
Bīskapa vēstījums - Jauno Baznīcas gadu uzsākot 

 

Dieva izredzētie, svētie un mīļotie! 

 

Ar pirmo adventu mēs iesākam Jauno Baznīcas gadu, tāpēc uzreiz novēlu  Svētlaimīgu Jauno 

Baznīcas gadu! 

 

Advents ir sagatavošanās laiks Ziemsvētkiem. Vārds advents nozīmē “atnākšanu”, jo adventā 

iet runa par Dieva atnākšanu pie mums. Adventa laikā sagatavojamies atkal svinēt to, ka Dieva 

Dēls piedzima kā cilvēks, Jēzus Kristus, un ar Viņu Dievs ir atnācis pie mums. Adventa laikā 

mēs domājam par to, kā Dievs atnāca pie mums toreiz, kad Jēzus piedzima un dzīvoja Izraēlā. 

Tomēr Jēzus arī tagad nāk savā Baznīcā neredzamā veidā caur savu Vārdu un Sakramentu. 

Tāpēc Advents nav tikai atmiņas par kaut ko, kas reiz notika, bet tā ir arī realitāte, kuru varam 

piedzīvot. 

 

Baznīcas gads labāks nekā filma 

Varbūt liekas mazliet savādi, ka viens no iespējamiem lasījumiem Adventa pirmajā svētdienā 

runā par notikumiem, kas norisinājās Jēzus dzīves pēdējā nedēļā - pirms Viņš tika sists krustā. 

Lai to labāk saprastu, varam to salīdzināt ar labu filmu. Dažreiz filma sākas ar kadriem no 

notikumiem filmas vidū. Pēc pirmās ainas, filma atgriežas pie notikumiem pagātnē. Pateicoties 

tam, ka esam redzējuši pirmo ainu, ar lielāku interesi un mazliet citādāk vērojam to, kas noticis 

ar šo cilvēku agrāk. Manuprāt, labā filmā mēs atkal redzam to ainu, kas bija sākumā, un gaidām, 

ka sekos vēl nozīmīgāki un dramatiskāki notikumi. 

 

Līdzīgi ir ar Baznīcas gadu. Baznīcas gada pirmā svētdiena sākas ar notikumiem, kuros 

atceramies Palmu jeb Pūpolsvētdienu, kas ievada Kluso nedēļu. Tomēr pirmajā Adventā mēs 

redzam šos notikumus mazliet no citas puses, no citiem aspektiem, ar citiem uzsvariem, kā 

attēlots Mateja evaņģēlijā. Šajā ainā mēs redzam vīru, kas jāj uz ēzeļa un, kuru cilvēki sveicina 

kā ķēniņu. Ja mēs paturētu šo ainu prātā, tad, dzirdot par Jēzus dzimšanu, mēs būtu sagatavoti 

tam, ka cilvēks, kura dzimšanas dienu svinēsim, ir īpašs.  

 

Tomēr Baznīcas gads nav filma tajā ziņā, ka tas ir kaut kas, uz ko tikai nolūkojamies, bet gan 

mēs esam notikumu dalībnieki. Sekojot Jēzum, tāpat kā to darīja pirmie mācekļi, mēs 

iepazīstamies ar Viņu un mācāmies no Viņa. Šī nav tikai interesanta filma par kādu īpašu 

cilvēku vēsturē, bet gan par notikumu, kam ir liela nozīme mūsu dzīvē, kas paskaidro un 

piedāvā dzīves dziļāko jēgu un iespēju.  

 

Šis cilvēks ir vienmēr dzīvs, pateicoties savai augšāmcelšanai, un ir neredzamā veidā pie 

mums. Tas ļauj mums iepazīties ar šī notikuma galveno personu. Tāpēc Baznīcas gads ir būtiski 

labāks par vislabāko filmu, jo neesmu dzirdējis par kādu filmu, kas piedāvātu mums satikt un 

turpināt dzīvot kopā ar filmas galveno varoni, kaut arī mēs varbūt to ļoti vēlētos. 

 

Mēs esam šīs filmas turpinājums 

Ja ticībā sekojam līdz Jēzus dzīves notikumiem, mēs vēl vairāk Viņu iepazīstam un esam 

notikumu dalībnieki. Un, mēs būsim arī turpinājums. Jēzus dzīve nelīdzinās filmai, kuras 

pēdējā ainā rakstīts “Beigas”, bet gan “Turpinājums sekos”. Kopā ar Jēzu mēs esam filmas 

turpinājums, citiem vārdiem, Jēzus turpina dzīvot kopā ar mums caur savu Baznīcu.  

 

 

 



Adventa laika svētdienas temats 

Adventa laika svētdienas temats ir arī par Jāni Kristītāju, kura uzdevums bija sataisīt Jēzum 

ceļu, lai arī mēs mācītos no viņa sataisīt ceļu Jēzum. Daudzās Baznīcās ir arī tradīcija vienā 

svētdienā Adventa laikā ņemt lasījumu, kas atgādina par Jaunavu Mariju, lai arī mēs saņemtu 

to gaidīšanas prieku, kādu piedzīvoja viņa, gaidot Jēzu. 

 

Adventa laiks ir arī gavēņa laiks. Gavēņa laikā dievkalpojumos parasti lietojam violeto krāsu, 

kas simbolizē grēku nožēlu, lai tā atgādinātu mums par to, ka esam grēcinieki, kuriem 

nepieciešams Pestītājs. Šādā veidā mēs gatavojamies sagaidīt mūsu Pestītāja Jēzus Kristus 

piedzimšanu.  

 

Izmantosim Adventu laiku, lai labi sagatavotos Kristus piedzimšanas svētkiem, lai, kad svētki 

ir klāt, mēs to varam svētīgāk svinēt! Lai Dievs mums uz to palīdz! 

 

Jūsu bīskaps, 

+ Hanss Martins 
 

Esto fidelis! 


