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Ziemsvētki 2009: Senā vēsts‐labā vēsts 

Lūkas  ev  2:  10‐12:  Bet  enģeli  uz  tiem  sacīja:  Nebīsties  ,  jo  redzi  ,  es  jums 
pasludinu  lielu  prieku,  kas  visiem  ļaudim  notiks,  jo  jums  šodien  Pestītājs 
dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas Kungs. Un to , ņemieties par zīmi : jūs 
atradīsit bērnu auto ietītu un silā guļošu. 

Mīļie draugi Jēzū Kristū, 

Ļoti bieži nākās dzirdēt  vārdus‐ „ Nu kas jauns?”  To man jautā ģimenes locekļi, 
to jautā visi kurus apciemoju. ‐„ Kas jauns draudzē, ģimenē, sabiedrībā?” 

Tas ir dabīgs jautājums un mums ir dabīga vēlēšanās zināt un uzzināt jaunākās 
ziņas.  Cilvēkiem gribas zināt kas notiek – kas jauns. 

Mēs  dzīvojam  laikmetā  kurā  esam    pārslogoti  ar  ziņām un  informāciju. Mēs 
varam  uzzināt  jaunākās  ziņas  lasot  laikrakstus,  klausoties  radio  vai  skatoties 
ziņas  televizījā.  Varam  arī  jaunākās  ziņas  acumirklī    lasīt  internetā  un  uz 
mobiliem telefoniem. 

Bet diemžēl,  šīs    „ziņas” bieži nav nekas  vairak kā sensācijas. Piemēram ‐  cik 
daudz draudzenes ir bijušas slavenam  golfistam Tiger Woods utt. 

Sludinātam  Dieva  vārdam  –  Dieva  labai  vēstij    ir  jāsacenšās  ar    šīs  pasaules 
notikumiem  un  „jaunākām  ziņām”,  kas  pārslogo  mūsu  prātus.    Tāpēc 
Ziemsvētkos es  gribu  jums no jauna pasludināt un atgādināt Dieva  labo vēsti, 
kas  nav  tiko  uzzināta,  bet  jau  sludināta  2000  gadus.    Šīs  labās  ziņas  ir  tikpat 
nozīmīgas  šodien,  kā  tās  bija  toreiz.  Vēsts  ko  nesu  jums  ir  vienkārša  un  var 
pavēstīt  trīs  vārdos.  Trīs  vienkāršos  bet  spēcīgos  vārdos‐  proti‐  DIEVS  IR 
MĪLESTĪBA. 

Šie  trīs  vārdi  izsaka  visu  Bībeles  labo  vēsti  ‐  DIEVS  IR  MĪLESTĪBA.  Tā  ir 
Ziemsvētku  vēsts, Lieldienu vēsts un viss  Dieva vārda vēstījums no sākuma līdz 
galam.
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Dievs ir mīlestība‐ senā vēsts, bet labā vēsts. 

Savās Ziemsvētku pārdomās  uz īsu brīdi atgriezīsimies senā pagātnē. 

Tanī naktī kad Jēzus piedzima, gani,  kā jau  katru nakti,  uzmanīgi sargāja savus 
lopus.  Nakts  iesākās  kā  visas  citas  naktis  bez    seviškiem  atgadījumiem.  Bet 
pabeidzās ganiem  piedzīvojot  lielu brīnumu. 

Lasām Lūkas evanģēlījā: 

„Un  gani  bija  ap  to  pašu  vietu  laukā,  tie,  nomodā  būdami,  sargāja  nakts 
savus lopus, un tā Kunga enģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos 
apspīdēja, un tie bijās  ļoti. Bet enģelis uz tiem sacīja: „ Nebīsties,  jo redzi es 
jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien Pestītājs 
ir dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas Kungs.” 

Gani bija pirmie, kas saņēma šo brīnišķīgo labo ziņu – Jums Šodien Pestītājs ir 
dzimis! 

Mīļie draugi!  Šodien to pašu labo ziņu es arī nesu jums.  JUMS  šodien Pestītājs 
ir dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas Kungs. Viņš ir nācis man, Viņš ir nācis 
jums, Viņš ir nācis lai atpestītu visu cilvēci no grēka sloga. 

Tu varbūt šodien sēdēdams  te dievkalpojumā  savās domās saki  ‐ Nu kas par 
to! Man tāds Pestītājs nav vajadzīgs, man viss iet labi, mana  dzīve pavisam labi 
rit uz priekšu, nav par ko bēdāties. 

Bet, vai Tu to apzinies vai nē, tev Pestītajs ir vajadzīgs. Dieva Vārds mums māca 
ka mēs visi esam grēcinieki. Tev ir vajadzīgs Pestītājs Jēzus  Kristus , jo bez Viņa 
tev draud briesmas,  lielas briesmas, mūžīgas briesmas. Vienalga cik tava dzīve 
ir  laba  ,  pienāks  diena  ,  varbūt  agrāk  kā  tu  domā,  ka  tava  zemes  dzīve 
izbeigsies.  Un  tad......  Dieva  vārds māca:  „Jo mums  visiem  jāparādās  Kristus 
soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu , ko miesā būdams , darījis‐ vai labu 
vai ļaunu.” 

Citur ir teikts : „Cilvēkam nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa.”
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Ļoti  skaidri  pateikts.  Žēl  ka  ir  cilveki  ,  kas  tic  visādām maldu mācībām  ,  kas 
māca ka vienalga,  kas un kā, viss beigās būs labi, jo Dievs taču ir mīlestība.  Ir 
cilvēki,  kas  tic,  ka pēc nāves  varēs  lietas  izlīdzināt.  Ir  cilvēki,  kas  tic,  ka pēc 
nāves varēs  atgriezties un uzlaboties. Bet Dieva Vārds skaidri māca  ka tas  tā 
nav un nebūs. 

Pēc  nāves  mums  visiem  būs  jāstājas  Dieva  soģa  krēsla  priekšā.  Nevarēsim 
aizkavēties  ,  nevarēsim  paslēpties,  nevarēsim  izvairīties  vai  aizbildināties. 
Jautājums ir – vai mēs esam gatavi? 

Ja  mēs,  kā  gani  Ziemsvētku  stāstā,  esam  sadzirdējūši  labo  vēsti  –  ja  esam 
devušies  satikt Pestītāju,  ja    esam metušies  ceļos un Viņu  pielūguši,  ja esam 
savu sirdi atvēruši un pienēmuši Viņu par savu Kungu un Pestītāju ‐  tad esam 
gatavi. 

Nākot pie Pestītāja nožēlodami savus grēkus  mūsu grēki tiek nomazgāti ar Viņa 
izlietām asinīm un  caur  to  tad  esam  taisnoti Dieva  priekšā. Bet  ja neesam  to 
darījuši,  tad esam ceļā uz  lielu nelaimi  ‐ mūžīgu nelaimi. Bez  izņēmuma mēs 
visi  esam  grēcinieki.  Tādi  mēs  jau  piedzimstam.Visi,  vairāk  vai  mazāk,  esam 
pārkāpuši Dieva baušļus. Bībele māca pavisam skaidri  , ka grēka alga  ir nāve ‐ 
mūžīga nāve. 

To bēdīgo vēsti mēs neviens  labprāt negribam dzirdēt.  Bet mums nav par  to 
jādzīvo  bailēs.  Ziemsvētku  labā  prieka  vēsts  ir  ka  Dievs  ir  mīlestība.  Viņš 
mums ir dāvājis Pestītāju. Jēzus piedzima   Betlēmē lai Dieva noliktā  laikā Viņš 
sevi upurētu  pie krusta, izlietu savas svētās nevainīgās asinis mūsu  grēku dēļ. 

Jēzus  mira  vietnieciskā  nāvē.  Tas  nozīmē  viņš  mira  mūsu  vietā.  Viņš  izcieta 
mūsu  pelnīto  sodu.  Kāpēc?  Jo  Viņš  ir  mīlestība.  Jēzus  paša  vārdi:  „Jo  tik  ļoti 
Dievs  pasauli mīlējis  ,  ka Viņš  devis  savu  vienpiedzimušo Dēlu,  lai  neviens  , 
kas Viņam tic nepazustsu bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav 
sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” 

Dievs  ir  mīlestība. Mēs  pie  Viņa  varam  nākt  bez  bailēm.  Viņš mūs  netiesā  , 
nesoda un nepārmet. Dievs mīlestībā mūs pieņem tieši kādi mēs esam un Viņš 
saka – Es  tevi mīlu. Es  tev piedodu  jo es esmu mīlestība.  Jēzus  teica  , kas pie
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manis  nāk  ‐  Es  nemūžam  neatstumšu.  Šogad,  Kristus  dzimšanas  svētkos, 
nāksim pie Viņa un saņemsim Viņa lielo mīlestības dāvanu. 

Šodien  tu no  jauna esi dzirdējis  seno,    labo vēsti,  ka Dievs  ir mīlestība.  Savā 
mīlestībā Viņš dāvājis tev Pestītāju. 

Vai tu šo dāvanu pieņemi? 

Vai tu pie Viņa nāksi? 

Ja nē, kāpec nē? 

Kas tevi attura? 

Tu nekad nedzirdēsi labāku vēsti. Varbūt šī ir tava vislielākā izdevība nākt. Dievs 
tevi mīl  un  saka:  „Redzi,  Es  stāvu  durvju  priekšā  un  klaudzinu.  Ja  kas  dzird 
manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie Viņa un turēšu ar Viņu mielastu un 
Viņš ar mani.” 

Durvis ir tava sirds. Atveri Viņam un dzīvo apziņā ka Dievs ir mīlestība. 

Āmen.


