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Jāni, Daiga!
Kas noticis?
Lūdzu, tēt!

Jā! Vissvarīgāko
stāstu no vissvarīgākās
grāmatas – Bībeles,
Dieva Vārda.
Bībeles
stāsts?
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Atceries, tu mums
apsolīji pastāstīt
vissvarīgāko stāstu?

Tas nav tikai
Bībeles stāsts.
Tas ir stāsts,
par ko vēsta
visa Bībele, – Kā lai zina,
ka Bībele
Dieva plāns
ir Dieva
cilvēcei.
Vārds?

9/30/21 8:06 PM

Dievs
taču
neraksta
grāmatas,
vai ne?

Dievs lietoja 40 dažādus
cilvēkus, kas sarakstīja Bībeli
1500 gadu laikā. Tā sastāv no
66 mazākām grāmatām, kas ir
pilnīgi vienotas savā starpā. Tikai
Dievs varēja radīt tādu grāmatu.
Kāds īsti
ir Dievs?

Dievs rūpējas par mums un atbild, kad mēs
lūdzam palīdzību. Viņš ir svēts. Viņu nevar
redzēt, bet viņš pats visu redz un zina.
Un viņš spēj visu. Kad tētis pastāstīs,
tu pats par to pārliecināsies.
Sen, sen atpakaļ Dievs radīja
pasauli un visu, kas tajā. Tad
Dievs radīja dārzu, ko nosauca
par Ēdeni. Viņš to visu radīja
ļoti īpašām būtnēm.

Tie esam
mēs!
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Radīšana –
Ādams un Ieva
Rakstu vietas: 1. Mozus 1 un 2

Dievs teica: “Radīsim cilvēku pēc
sava tēla, lai viņš būtu mums līdzīgs.”
Un Dievs tas Kungs izveidoja cilvēka
ķermeni no zemes putekļiem un iepūta
viņā dzīvības dvašu. Un cilvēks kļuva par
dzīvu būtni.
“No putekļiem?”
“Tieši tā, Jāni. Dievs var visu!”
Tad Dievs teica: “Nav labi cilvēkam
būt vienam. Es radīšu viņam palīgu.”
Tāpēc Dievs lika ciešam miegam nākt
pār Ādamu. Viņš paņēma vienu no
Ādama ribām un radīja no tās sievieti.
Dievs atveda sievieti Ievu pie Ādama, lai tā
kļūtu par viņa sievu.
Dārza vidū Dievs ielika dzīvības
koku un laba un ļauna atzīšanas koku.
Bet Dievs tas Kungs brīdināja cilvēku:
“Tu vari brīvi ēst jebkurus augļus šajā
dārzā, bet laba un ļauna atzīšanas koka
augļus tu nedrīksti ēst. Ja tu tos ēdīsi, tu
noteikti mirsi.”
Ādams un Ieva dzīvoja dārzā un bija ļoti laimīgi.
Viņi dzīvoja Dieva tuvumā un baudīja viņa
klātbūtni. Bet tad kādu dienu...
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Ādams un Ieva grēko
Rakstu vietas: 1. Mozus 3

Sātans, Dieva ienaidnieks, nomaskējās par čūsku. Viņš
negribēja, lai Ādams un Ieva būtu kopā ar Dievu un tam
paklausītu.
Viņš jautāja Ievai: “Vai tiešām Dievs teica, ka
jūs nedrīkstat ēst nevienu augli dārzā?”
Viņa atbildēja: “Mēs nedrīkstam ēst tikai tā
koka augļus, kas atrodas dārza vidū. Dievs teica,
lai mēs tos neēdot un pat neaiztiekot, citādi mēs
miršot.”
“Jūs nemirsiet!” čukstēja čūska. “Jūs kļūsiet
tādi paši kā Dievs.”
Sieviete ļāvās pierunāties. Auglis
izskatījās tik svaigs un garšīgs. Turklāt viņa
kļūtu tik gudra! Tāpēc viņa...
“NĒ! Neēd to, Ieva!”
“Labs padoms, Jāni. Tomēr viņa ēda, un tāpat
rīkojās arī Ādams.”
Pēkšņi viņus pārņēma bailes, un tie slēpās no Dieva,
kad viņš staigāja pa dārzu. Viņi grēkoja, izvēloties
nepaklausīt Dievam. Tāpēc Dievs viņus izraidīja no
Ēdenes dārza.
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Izraidīja?
Vai tad Dievs
viņus vairs
nemīlēja?

Es gan
nebūtu klausījusi
Sātanam!

Vai viņi vēl kādreiz
satika Dievu?
Neuztraucieties! Dievs
joprojām mīlēja viņus. Taču
viņš ienīst grēku, jo grēks šķir
mūs no Dieva.
Tad kāpēc
Dievs tur ielika
šo koku?
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Dievs mīlēja
Ādamu un Ievu
un gribēja, lai
viņi paši izvēlētos
to mīlēt un tam
paklausīt. Tomēr
viņi izvēlējās
Dievam neklausīt,
jo nezināja, cik
briesmīga būs
atšķirtība no viņa.

Un šīs izvēles dēļ
arī visi pārējie
cilvēki piedzimst
grēcīgi un šķirti
no Dieva.

Tātad viņu dēļ mēs
vairs nevaram būt
kopā ar Dievu?
Tas nav godīgi!

Ne tikai viņu dēļ, Jāni.
Mēs visi grēkojam, kad darām
sliktas lietas. Taču Dievam
bija brīnišķīgs plāns, kā visu
izlabot. Viņam vajadzēja vienu
nevainojamu cilvēku, kas
nomirtu par mūsu grēkiem.
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Kad viss bija
sagatavots, Dievs sāka
piepildīt savu plānu.
Viss sākās ar bērnu!
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Jēzus piedzimšana
Rakstu vietas: Mateja 1, Lūkas 2

Dievs izredzēja Mariju par sava Dēla māti. Viņš lika Jāzepam
rūpēties gan par Mariju, gan jaundzimušo mazuli. Šis bērns bija
Dieva Dēls, tāpēc piedzima bez grēka.
Tā Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī.
Eņģelis teica: “Marijai piedzims dēls, kuru tev būs
jāsauc par Jēzu, jo viņš izglābs savu tautu no tās
grēkiem.”
(Vārds “Jēzus” nozīmē “tas Kungs glābj”.)
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Neilgi pirms bērna piedzimšanas Jāzepam un Marijai bija
jādodas uz Betlēmi.
Tur Marija dzemdēja savu pirmo bērnu, dēlu.
Dievs sūtīja eņģeļus pastāstīt cilvēkiem par viņa Dēla
piedzimšanu. Ļaudis atnāca, lai redzētu šo pārsteidzošo
notikumu: Dieva Dēls bija piedzimis kā mazs bērniņš!
“Jēzus izauga gluži tāpat kā jūs, bērni.”
“Vai viņš gāja skolā, tēt? Vai viņš spēlējās?”
“Jā, Jāni. Viņš klausīja gan vecākiem,
gan savam īstajam tēvam, Dievam.
Viņš nekad negrēkoja!”
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Jēzus māca
Rakstu vietas: Lūkas 2, Mateja 22, Jāņa 3

Kad Jēzum bija 12 gadu, viņš kopā ar mācītājiem bija
Jeruzalemē.
Viņš ar tiem templī apsprieda sarežģītus
jautājumus. Un visi, kas dzirdēja Jēzu, bija
pārsteigti par viņa saprašanu un atbildēm.
Jēzus auga gan augumā, gan gudrībā.
Viņu mīlēja Dievs un visi, kas viņu pazina.
Kad Jēzum palika 30 gadu, viņš sāka sludināt un mācīt,
kā Dievs grib, lai mēs domātu un dzīvotu.
Jēzus teica: Tev ir jāmīl Dievs tas Kungs no
visas sirds, dvēseles un prāta. Šis ir pirmais un
lielākais bauslis. Otrs bauslis ir tikpat svarīgs:
mīli savu tuvāko kā sevi pašu.
Jēzus stāstīja par Dieva brīnišķīgo plānu atvest mūs atpakaļ
pie sevis.
Jēzus teica: “Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka
viņš deva savu vienīgo Dēlu, lai neviens, kas
viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi.”
“Es ticu Jēzum, tēt!”
“Tas ir ļoti labi, Daiga!”
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Jēzus dziedina
Rakstu vietas: Mateja 4 un 9

Jēzus palīdzēja cilvēkiem ieraudzīt,
kāds ir Dievs. Viņš parādīja, ka Dievs
viņus mīl. Viens veids, kā Jēzus to
darīja, bija, dziedinot cilvēkus no visām
slimībām.
Drīz vien slimie nāca pie viņa,
lai tiktu dziedināti. Un Jēzus
dziedināja visus, lai kādas arī
bija viņu problēmas, – gan
paralizētos, gan epilepsijas
nomocītos, gan dēmonu
apsēstos.
Reiz kāds ievērojams cilvēks nometās
ceļos viņa priekšā.
“Mana meitiņa nupat kā
nomira,” viņš teica, “bet
tu vari atgriezt viņai
dzīvību, ja vien
atnāksi un uzliksi
tai savas rokas.”
Jēzus aizgāja,
paņēma meiteni
aiz rokas, un viņa
uzcēlās!
“Oho! Vai Jēzus tiešām
dziedināja cilvēkus, tēt?”
“Jā, Jāni. Un viņš
joprojām dziedina.
Viņam nekas nav
neiespējams!”
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Jēzus dara brīnumus
Rakstu vietas: Mateja 14, Jāņa 6

Jēzus darīja arī citas brīnišķīgas un pārsteidzošas lietas. Viņš
apklusināja vētru un staigāja pa ūdeni!
“Tas noteikti bija aizraujoši!”
“Jā, Jāni. Reiz uz kādu attālāku vietu Jēzum līdzi gāja vairāk
nekā 5000 cilvēku. Mācekļi gribēja šos cilvēkus sūtīt projām, lai
tie nopirktu sev ko ēdamu, jo bija jau vēls.”
Bet Jēzus teica: “Tas nav vajadzīgs! Jūs paši
paēdiniet viņus!”
Andrejs ierunājās: “Šeit ir kāds zēns ar piecām
miežu maizēm un divām zivīm. Bet ko gan tas var
līdzēt šim milzīgajam pūlim?”
Tad Jēzus paņēma maizes, pateicās Dievam un
izdalīja tās cilvēkiem. Pēc tam viņš to pašu izdarīja
ar zivīm. Un viņi visi ēda, līdz bija kārtīgi paēduši!
“Tagad salasiet atlikušās druskas,” Jēzus teica
mācekļiem, “lai nekas neietu bojā.”
Ja sākumā bija tikai piecas miežu maizes,
tad beigās ar atlikušajiem maizes gabaliem tika
pielasīti veseli divpadsmit grozi!
“Tātad beigās palika pāri vairāk ēdiena nekā bija
sākumā?”
“Tieši tā, Daiga. Jēzus mācīja, ka Dievs var
apmierināt visas viņu vajadzības. Ja mēs viņu
lūgsim, viņš to pašu izdarīs arī priekš
mums.”
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Jēzus un bērni
Rakstu vietas: Mateja 19, Marka 10

Jēzus rādīja cilvēkiem, ka Dievs mīl bērnus. Viņš tos
dziedināja, ļāva, lai tie viņam palīdz (kā zēnam ar ēdienu), un pat
uzmodināja no miroņiem!
Reiz pie Jēzus atveda dažus bērnus, lai viņš tiem
uzliktu rokas un lūgtu par viņiem. Bet mācekļi sarāja
cilvēkus par Jēzus traucēšanu.
Kad Jēzus to redzēja, viņš teica: “Laidiet bērniņus
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pie manis! Neaizturiet viņus! Neviens, kuram
nav tādas ticības kā viņiem, nekad netiks Dieva
valstībā.” Tad viņš paņēma bērnus klēpī un, uzliekot
viņiem rokas uz galvas, tos svētīja.
“Es arī gribu, Jēzus svētību!”
“Tu vari to saņemt, Jāni. Jēzus ir tāds pats arī šodien, un viņš
tikpat stipri mīl bērnus.”
Tomēr ne visiem Jēzus patika. Tas, ko viņš darīja un mācīja,
sadusmoja reliģiskos līderus. Viņiem skauda, ka cilvēki Jēzu tik
ļoti mīlēja. Tāpēc viņi sāka domāt, kā tikt no viņa vaļā.
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Jēzus arests un tiesa
Rakstu vietas: Lūkas 22, Jāņa 19

Kādu nakti, kad Jēzus bija kopā ar mācekļiem, reliģiskie
līderi sūtīja turp pūli ar nūjām un šķēpiem viņu arestēt.
Mācekļi sauca: “Kungs, vai mums jācīnās?
Mums ir līdzi zobeni!” Viens no mācekļiem cirta
kalpam un nocirta tam labo ausi.
Bet Jēzus teica: “Nepretojieties!” Un, aizskāris
viņa ausi, to dziedināja.
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“Jēzus dziedināja vienu no saviem ienaidniekiem?”
“Jā, Daiga. Viņš mīl visus.”
Tad Jēzu sagrāba un arestēja. Viņu aizveda pie apgabala
pārvaldnieka Pilāta, lai tiesātu. Karavīri Jēzu sita, lika galvā
ērkšķu vainagu un izsmēja. Tad Pilāts uzrunāja ļaudis:
“Es tagad atvedīšu pie jums Jēzu, taču ziniet,
ka es viņu neuzskatu par vainīgu.”
Bet pūlis kliedza: “Nost ar viņu! Sit viņu
krustā!”
Tad Pilāts atdeva viņiem Jēzu, lai tie sistu viņu
krustā.
“Bet viņš taču nedarīja neko sliktu! Tā nav godīgi!”
“Jā, Jāni. Taču atceries, ka Dievam bija plāns.”
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Jēzus mirst pie krusta
Rakstu vietas: Lūkas 23

Viņi piesita Jēzu krustā.
Jēzus teica: “Tēvs, piedod šiem cilvēkiem, jo
viņi nezina, ko dara.”
Kopā ar viņu krustā tika sisti divi noziedznieki.
Viens no viņiem izsmēja Jēzu: “Tātad tu esi
Mesija?” (Mesija ir vēl viens vārds, kādā sauc Dieva Dēlu.)
“Pierādi to, glābdams sevi un arī mūs!”
Bet otrs noziedznieks protestēja: “Vai tu Dievu
nebīsties pat mirdams? Mēs esam nāvi pelnījuši
ar saviem ļaunajiem darbiem, bet šis cilvēks nav
izdarījis neko ļaunu.” Tad viņš teica: “Jēzu,
atceries mani, kad tu nāksi savā valstībā.”
Jēzus atbildēja: “Patiesi es tev saku, vēl šodien
tu būsi kopā ar mani paradīzē.”
“Viņš bija kopā ar Jēzu pēc tam, kad nomira?”
“Jā, Daiga!”
Tad Jēzus uzrunāja savu Tēvu, Dievu, un nomira.
“Vai Jēzus ir tas cilvēks, kas bija Dieva plānā?”
“Jā, Jāni. Dievs sūtīja savu nevainīgo Dēlu Jēzu. Un viņš
nomira, saņemdams sodu par mūsu grēkiem.”
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Jēzus ir dzīvs
Rakstu vietas: Mateja 28, Lūkas 24

Jēzus draugi noguldīja viņa miesu kapā.
Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta divas sievietes gāja uz kapu.
Pēkšņi notika liela zemestrīce, jo tā Kunga
eņģelis nolaidās no debesīm un novēla no kapa
ieejas akmeni.
“Nebīstieties!” viņš teica. “Es zinu, ka jūs
meklējat Jēzu, kas tika krustā sists. Viņa šeit nav!
Viņš ir uzcēlies no miroņiem, gluži kā viņš teica.
Tagad ātri ejiet un pastāstiet to viņa mācekļiem!”
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“Tā ir labākā daļa!”
“Jā, Jāni! Pēc tam, kad viņš samaksāja par mūsu grēkiem,
Dievs uzcēla viņu no miroņiem. Tāds bija Dieva plāns.”
Vēlāk, kad mācekļi savā starpā par to runāja, Jēzus pats
pēkšņi nostājās viņu vidū un teica: “Miers ar jums!”
Taču visi ļoti izbijās, jo domāja, ka redz spoku.
“Kāpēc jūs baidāties?” Jēzus jautāja. “Paskatieties
uz manām rokām! Paskatieties uz manām kājām!
Jūs redzat, ka tas tiešām esmu es. Pieskarieties man
un pārliecinieties, ka es neesmu spoks.”
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Kur Jēzus ir šodien?
Rakstu vietas: Jāņa 16, Apustuļu darbi 1

Jēzus bija kopā ar mācekļiem vairākas nedēļas.
“Viņi gan bija laimīgi!”
“Jā, bet kur Jēzus ir tagad?”
“Labs jautājums, Daiga.”
Jēzus teica: “Patiesībā jums ir labāk, ka es aizeju, jo,
ja es neaizietu, nevarētu atnākt Svētais Gars. Bet, ja
es aiziešu, viņš atnāks, jo es viņu sūtīšu pie jums.”
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Kad Jēzus bija beidzis runāt ar mācekļiem, viņš, tiem redzot,
pacēlās debesīs un nozuda mākonī. Divi eņģeļi sacīja viņiem:
“Jēzus tika paņemts prom no jums debesīs. Taču
kādu dienu viņš nāks atpakaļ gluži tāpat, kā jūs
redzējāt viņu aizejam.”
Kādu dienu Jēzus atgriezīsies pēc visiem Dieva bērniem. Dieva
bērns ir tas, kurš tic, ka Jēzus viņa dēļ nomira, un kura grēki ir
piedoti. Mēs būsim kopā ar viņu mūžīgi. Nekas mūs vairs nespēs
šķirt no Dieva mīlestības!
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Es gribu būt Dieva
bērns, lai varētu
būt kopā ar viņu.

Ļoti labi, Jāni! Tas ir pats svarīgākais lēmums, ko tu
jebkad vari pieņemt! Bībele saka, ka mūsu grēks
šķir mūs no Dieva. Taču vēl tur ir teikts tā: “Ja tu ar
savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī
ticēsi, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem,
tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību ir panākama
taisnība un ar mutes
liecību – glābšana.”
Es varu to teikt,
Romiešiem 10:9-10
jo es patiešām
ticu Jēzum!

Tad lūgsim Dievu. Viņš vienmēr klausās,
Jāni. Viņš dzird mūsu lūgšanas un atbild
mums. Tāpēc saki man līdz šo lūgšanu!
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Mīļais Dievs, es zinu, ka esmu grēcinieks.
Es esmu darījis sliktas lietas. Es to nožēloju.
Lūdzu, piedod man! Es zinu, ka tavs Dēls Jēzus
nomira par maniem
grēkiem, un es ticu, ka tu
viņu uzcēli no miroņiem.
Es gribu, lai Jēzus būtu
mans Kungs. Paldies,
ka tu mīli mani un ka es
varu kļūt par tavu bērnu.
Piepildi mani tagad ar
savu Svēto Garu, lai man
būtu vajadzīgais spēks
paklausīt tev. Āmen.
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O! Es tagad esmu Dieva
bērns, vai ne?

Jā, protams!
Lai labāk iepazītu Dievu,
tev vajag viņu lūgt un lasīt
par viņu Bībelē. Tā Dievs
varēs tevi uzrunāt un
pastāstīt par lietām, kuras
ir svarīgi, lai tu pildītu.

Kas tās
ir, tēt?

Mīlēt Dievu,
stāstīt citiem
par Jēzu un
parādīt viņiem
Dieva
mīlestību
un spēku.

Jēzus teica saviem sekotājiem: “Ejiet un
dariet par mācekļiem... Mācīdami izpildīt visu,
ko es jums esmu pavēlējis. Un es būšu pie jums
ik dienas līdz pasaules galam.”
Mateja 28:19-20
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Pēc tam, kad Jēzus tika uzņemts atpakaļ
debesīs, viņš atsūtīja mums Svēto Garu.
Viņš vadīs un mācīs tevi, un dos tev īpašu
Dieva spēku stāstīt arī citiem par Jēzu.

Es pastāstīšu
to saviem
draugiem!

Paklau! Tikko ar
mani notika pats
labākais, kas vien
var būt. Tas var
notikt arī ar tevi!
Tu vari ticēt un
pieņemt tādu
pašu lēmumu.
Lūdz, un Dievs
tevi dzirdēs.
Viņš mīl tevi.
Viņš piedos tev,
un tu kļūsi par
viņa bērnu.
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“Ieskaties Dieva grāmatā un
sāc lielāko piedzīvojumu
savā dzīvē!”
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