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Dievam viss ir iespējams!  
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes lapa Alfa kursam,  

2022.gada 15. maijs 
 

Šīs nedēļas tēma: „Kas ir Jēzus?” 
1) Viņš ir vēsturiska persona 

 Par Jēzu liecina laicīgi vēsturiskie avoti ārpus Jaunās derības – piemēram, Tacits un 
Svetonijs, romiešu vēsturnieki, Josefs Flāvijs, jūdu vēsturnieks 

 Par Jēzu liecina Jaunās Derības grāmatas 
 

Darbs Sarakstīšanas 
laiks 

Vecākais 
eksemplārs 

Laika 
intervāls 

Eksemplāru 
skaits 

Hērodots 488-428 pr.Kr. 900 pēc Kr. 1300 gadi 8 
Platons 427-347  pr.Kr. 900 pēc Kr. 1200 gadi 7 
Tukidids 460-400  pr.Kr. 900 pēc Kr. 1300 gadi 8 
Tacits 100 pēc Kr. 1100 pēc Kr. 1000 gadi 20 
Cēzara "Piezīmes par 
Gallu karu" 

58-50  pr.Kr. 900 pēc Kr. 950 gadi 10 

Līvija "Romas vēsture" 59 pr.Kr.-17 pēc Kr. 900 pēc Kr. 900 gadi 20 

Homēra "Iliāda" 900 pr.Kr. 400 pr.Kr. 500 gadi 643 
Jaunā Derība 40-100 pēc Kr. 130 pēc Kr. 

(Visa Jaunā 
Derība 350 
pēc Kr.) 

30-300 
gadi 

Vairāk nekā 5000 
grieķu, 10 000 
latīņu, 9300 citās 
valodās 

Avots F.F.Brūss 
 

2) Viņš ir patiess cilvēks 
 Cilvēcisks ķermenis – izsalcis, izslāpis, ēda, dzēra, bija noguris 
 Cilvēciskas emocijas – juta prieku, izbrīnu, dusmas, līdzjūtību, vilšanos, mīlestību, 

bēdas  
 Cilvēciska pieredze – mācījās, strādāja, paklausīja, bija draudzīgs pret apkārt 

esošajiem cilvēkiem, ņēma uz rokām bērnus, raudāja, tika kārdināts, cieta 
 

 
 
 
 



 

Bet – vai Viņš bija vairāk nekā „tikai” cilvēks? Vai Viņš bija vairāk nekā liels garīgs skolotājs? 
1) Ko Viņš pats par sevi apgalvoja? 

 Mācība, kuras fokusā ir Viņš pats – „Es esmu dzīvības maize”, „Es esmu pasaules  
gaisma”, „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība”, „Es esmu ceļš, patiesība un 
dzīvība”, „Mana valstība”, „Nāciet pie manis”, „Uzņemiet Mani – uzņemiet Dievu”, 
„Redzēt Mani - nozīmē redzēt Dievu”, „Viņš prasa cilvēku visaugstāko mīlestību” 

 Viņa netiešie apgalvojumi – „Var piedot grēkus”, „Reiz tiesās pasauli” 
 Viņa tiešie apgalvojumi – Mesija, Dieva Dēls, „Pirms Ābrahams tapa, esmu Es” 

2) Kādi ir pierādījumi, kas apstiprina Viņa teikto? 
 Viņa mācība 
 Viņa darbi – dziedināja aklos, kurlos, mēmos, kroplos, spitālīgos, augšāmcēla 

mirušos 
 Viņa raksturs  
 Viņš piepildīja pirms daudziem gadsimtiem izteiktos Vecās Derības pravietojumus 
 Viņš uzvarēja nāvi 

3) Viņa augšāmcelšanās pierādījumi 
 Tukšais Jēzus kaps 
 Viņa parādīšanās mācekļiem pēc Augšāmcelšanās  
 Tūlītēja ietekme – kristīgā Baznīca piedzima un auga 
 Visu laiku un tautu kristiešu pieredze 

 
Jautājumi pārdomām un diskusijām par dzirdēto lekciju:  
1. Kas Tevi dara laimīgu? 
2. Ko Tu domā par Jēzu? 
3. Ja Tev būtu iespēja satikt Jēzu, kā Tu justos un ko Tu Viņam gribētu sacīt? 
4. Kurus no šajā nodarbībā dzirdētajiem pierādījumiem Tu uzskati par 

pārliecinošiem/nepārliecinošiem? 
 
 

Nākamās lekcijas tēma „Kāpēc Jēzus mira?” 
Tiekamies nākamsvētdien 22. maijā plkst. 15.00 turpat (Klostera ielā 4, Māras zālē) 

Esat mīļi aicināti Jūs, Jūsu draugi, un ģimenes locekļi! 
 

 

Dziesmas: 
 

1. Lai slavē visas tautas, lai Kungu godina! (2x) 
 

2. Redzēt Dievu vēlas mana sirds 
un bez gala priecāties, redzot Dievu. 

 
3. Lai tava sirds vairs nebaidās, 

tevi Dievs mīl un Viņš tevi izglābs. 
Lai tava sirds vairs nebaidās, 
uzticies Dievam. 
 


