.,50. lpp )

Lieldienas: Svētki, kuros tiek atzīmēta Jēzus augšāmcelšanās. Ebreji svin Pasā 
svētkus tajās pašās dienās. (38.-54.lpp.)

Lūgšanas: Tu klusi vai skaĜi runā ar Dievu un ieklausies ViĦā (18.,19.,42.lpp.)

Māceklis : Jēzus sekotājs (18.lpp)

Mesija: “ Svaidītais ĖēniĦš”. Mesija (ebreju vārds) grieėu valodā ir tulkots kā 
Kristus (52.,55.lpp.)

Mūīgā dzīve: Dzīve ar Jēzu, kā Dievs to bija iecerējis. Tā pārvar nāvi un tai nav 
beigu (23.,29.-30. un 50.lpp.). 

Piedošana: Dievs piedod, lai arī neviens nav to pelnījis. Dievs piedod, ja tu 
patiešām noēlo savus grēkus un gribi mainīties. Piedošana ir iespējama, jo 
Jēzus uzĦēmās sodu, kuru mēs esam pelnījuši (58.lpp.).

Sātans : Dieva un cilvēku neredzamais ienaidnieks (viĦu sauc arī par velnu).

Svētais Gars: Dieva Gars, ar kura palīdzību ViĦš grib dzīvot tajos cilvēkos, kuri 
seko Jēzum ( 58.lpp.)
.
Svētais Vakarēdiens: Jēzus sekotāji piemin ViĦa nāvi un augšāmcelšanos ar 
maizi un vīnu (41.lpp)

Svētība :  Visas labās lietas, kuras Dievs dod tiem cilvēkiem, kuri dara to, ko 
ViĦš grib

Ticība: Tu tici, ka Dievs izdarīs to, ko ViĦš apsolīja izdarīt.(58.lpp)

KAS IR JĒZUS - MESIJA ?

Jēzus dzīvoja Izraēlā apmēram pirms 2000 gadiem. Mēs ViĦu saucam 
par “Jēzu-Mesiju” vai “Jēzu Kristu”. Tas nozīmē, ka ViĦš ir ėēniĦš. Taàu 
ViĦš ir ne tikai ėēniĦš. Jēzu sauc par Dieva Dēlu un arī par “Cilvēka 
Dēlu”. Tas nozīmē, ka ViĦš pieder gan Dievam, gan arī cilvēkiem. Jēzus 
dzīves stāsts ir aprakstīts Bībelē. Tas ir visu laiku izcilākais stāsts. 

JĒZUS LAIKS

Mūsu ēra sākas ar Jēzus piedzimšanu. Cilvēki ceĜoja ar kājām , uz 
ēzeĜa, uz kamieĜa vai arī zirga mugurā. Romas impērija bija iekarojusi 
lielāko Eiropas, Tuvo Austrumu un ZiemeĜāfrikas daĜu. Lielākā cilvēku 
daĜa neprata ne lasīt, ne rakstīt, bet ebreji Izraēlā to prata. ViĦus sauca 
par “Grāmatas Ĝaudīm”.Dievs runā Grāmatā, Bībelē. ViĦš ir visu esošo 
lietu Radītājs un ViĦš grib būt visu cilvēku draugs. Jēzus to Ĝoti skaidri 
parādīja !

IZRAĒLA JĒZUS LAIKĀ

Galvaspilsēta : Jeruzaleme

Provinces : Galileja, Samarija, Jūdu zeme

Platība:  Apt. 28 000 km ( 10  810 kv. jūdzes )

Klimats: Subtropisks

Politika: Sākot ar 63. gadu p.m. ē. (pirms Kristus dzimšanas), romiešem 
bija kontrole pār Izraēlu.

Valdība: Romas ieceltais zemes pārvaldnieks Pilāts valdīja pār Izraēlu. 
Romas imperators Tiberiass valdīja pār viĦu. 

Reliăija : Jūdisms. Jūdiem (ebrejiem) ir templis Jeruzalemē. Priesteri 
veic daādus darbus reliăijas jomā. Ir arī skolotāji (piem. Farizejs), 
kuriem ir jāmāca cilvēkiem Bībele.

Valodas: Ebreju ( jūdu valoda), grieėu ( starptautiska valoda), latīĦu 
valoda (tajā runāja romieši).



BĪBELE

Jānis - arī bija Jēzus sekotājs. ViĦš, galvenokārt, parāda, kas 
ir Jēzus. Jēzus ir Dieva Dēls, kas kĜuva par cilvēku, lai 
atbrīvotu  cilvēkus no viĦu grēkiem.

Bībelē ir stāsts par Jēzu. Neviena cita grāmata nav un nekad 
nav tikusi lasīta bieāk, kā Bībele. Tā ir grāmata, kurā ir daudz 
grāmatu.  Lai uzrakstītu visas šīs grāmatas, vajadzēja 1500 
gadus. Bībele tika pabeigta pirms aptuveni 1900 gadiem. Tajā 
ir daudz stāstu par to, kā Dievs ir iesaistījies cilvēku dzīvē. 
Stāsts par Jēzu visskaidrāk parāda, kas ir Dievs.

JĒZUS VĒSTURE 

Bībele sastāv no 4 grāmatām, kas apraksta Jēzus dzīvi. Tās ir 
nosauktas šo grāmatu autoru vārdos. Visi autori dzīvoja Jēzus 
laikā.

Matejs - Jēzus māceklis. ViĦš strādāja par nodokĜu ievācēju. 
ViĦš apraksta to, kā Jēzus veidoja attiecības ar Izraēlas 

Lūka - bija ārsts. ViĦš pats personīgi nepazina Jēzu. Lūka 
apraksta, kā Jēzus veidoja attiecības ar cilvēkiem. 

Marks - bija tīnis, kad Jēzus veica Savus darbus. ViĦš daudz 
raksta par Jēzus paveiktajiem brīnumiem.

JĒZUS PIEDZIMŠANA

Jēzus māte Marija vēl nebija precējusies, kad piedzima 
Jēzus. ViĦa vēl bija jaunava. Taàu Dievs izdarīja tā, ka Jēzus 
varēja piedzimt. Par šo brīnumu tika paziĦots grāmatās ilgi 
pirms Jēzus laika.
Jēzus nepiedzima kā varonis vai kas īpašs. ViĦš piedzima 
kūtī, jo citas vietas nebija pieejamas.

JĒZUS BRĪNUMI

Jēzus veica daudz brīnumu. Bībelē minēti vairāk kā 40 
izdziedināšanas gadījumi.  Ar šo brīnumu palīdzību Jēzus 
parādīja Dieva varu, mīlestību un to, ka ViĦš grib palīdzēt 
cilvēkiem un darīt tos laimīgus.

JĒZUS NĀVE UN AUGŠAMCELŠANĀS

KādēĜ Jēzus nomira? Bībele to izskaidro. 
Visi cilvēki dareiz dara sliktas lietas. Lietas, kuras Dievs 
neatbalsta un kuras ViĦu sadusmo vai skumdina. Tās sauc 
par grēkiem. Visi šie grēki var neĜaut cilvēkiem kĜūt par Dieva 
draugiem. Tieši tādēĜ nāca Jēzus. Pats pēc savas brīvas 
gribas Jēzus uzĦēmās sodu par mūsu grēkiem. šis sods bija 
nāve. TādēĜ, ka Jēzus nomira mūsu labā, mēs atkal varam 
kĜūt par Dieva draugiem. Bet mums ir jānoēlo tas, ko darījām 
nepareizi. Jēzus augšāmcēlās no mirušiem. Dievs atkal lika 
ViĦam dzīvot. Ar to Dievs parādīja, ka ViĦš ir varenāks par 
nāvi. 
Tagad Jēzus dzīvo kopā ar Dievu. Tādēl, ka ViĦš dzīvo, ViĦš 
atkal var kĜūt par mūsu draugu. ViĦš grib mums paklīdzēt 
dzīvot tā, lai Dievs par to varētu priecāties. 



Lūgšana

Ja tu noēlo, ka darīji sliktas lietas un gribi kĜūt Dieva draugs, 
tad vari teikt šādu lūgšanu:

“MīĜais Dievs, tu mani mīli.
Tu devi Jēzu, Savu vienīgo Dēlu.
ViĦš nomira krustā sists par visu slikto, ko es izdarīju.
Lūdzu piedod man par to, ko es slikti izdarīju. Es to noēloju.
Paldies, ka Jēzus ir manā pusē.
Es vienmēr gribu Tev piederēt.
Vai Tu, lūdzu, varētu man palīdzēt dzīvot tā, kā Tu gribi, lai 
es dzīvotu?
Vai Tu vienmēr būsi manā tuvumā?
Paldies, ka atbildi uz manām lūgšanām. 
Dari to, ko Tu apsolīji!”

JĒZUS UN  TU

Stāsts par Jēzu nav beidzies. Gan tad, gan arī tagad Jēzus ir 
kĜuvis par daudzu cilvēku Draugu. Pasaule ir mainījusies. 
Daudzi cilvēki neceĜo ar ēzeli vai zirgu, bet gan ar mašīnu vai 
lidmašīnu.Bet Jēzum tas neko nemaina. ViĦš šodien mums 
var būt tikpat tuvu kā tad, kad ViĦš staigāja pa Izraēlu. ViĦš 
var būt neredzams, taàu ir tik pat īsts un reāls, kā toreiz. ViĦš 
šodien grib būt tavs Draugs. Tu vari ViĦā klausīties un tu vari 
ViĦu mīlēt. 
Vai gribi uzzināt vairāk par Jēzu un par dzīvi kopā ar ViĦu?
Tad tu vari darīt sekojošas lietas:

1 Sāc lasīt Bībeli
( piemēram, sāc lasīt to daĜu, kuru uzrakstīja Lūka ).

2 Sāc lūgt Dievu
( runāt ar Dievu un klausīties ViĦā - tev nav vajadzīgi īpaši 

vārdi).

3 Runā ar citiem cilvēkiem par Jēzu un par Bībeli
( Jēzus grib, lai ViĦa sekotāji sanāktu kopā un iedrošinātu 
cits citu un vairāk iemācītos par ViĦu) 



language: Latvia

Tas ir patiess stāsts par Jēzu - Mesiju. ViĦš dzīvoja 
Izraēlā pirms aptuveni 2000 gadiem. Ikviens, kas viĦu 
satika, bija Ĝoti pārsteigts. Neviens nekad nav izdarījis to, 
ko ViĦš izdarīja. Neviens nekad nav teicis tādas lietas, 
kādas ViĦš pateica. Tur, kur bija Jēzus, parādījās 
brīnumi. Un ViĦš nesa prieku un laimi visiem, kas 
gribēja ViĦā klausīties. Taču pēkšĦi visam pienāca 
beigas. ViĦa ienaidnieki ViĦu nogalināja. Taču tās 
nebija beigas. Izlasi pats, kā tas notika, un tu uzzināsi,
kā turpinās stāsts par Jēzu Kristu!


