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ana vecmāmiņa stāstīja man šo pasaciņu –  

kā ķēniņš izvēlējās ubaga tērpu, naktī uzgrieza 

muguru savai greznajai pilij un klusi,basām 

kājām, gāja no vienām namdurvīm pie citām. 

Ietīts vecās, saplīsušās lupatās, viņš gribēja 

redzēt, vai viņam tiks izpildīts viens viņa lūgums. 

 



 



 
 

 

 

  

 

 

 

„  esmu bagāts karalis un šī greznā pils ir 

mana, tā ir zelta un sudraba pilna. Kurš varētu 

būt vēl bagātāks? 

Taču tagad es iešu kā ubags tumšajā, aukstajā 

naktī. Man salst un moka izsalkums – kas mani 

ievēros? 

Es ļoti gribētu uzzināt, - un tādēļ es iešu kā 

vējš – kādi mani ļaudis un kalpi  patiesībā  ir 

savās sirdīs.” 

 



  



 

  

  

 viņš klauvē pie bagātajiem un 

nabagiem un lūdz, lai par viņu apžēlojas. 

Vispirms viņš iet pie brāļa blakus pilī, 

bet tas nebija vis’ nekāds draudzīgais 

vīrs. 

Viņš skaļi rājās uz to: „Taisies, ka tiec 

no šejienes! Ej pie karaļa, tas ir vēl 

bagātāks nekā es!” 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agātie aiz skopuma pat neattaisa durvis. 

Priesteris saka: „Man nepavisam nav laika.” 

 
 



 



kolotājs iedod viņam gabalu 

sapelējušas maizes: „Kas zēna gados ir 

uzmanīgs, tas vecumā nepazīst postu.” 

Kāds dievbijīgais saka, ka viņam neesot 

nekā lieka; žēlsirdība neesot viņa 

dotums. 

Kāds doktors saka viņam, kā 

pieredzējis jurists: „Vai tad tu nezini, 

ka ubagošana ir aizliegta?” 

 





„ r tādu vecu ubagu mēs 

negribam būt kopā; priekš 

tā mēs visi taču esam par 

smalkiem, nē, nē, nē, nē!” 
 

Brālis: „Mana nauda – tā man ir 

vajadzīga pašam; uzēdīšu vēl 

kādu šnicelīti vairāk. Ubags, kas 

uzdrošinās ubagot, lai labāk pats 

parūpējas par sevi.” 

 

 

Skolotājs: „Tikai izglītība ir 

izšķiroša. Jā, to zina visi cilvēki. 

Kas vakar nav mācījies neko, tam 

šodien ir tukša tarba.” 

 

Doktors: „Mēs pavisam stingri 

turamies pie tiesībām tā, kā 

valsts mums to māca. Tas, ko šis 

te dara, ir taču kaut kas pavisam 

pretējs!” 

 

Dievbijīgais: „Es esmu 

dievbijīgs vīrs, to visi cilvēki 

redzēt var. Ja tu būtu 

manējais, tad tev noteikti ietu 

daudz labāk.” 

 

Mācītājs: Man ir tik daudz ko 

darīt, es lēnām sāku novecot. 

Man sprediķi daudz jāstudē; jā, 

bet svētdiena taču klāt būs drīz! 

 



   

„ r tādu vecu ubagu mēs 

negribam būt kopā; priekš tā mēs 

visi taču esam par smalkiem, nē, 

nē, nē, nē!” 

  

Brālis: „Mana nauda – tā man ir vajadzīga pašam; 

uzēdīšu vēl kādu šnicelīti vairāk. Ubags, kas 

uzdrošinās ubagot, lai labāk pats parūpējas par 

sevi.” 

 

 

Skolotājs:„Tikai izglītība ir 

izšķiroša. Jā, to zina visi 

cilvēki. Kas vakar nav mācījies 

neko, tam šodien ir tukša 

tarba.” 

 

Doktors: „Mēs pavisam stingri 

turamies pie tiesībām tā, kā valsts 

mums to māca. Tas, ko šis te dara, 

ir taču kaut kas pavisam pretējs!” 

 

Dievbijīgais: „Es esmu dievbijīgs 

cilvēks, to var redzēt visi cilvēki. 

Ja tu būtu no manas sfēras, tad 

tev ietu labāk.”   

 

 

Mācītājs:”Man ir tik daudz ko darīt, 
un es lēnām arī kļūstu vecs. Man ir 

jāizstudē sprediķis; jo, drīz būs 
svētdiena.” 



 

 

 

 

pstaigājot savu zemi, atvērtu sirdi viņš atrod 

tikai pie visnabadzīgākajiem no nabagiem. 

„Esi sveicināts!” – atskan draudzīgs dienas 

strādnieka sveiciens. „Apsēdies pie galda, iedzer 

pienu, uzēd auzu putru! Mēs tev labprāt dosim 

naktsmājas. Vai tevi tas apmierina? Ārā jau tu 

nevari gulēt; tur ir slikti .” 

Ubags iet tālāk, gan aukstumā, gan karstumā, 

kamēr viņš ir iepazinis visus bagātos un nabagos 

ļaudis. 

Pils ubags no paša pieredzes redz, ka tur, kur valda 

pārpilnība, mīlestība neatrod sev barību. 

 





n beigās, kad karalis ir 

iepazinis visus savas zemes 

ļaudis – gan tos, kas viņam 

ir ko devuši, gan tos, kas 

viņu ir atraidījuši, viņš pie 

visiem izsūta savus kalpus 

uz augstiem kumeļiem ar 

ielūgumu pie viņa uz 

karalisko pili. 

„Nāciet no austrumiem un 

rietumiem, jā, nāciet uz 

svētkiem! Karalis jūs ielūdz, 

viņš grib būt kopā ar jums! 

Svētki skaistā zālē – 

karalisks mielasts; 

sataisieties un steidzieties 

šurp, svētki jau ir 

sagatavoti! 

Nāciet no dienvidiem un 

ziemeļiem, jā, nāciet uz pili! 

Karalis jūs ielūdz, viņš grib 

būt kopā ar jums!” 

 



 

  



 

 

 

 

zposušies un sasukājušies visi nāk uz pili. 

Ielūgumu no karaļa neviens neatsaka! 

Ir ieradušies visi pilnā skaitā; ir tik patīkami 

 ļaut sevi apkalpot pils zālē. 





 

 

 

 

aču karaļa brālis skatās ļauni dusmīgi, jo kaut kas 

 nav pareizi ar rangu kārtību. 

Pavisam saskaities, viņš jautā: „Kas tad te patiesībā notiek? 

 Kā tad te nu šis ierindas strādnieks ieplešas tik vareni? 

Un man nav pat nekāda krēsla – ko tad jūs te domājat? 

 Es, es taču esmu karaļa asinsradinieks!” 



 



tad karalis sveicina pilnīgi visus – bagātus un nabagus, priesterus, skolotājus, doktorus un 

dievbijīgos. 

Viņš runā par kādu ubagu, kas ir ceļojis cauri visai zemei. „Vai jūs viņu pazīstat?” jautā viņš. Visi 

savaldzināti māj ar galvu. 

Karalis runā tālāk, un ikviens satrūkstas: „Es esmu jūs uzmeklējis kā ubags naktī. 

Un tā, kā jūs bijāt ar mani – nepareizi vai uzticami, tā šonakt šeit augšā, pilī, es rīkošos arī ar jums.” 

Viss apslēptais reiz iznāk gaismā. Viss, kas ir apslēpts, Dieva priekšā ir svarīgs. 

Ikviena mūsu dzīve reiz nonāks tiesas priekšā. Labi tam, kas ir uzticams, jo viņu tad šī tiesa neskars! 





araļa brālis nobāl un izbīstas;  

nesaudzīgi karalis izsūta viņu no zāles. 

Viņš jautā dievbijīgajam: „Ha, ko nu tu skaties tik sāpīgi? 

 Es tevi nepazīstu, tu nepiederi pie manējiem, ej!” 

Nu kā trešais nāk priesteris ar savu glīto atvainošanās lūgumu. 

Karalis saka: „Nē, tas jau iet par tālu! Šodien man noteikti nav nemaz laika!” 

 





oktors sabrūk un lūdz labvēlību.  

„Tu taču nepazīsti nevienu doktoru - mākslu?  

Te nelīdz nekāda lūgšana un ubagošana, nabaga jurist. 

 Tu jau zini, ka ubagošana ir aizliegta!” 

Aiz bailēm un kauna skolotājs kļūst pavisam sarkans. 

 Viņš zina, ko viņš saņems – kādu sapelējušu maizes gabalu. 





 

 

 

 

 

Visi viņi bēgšus aizskrēja no pils zāles;  

tikai visnabadzīgākie no nabadzīgajiem ir ķēniņam pazīstami. 





z karaļa mājienu tiek atnests ēdiens.  

Viņš katram saka: „Nāc, ēd un  dzer!” 

Beigās tikai nabagie ir sasēdušies pils zālē, 

 un karalis ēd vienīgi ar viņiem. 

Beigu beigās pie viņa tie ievāc daudzkārtīgu ražu, 

 jo tie viņam kā ubagam bija piepildījuši rokas. 

 





 

 

„ ils ubags, ak – tas ir brīnišķīgi, saki, 

vecmāmiņ, vai šī pasaka ir arī patiesa?” 

Un vecmāmiņa pamāj ar galvu un saka man tālāk: 

„Bērns, vai tad šis te nav stāsts par Jēzu? 

Arī tur, Betlēmes kūtiņā, lauka vidū, pasaulē nāk 

kāds Karalis – visā nabadzībā. 

No durvīm pie durvīm ved Viņa ceļš. Viņš klauvē, 

gaida un cer, ka Viņam tiks attaisīts. 

Taču tikai retie Viņu ierauga, nemaz jau nerunājot 

par to, ka Viņš tiktu ieaicināts ienākt pa durvīm. 

Tā iemesls ir lielas sāpes - cilvēku sirdis nodarbina 

vairs vienīgi bagātība. 

Ubags tagad vēl iet līdz pat pasaules beigām; un arī 

Viņa ielūgums reiz nonāk ikviena rokās. 

Karalis – Viņš to sūta tev un man, ielūgumu uz 

Viņa valstību un uz svētku mielastu pie Viņa. 

Tādēļ ticiet taču pareizajā laikā vēstij, ka 

nabadzībā un silītē ir Karalis! 

Un, kad Viņš pieklauvē pie tevis, šis debesu 

Karalis, tad attaisi durvis, lai Viņš tevi pazītu tad, 

kad tu būsi ielūgts!” 

 





ā, ja mēs Jēzu silītē redzam, tad ar to vēl 

nepietiek, ar to vēl nepietiek! Ja mēs ar Jēzu 

iesim tikai reizēm un šad un tad, ar to 

nepietiek, tā ir par maz! 

Jēzus ir Kungs pār visu pasauli. 

Jēzus ir Kungs pār visām Debesīm. 

Tādēļ jau šodien mums Viņam ir jādod viss 

gods. 

Ja Jēzus kaut ko nozīmē tikai mūsu posta 

stundā, tad ar to vēl nepietiek, tad tā vēl ir par 

maz. 

Ja mēs tikai lūdzamies, kad mūs kaut kas 

moka, tad ar to vēl nepietiek, tā vēl ir par maz. 

Jēzus ir augšāmcēlies un nāk pie tevis. 

Viņš saka: „Attaisi durvis un dzīvo jau tagad 

pavisam ar Mani!” 

               

 

Tādēļ dari tā, kā mēs un jau tagad dod Viņam  visu godu! 
 



  

varīga noslēguma piezīme 

 

Ja tev šī bilžu grāmata ir kļuvusi par svētību, 

tad tu to vari saņemt tikai caur tālākdošanu: 

caur ieviešanu tavā personīgajā dzīvē; 

caur šīs grāmatas un DVD tālākizplatīšanu; 

caur mutisku stāstīšanu. 

Lai Kungs liek tavai sējai uzdīgt bagāti un tā 

dara tevi auglīgu! 

 

 



Anni Sasekas mūziklu DVD. 

 

Aktuālo par Saseku ģimeni var atrast: www.familie-sasek.ch/www.sasek.tv 

Mūsu izdevniecībā ir dabūjami arī citi produkti. Pasūtiet mūsu pasūtījumu lapu uz adresi: 

Gemeinde-Lehrdienst, Nord 33, CH-9428 Walzenhausen,   telefons +41/(0)71 888 14 31,  fakss +41/9 (0)71 888 64 31. 

 

„Karaļa gudrība” 

 

 

 

Arī šis mūzikls ir atrodams, Saseku ģimenes 

ierakstīts DVD, 2001. gadā. 

To spēlē Saseku bērni, un tas aizskar ikviena 

skatītaja sirdi. Ar dažādo Vecās Derības kēniņu 

paraugu tiek parādītas mūsu attieksmes pret 

Dievu un atbilstošās rīcības sekas.  

 

”Pils ubags” 

 

 

 

Pamats šīs grāmatas ilustrācijām ir Saseku 

ģimenes mūzikls, kas tika rādīts Berlīnē 2000. 

gadā pa atklātajiem kanāliem. 

Pils ubags, mīlīgs un apcerīgs mūzikls, kuru 

spēlē Saseku bērni vecumā no 3 līdz 15 gadiem. 

Tas atver durvis, lai ļautu mazliet ieskatīties 

Dieva sirdī. Nāc un ej kopā ar ubagu viņa 

ceļojumā pa zemi. 

 

http://www.familie-sasek.ch/www.sasek.tv


 

 

“Pils ubags”atver durvis kas ļauj mazliet 

ieskatīties Dieva sirdī. Nāc un ej ar šo 

Ubadziņu gājienā pa zemi. 

 

Bieži lietu būtība atrodas tieši tajā, kas 

mūsu acīm izskatās tik niecīgs. 

Katrs lai pats sev uzdod jautājumu: „Kas ir 

vismazākais manās acīs?” 

 

Nicinātie, visnabadzīgākie – un sevišķi īpaši 

– mūsu tuvākie – vai tiem bieži mūsu dzīvē 

nav atslēgas jeb izšķirošā funkcija? 

 

Šī bilžu grāmata un klātpieliktais DVD ar 

uzfilmēto tāda paša nosaukuma mūziklu 
grib pamodināt skatītāju tiktāl, lai tas 

mācētu tuvākajā saskatīt Kristu. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaion Verlag (izdevniecība) 2011, CH-9428 Walzenhausen 

 


