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BĪSKAPA VĒSTĪJUMS - JAUNO BAZNICAS 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  
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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! 

 

IZGLĪTIBA 

Par iespēju kā brīvklausītājiem piedalīties lektoru kursos  

Svētā Gregora izglītības centrā 14.-16.decembrī notiks lektoru kursi. Kursu pasniedzēji būs 

Hanss Martins Jensons (Eklezioloģija – piektdienas vakarā), Vilis Kolms (Liturģija-sestdien) 

un Raimonds Mežiņš (Praktiskā teoloģija: māceklība - sestdienas pēcpusdienā). Sīkāka 

informācija: www.gregors.lv. 

 

MISIJA 

Bīskapa em. P.Brūvera aicinājums 

Mīļie brāļi un māsas Kristū! 

 

Vispirms sirsnīga pateicība gan draudzēm, gan privātajiem ziedotājiem, gan uzņēmumiem, 

kuri līdz šim ar savām mīlestības dāvanām esat atbalstījuši mūsu Baznīcas 1. bīskapa Kārļa 

Irbes meitas Annas Irbes 20.g.s. 30.gados aizsākto kristīgās misijas kalpošanu Indijā, Tamil  

http://www.gregors.lv/
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Nadu štatā. Pateicoties Jūsu ziedojumiem, iepriekšējos 7 gadus varējām palīdzēt ļaudīm 

Dienvidindijā uzturēt 8 draudžu dzīvi, zēnu patversmi, atbalsta centru sievietēm, pret kurām 

ģimenē izturas vardarbīgi, kā arī nodrošināt ‘bērniem vakara klašu apmācības procesu. 

 

Savulaik cienījamais mūsu Baznīcas mācītājs Roberts Feldmanis aizsāka tradīciju draudzēm 

I Adventa dievkalpojuma kolekti novēlēt Annas Irbes izveidotajai ārmisijai Indijā. 

 

Tieši šim mērķim 2014.gadā tika nodibināts un UR reģistrēts “Annas Irbes Latvijas 

evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonds”, Reģ. Nr. 40008224954, kas sadarbībā 

ar LELB Virsvaldi finansiāli un praktiski jau vairākus gadus nodrošina šo ārmisijas 

kalpošanu. 

 

Aicinu Jūs arī turpmāk atbalstīt Annas Irbes misiju Indijā. 

“AILELBI atbalsta fonda” ziedojumu konti “Luminor” bankā:  

LV69NDEA0000084191430 (EUR) 

LV09NDEA0000084191443 (USD) 

LV46NDEA0000084191456 (GBP) 
  

Lai Dievs bagātīgi svētī katru ziedotāju! Lai īpaša Dieva žēlastība un Viņa svētība 

pavada jūs šajā Adventa laikā! 
  

“AILELBI atbalsta fonda” vārdā,  

+ Pāvils Brūvers, bīskaps emeritus 

 

#Gaisma Latvijai 

2017.gada nogalē Baznīcu nakts fonda ierosināta no Adventa laika sākuma līdz Zvaigznes 

dienai notika iniciatīva #GaismaLatvijai – lūgšanu vakari ar mūziku Latvijas dievnamos. Tie 

aicināja pulcēties kopā un kopīgi lūgt par mūsu zemi un valsti Latviju. Šogad Latvijas kristīgās 

draudzes ir aicinātas #GaismaLatvijai iniciatīvu turpināt. Plašāk: www.baznicunakts.lv  

 

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA UN KALENDĀRS 

2019.gada izdevumi pieejami LELB veikalā “IHTIS” (izdevumu cena 7 eiro katram).  

Plašāk: https://www.ihtis.lv/kalendari/lelb-baznicas-gadagramata-2019 un 

https://www.ihtis.lv/kalendari/lelb-kalendars-2019  

 

LAIKRAKSTA “SVĒTDIENAS RĪTS” ABONĒŠANA 

Laikrakstu “Svētdienas Rīts” abonēt 2019.gadam (gada abonēšanas maksa 17,70 eiro) 

iespējams šeit:https://abone.pasts.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/zurnali/1095/2019_gads/ 

 

AIZLŪGUMI 

30. decembrī/ Svētdiena pēc Ziemsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm lūdzam par prāv. Uldi 

Gailīti, Saldus M.Lutera, Lutriņu, Pampāļu, Grīvaišu, Kabiles, Kursīšu un Nīgrandes draudzēm 

23. decembrī/ Adventa ceturtā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūdzam par māc. Āri 

Kronbergu, Nurmes, Strazdes, Valdemārpils un Balgales draudzēm 

16. decembrī/ Adventa trešā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par 

prāv.Kārli Irbi, Mazirbes draudzi 

9. decembrī/ Adventa otrā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par 

mācītājiem emeritūrā – Valdi Bercu, Ēvaldu Bērziņu, Raivo Bitenieku, Edvīnu Vilku, Arti 

Burovu, Railviju Rozīti 

2. decembrī/ Adventa pirmā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par māc. 

A.Siliņu, Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēm 

Decembrī aizlūdzam par Annas Irbes misiju Indijā.  

Aizlūgumi par mācītājiem un draudzēm decembrī mājaslapā: 

http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41  (Sadaļa Noderīgi draudzēm/Aizlūgumi) 

http://www.baznicunakts.lv/
https://www.ihtis.lv/kalendari/lelb-baznicas-gadagramata-2019
https://www.ihtis.lv/kalendari/lelb-kalendars-2019
https://abone.pasts.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/zurnali/1095/2019_gads/
http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41

