
Tulkoju no King's College Chapel 2012. gada Lessons and Carols dievkalpojuma. Ja attiecīgā dziesma man nebija pieejama latviešu valodā, ieliku citu. 
Sarma Eglīte 

Ziņojumi un paskaidrojumi 
 

Dziesma: “Senā pilsētā, kur Dāvids*” (48) 
 (1. pants solo, 2. un 3. panti visi) 
 

Ievadvārdi un lūgšana 
Kristus draugi, Kristus piedzimšanas rītā, lai tas ir mūsu gods un 
prieks sevi no jauna sagatavot uzklausīt eņģeļu vēsti. Dosimies uz 
Betlēmi redzēt to, kas noticis, un bērniņu, kuŗš silītē dus. 
Lasīsim un iegaumēsim Svētajos rakstos stāstījumu par Dieva 
nodomu pasaulei no pirmā nepaklausības brīža līdz laikam, kad 
tapsim ticībā tasinoti - kas ir dāvana, no Svētā Bērna. Pildīsim savu 
svētnīcu ar svētku dziesmām slavējot Visuvareno Dievu. 
 

Pirms to darām, tāpat sēdus lūgsim Dievu. 
• lūgsim par pasauli un tās vajadzībām.  
• lūgsim par brīvību un labu prātu visiem cilvēkiem. 
• lūgsim par vienotību un saticību Dieva dibinātā Baznīcā. 
• lūgsim par valdniekiem: ASV, Latvijā un citās valstīs  
• Un, zinot, ka tas sildīs mūsu Pestītāja sirdi, pieminēsim vājos, 

nabagus, izsalkušos, tos kam auksti, vajātos; tos, kas slimi, tos 
kam sēras, vientuļos un pamestos, tos kas gados un tos kas 
pavisam jauni; tos, kuŗi mūsu Kungu nepazīst vai nemīlē, vai 
dēļ saviem darbiem sāpinājuši Kunga mīlestības pilno sirdi. 

• Pēdīgi, Dieva priekšā pieminam tos, kas līdz ar mums 
priecājas, bet jau atrodas Tavas mūžības gaismā un kuŗu 
cerība ir Vārdā, kas tapa miesa un ar kuŗiem, caur Kristu 
esam viens. 

Šīs lūgšanas noliekam Dieva priekšā - tas kurš ir, kuŗš bija un kuŗš 
vēl nāks - ar vārdiem, kuŗus Pestītājs pats mums mācija: "Mūsu Tēvs 
debesīs..." 
 

Visuvarenais Dievs, svētī mūs ar savu žēlastību: Kristu dāvā mums 
mūžības priekus: un lai Eņģeļu ķēniņš mūs beigās aizved sadraudzē 
ar tiem, kas jau Tavā valstībā. Āmen. 
 

Dziesma: "Jaukākās zvanu skaņas"  
 Jaukākās zvanu skaņas Atnes mums Ziemsvētku laiks; Eņģeļu 
gaviles vēsta: Piepildas sapnis tik maigs! Tāpat kā toreiz nu Kristus 
Bērns dzimst, Tāpat kā toreiz nu Kristus Bērns dzimst, Atskan tas 

tuvu un tālu: Ienaids un nemiers lai rimst! 
 Kamēr šie zvani zvana, Dieva Dēls pasaulē nāk - Dāvā Viņš 
svētību visiem, Gaisma še atspīdēt sāk. Tāpat kā toreiz ... 
 Zvaniet, jel gaviļu zvani, Pasaules plašumos jūs! Sludiniet 
brīnišķo vēsti: Kristus nu brālis mums būs! Tāpat kā toreiz ... 
  (47) Suesser die Glocken nie klingen 
 

1. lasījums - 1. MOZUS GRĀMATA 3. nodaļa  
Dievs vēsta grēkā kritušajam Ādamam, ka viņš zaudējis paradīzes 
dzīvi. 
 Tad viņi sadzirdēja Dieva Tā Kunga balsi, kas dārzā staigāja 
dienas vēsumā; tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem 
Dieva Tā Kunga priekšā. Un Dievs Tas Kungs sauca cilvēku, 
sacīdams: "Kur tu esi?" Tas atbildēja: "Es dzirdēju Tavu balsi dārzā, 
un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails, un es paslēpos." Bet Viņš 
sacīja: "Kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Vai tu neesi ēdis no koka, no 
kura Es tev aizliedzu ēst?" Un cilvēks sacīja: "Tā sieva, ko Tu man 
devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka, un es ēdu." Un 
Dievs Tas Kungs sacīja sievai: "Ko tu esi darījusi?" Un sieva sacīja: 
"Čūska mani pievīla, un es ēdu." Un Dievs Tas Kungs sacīja čūskai: 
"Tādēļ ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru 
vidū! Uz sava vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža 
dienas. Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu 
un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi 
papēdī." Sievai Viņš sacīja: "Vairodams Es vairošu tavas sāpes un 
tavu radību mokas - sāpēs tev būs bērnus dzemdēt; un tev būs kārot 
pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi." Un cilvēkam Viņš 
sacīja: "Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī 
koka, par kuru Es tev pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, - lai 
zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, smagi strādājot, būs maizi ēst visas 
sava mūža dienas. Ērkšķus un dadžus lai tā tev dod, no lauka augiem 
tev būs pārtikt. Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu 
atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie 
pīšļiem tev atkal būs atgriezties." 
 Pateicība Dievam. 
 

2. lasījums - 1. Mozus grāmata 22. nodaļa 
Dievs apsola Abrahāmam, ka caur viņa pēcnācējiem tiks svētītas 
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visas zemes tautas.  
 Tad Dieva eņģelis sauca Ābrahāmu otrreiz no debesīm un sacīja: 
"Es esmu zvērējis, saka Tas Kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis un 
neesi taupījis savu vienīgo dēlu, Es tevi svētīdams svētīšu un 
vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis 
jūras malā. Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Un 
tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi 
paklausījis Manai balsij." 
 Pateicība Dievam. 
 

3. lasījums -  Jesajas grāmata 9. nodaļa 
Pravietis stāsta par Pestītāju, kuŗš nāks... 
 Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas 
dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. ... Jo mums ir piedzimis 
Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds 
ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera 
valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz 
Dāvida troņa un Viņa ķēniņa valstībā, Viņam to nostiprinot un 
atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs Tā Kunga 
Cebaota dedzīgums. 
 Pateicība Dievam. 
 

4. lasijums - Jesaja grāmata 11. nodaļa 
Aprakstīts tas miers, ko Kristus mums nesīs. 
 Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no viņa saknēm nesīs 
augļus. Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un 
saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības 
gars. ...bet viņš tiesās nabagus pēc taisnības un cietējiem virs zemes 
spriedīs goda pilnu tiesu un pēc patiesības. ...Tad vilks mājos pie 
jēra un pantera apgulsies pie kazlēna; teļš un jauns lauva, un trekni 
lopi būs kopā, un mazs zēns tos ganīs. Govs un lāču māte ganīsies 
kopā, un viņu bērni gulēs kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis. 
Zīdainis bērns rotaļāsies pie odzes alas, un nupat no krūts atšķirts 
bērns izstieps savu roku pēc odzes spīdošām acīm. Ļauna neviens 
vairs nedarīs un negrēkos visā Manā svētajā kalnā, jo zeme būs Tā 
Kunga atziņu pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens 
strāvu pilni. 

 Pateicība Dievam. 
 

Dziesma: "Es skaistu rozīt' zinu*" (29) 
 

5. lasījums - Lūkas evaņģelijs 1. nodaļa 
Eņģelis Gabriels sveic Mariju. 
 Bet sestajā mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas 
pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds 
Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, 
pie viņas ienācis, sacīja: "Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar 
tevi!" Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: kas tas 
par sveicienu? Un eņģelis sacīja: "Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību 
esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un 
dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu 
sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa 
tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa 
valstībai nebūs gala." Bet Marija sacīja eņģelim: "Kā tas var notikt? 
Jo es vīra neapzinos." Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: "Svētais 
Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, 
kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls. ... Marija 
sacīja: "Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc 
tava vārda." Un eņģelis no viņas aizgāja. 
 Pateicība Dievam. 
 

6. lasījums - Lūkas evaņģelijs 1. nodaļa 
Svētais Lūka apraksta Kristus piedzimšanu. 
 Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts 
iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs 
valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. 
Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz 
Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un 
cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta. Un, 
tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima 
pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur 
nebija vietas tai mājoklī. 
 Pateicība Dievam. 
 

Dziesma: “Ne šūpulī greznā*” (42) 
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7. lasījums - Lūkas evaņģelijs 2. nodaļa 
Gani dodas pie silītes 
 Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja 
naktī savus lopus, un Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā 
Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem 
sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas 
visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus, Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit 
bērnu autos ietītu un silē gulošu." Un piepeši tur pie eņģeļa bija 
debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: "Gods Dievam 
augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts." Un, kad nu 
eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā 
starpā: "Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs 
mums licis paziņot." Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, 
gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu. 
 Pateicība Dievam. 
 

Dziesma: “Reiz ganiem lopus sargājot*”  
 Reiz ganiem lopus sargājot, Liels brīnums notika: Ar vēsti nāca 
eņģelis, Un spožums staroja, Un spožums staroja. 
 "Jel nebīstaities," teica Viņš Uz ganiem pārsteigtiem. "Es prieku 
pasludinu jums Un visiem cilvēkiem, Un visiem cilvēkiem. 
 Jo šodien jūsu pilsētā Ir dzimis Pestītājs, Kas ir no Dieva sūtītais 
- Kungs Kristus mūžīgais, Kungs Kristus mūžīgais. 
 Lai gods ir Dievam augstībā, Un miers tiek sludināts No debesīm 
pār pasauli, Un cilvēkiem labs prāts, Un cilvēkiem labs prāts!"  
  (30) While Shepherds Watched their Flocks 
 

8. lasījums - Mateja evaņģelijs 2. nodaļa  
Zvaigzne gudrajiem rāda ceļu pie Jēzus bērniņa. 
 Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, 
redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: 
"Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni 
redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt." Kad ķēniņš 
Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. 
Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, 
viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja: 
"Bētlemē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis: un tu, Bētleme, Jūdas 

zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis 
nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu." Tad Hērods paslepen 
saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas 
laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: "Eita un ievāciet rūpīgi 
ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, 
ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu." To no ķēniņa dzirdējuši, tie 
aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja 
tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un, zvaigzni 
ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku. Un, namā iegājuši, 
tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos 
un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam 
zeltu, vīraku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda 
neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. 
 Pateicība Dievam. 
 

Dziesma: “Tālu nākam Ķēniņi trīs*”  
 Tālu nākam ķēniņi trīs, nesam dāvanas sev līdz; Cauri laukiem, 
kalniem augstiem, zvaigzne kur aizvedīs. Ak, brīnumzvaigzne naktī 
spīd, aizved mūs, kur Ķēniņš mīt, Tālāk vadi, gaismu rādi – tuvu kur 
ir debesis! 
 Betlēmē tur dzimušam, zeltu nesu Ķēniņam, Ķēniņš 
vienīgs,Valdnieks cienīgs – Mūžīgo sveicinām! Ak, brīnumzvaigzne 
naktī spīd, aizved mūs, kur Ķēniņš mīt, Tālāk vadi, gaismu rādi – 
tuvu kur ir  debesis! 
 Vīrāks Viņam jādāvā, mūsu siržu lūgšanas; Lūgt un slavēt, kas 
var kavēt, Dievu teikt Augstāko! Ak, brīnumzvaigzne naktī spīd, 
aizved mūs, kur Ķēniņš mīt, Tālāk vadi, gaismu rādi – tuvu kur ir 
debesis!   
 Mirres Viņam pienesam, upurim caur ciešanām; Par mums ciešot, 
tā Dievs piedod: ieved mūs dzīvībā! Ak, brīnumzvaigzne naktī spīd, 
aizved mūs, kur Ķēniņš mīt, Tālāk vadi, gaismu rādi – tuvu kur  ir 
debesis! 
 Slava Dievam: Viņš mūžam dzīvs, Dieva Ķēniņš no nāves brīvs, 
Allelūja! Debess dzied to; zeme to atbalso! Ak, brīnumzvaigzne naktī 
spīd, aizved mūs, kur Ķēniņš mīt, Tālāk vadi, gaismu rādi – tuvu kur  
ir debesis! We Three Kings of Orient Are, atdzejojis Ivars Gaide 
 

9. lasījums - Jāņa evaņģelijs 1. nodaļa (draudze pieceļas) 
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Svētais Jānis atklāj Dievišķā iemiesošanas brīnumu. 
 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija 
Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez 
Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija 
cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. 
Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai 
liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats 
nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais 
gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija 
pasaulē, un pasaule caur Viņu radusies, bet pasaule Viņu nepazina. 
Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma, 
tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa 
Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no 
vīra gribas, bet no Dieva. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, 
un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā 
Dēla, pilnu žēlastības un patiesības. 
 Pateicība Dievam. 
 

Dziesma: “Jūs, ticīgie, nāciet*” (34) 
 

Noslēguma lūgsna un svētīšana 
Tas Kungs lai ir ar jums. 
Un ar Tavu garu. 
Lūgsim Dievu: 
Dievs, tu, kas ik gadus mūs iepriecini ar pestīšanas cerību, dod, ka 
tavu Vienpiedzimušo Dēlu, kuŗu ar gavilēm tagad sagaidām kā 
Pestītāju, reiz paļāvībā varam uzlūkot, kad viņš atkal nāks kā 
tiesnesis, Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu, kas ar tevi 
Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. 
Amen. 
 

Kristus, kas iemiesošanas brīnumā atvēra mums debesu vārtus un 
savienoja debesis ar zemi, lai dāvā Tev garīgu mieru, labuprātu, un 
dod līdzdalību Svētā Gara dāvanās. 
 

Lai Tevi svētī un paliek ar Tevi visuvarenais Dievs - Tēvs un Dēls un 
Svētais Gars. Amen. 
 

Dziesma: “Debespulks dzied apstarots*” (27) 

 
 


