
 

 

Sv. Andreja un Sv. Jāņa draudžu kopīgs 

Zvaigznes dienas dievkalpojums 

2021. gada 9. janvārī 

Mācītājs Dāgs Demandts 

Klavieres Dāvids Šmits 

 

Labais ķēniņš Venčeslavs 
Words written by John Mason Neale and published in 1853. The music originates in Finland 300 

years earlier. Tulkojis Knuts Lesiņš (28. marts, 1909 - 1. janvāris, 2000). 

Labais ķēniņš Venčeslavs, skatu vērsa laukā; 

Svētais Stefans pieminams bij’ šai ziemas aukā. 

Spoži mēness spīdēja, kaut gan bargi sala; 

Tur kāds nabags malku vākt gāja meža malā. 

Ķēniņš galma kalpu sauc, jautā vai tas zina: 

“Kas tas ir par zemnieku, kur ir māja viņam?” 

“Dzīvo viņš tai nogāzē, kas zem kalna sniedzas; 

Svētās Agnes’ strūkla rit, meža mala liecās!” 

“Atnes gaļu, vīnu man, priežu malkas šķilas; 

Vēlos lai viņš mielojās, ēdot nepieviļas.” 

Galma kalps ar ķēniņu, abi dodas ceļā, 

Kaut gan auksti vēji pūš, sniegi pretī veļas. 

“Ķēniņ, nakts ir tumšāka, skarbāk sajūt vēju; 

Sirds man pagurst nespēkā, maz vairs paiet spēju!” 

“Manās pēdās soļus liec, kājas drošāk valdi; 

Ziemas bargums nevarēs asinis tā saldēt!” 

Soļus lika galminieks pēdās, kas bij priekšā; 

Svētais Stefans gādāja, lai tur siltums iekšā. 

Tādēļ ļaudis vēl tam tic: kam ir manta, slava, 

Tam, kas svētī nabagu, svētība būs sava. 

Zvaigznes dienas ievads 

Visi: Tev, Kungs, pieder visa pasaule. Ļaudis, kas staigā tumsībā, redz lielu gaismu, un pār 

tiem, kas mīt nāves ēnas zīmē, staro spožums! Lai virs zemes top zināms Tavs ceļš, ak Dievs,  

un visās tautās Tava pestīšana! 

Mācītājs: Klausies, draudze! Mūsu Kungs Jēzus Kristus saka: Eita pa visu pasauli un pasludiniet 

evaņģēliju visai radībai. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas, līdz pasaules galam! 

Mācītājs: Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. 

Visi: Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. 

 



Mēs slavējam Dievu 

Mācītājs: Gods Dievam augstībā! 

Visi: Lai slava Dievam ir un gods par Viņa žēlastību! Vairs negaida mūs bargais sods,  

bet Tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts,  

jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs varas. 

Mācītājs: Tas Kungs lai ir ar jums!  

Visi: Un ar tavu garu. 

Mēs lūdzam Dievu 

Mācītājs: Dievs, Tu, kas ar zvaigzni esi vadījis tautas, lai tām šodien atklātu savu vienpiedzimušo 

Dēlu, mēs Tevi lūdzam, vadi laipnīgi arī mūs, lai mēs, kas Tevi tagad redzam ticībā, galā nonākam 

tur, kur Tavu godību skatīsim vaigu vaigā. Caur Viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar 

Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. 

O God, on this day you revealed your Son to the nations by the leading of a star.  

Lead us now by faith to know your presence in our lives, and bring us at last to the full vision of your 

glory, through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, 

 one God, now and forever. Amen. 

Mēs dzirdam Dieva vārdu Bībeles lasījumos 

Jesajas grāmata 60:1-6 
„Celies un staro, jo nāk tava gaisma, Kunga godība pār tevi ataususi! Redzi, krēsla apklāj zemi un 
tumsa tautas, bet pār tevi atausīs Kungs, un viņa godību redzēs pār tevi! Tautas nāks pie tavas gaismas 
un ķēniņi - pie tava lēkta gaismas. Lūkojies visapkārt un redzi: tie visi pulcējas, tie nāk pie tevis - tavi 
dēli no tālienes pārnāks, un tavas meitas atnesīs uz rokām. To ieraudzījis, tu starosi, iedrebēsies un 
līksmos tev sirds, jo pie tevis savedīs jūras dārgumus un tautu bagātības nonāks pie tevis. Tev būs 
kamieļu bariem vien, kamielēni no Midjānas un Ēfas; tad nāks no Šebas - nesīs zeltu un vīraku, slavēs 
Kungu un sludinās! 

Vēstule efeziešiem 3:1-12 
Tādēļ es, Pāvils, esmu kļuvis par Jēzus Kristus cietumnieku jūsu, pagānu, labad. Jūs jau esat dzirdējuši 
par Dieva žēlastības mantību, kas man jums jānodod. Tas ir noslēpums, kas man ar atklāsmi darīts 
zināms, kā jau esmu par to īsumā rakstījis. To lasīdami, jūs varat noprast manu Kristus noslēpuma 
izpratni. Šis noslēpums cilvēku dēliem citās paaudzēs netika darīts zināms, kā tas tagad Garā ir atklāts 
viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Tādējādi pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas 
miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzū Kristū caur evaņģēliju, kura kalps es esmu kļuvis 
caur to Dieva žēlastības dāvanu, kas man dota pēc viņa spēka darbīgās izpausmes. Man, 
vismazākajam no svētajiem, dota žēlastība caur evaņģēliju sludināt pagāniem Kristus neizdibināmo 
bagātību un celt gaismā, kā jārīkojas ar noslēpumu, kas kopš mūžīgiem laikiem bija apslēpts visa 
radītājā Dievā, lai caur draudzi darītu zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo 
gudrību, kas pēc viņa mūžīgā nolūka ir īstenota Jēzū Kristū, mūsu Kungā. Kristū mums ir drošs prāts 
un ticībā uz viņu ir paļāvība tuvoties Dievam. 

 

 

 

 

 



Mēs apliecinām savu ticību ar Apustuļu ticības vārdiem 

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju;  

        un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, 

piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, 

nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, 

Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. 

     Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku 

piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.  

Visi: Āmen, āmen, āmen. 

“Rīta zvaigzne debess tālē” Arnolds Lūsis (71) 

Rīta zvaigzne debess tālē, Dienai austot, mirdzēt stāj. Jēzus zvaigzne 
neizbālē, Laipni tā mums visiem māj. Sauc tā jaunus, sauc tā vecus, 

Laimīgos un tos, kam plecus Dienas smagums nospiež grūts,  
Un kam miera ilgo krūts. 

Rīta zvaigzne debess tālē Skatam gaist un projām slīd, Jēzus zvaigzne 
neizbālē, Augu dienu tā mums spīd. Gājējam tā ceļu rāda, Ceļam cēlu mērķi 

stāda, Spēku dod un prieku nes, Līksmas dara dvēseles. 

Rīta zvaigzne debess tālē Zūd, kad vakars ēnas sedz. Jēzus zvaigzne 
neizbālē, Skats pat mirstot to vēl redz. Un tā sauc uz Tēva namu, Debess 

godā paliekamu, Jaunu dzīvību tā dod, Pīšļiem garu piešķirt prot. 

Mateja evaņģēlijs 2:1-12 

Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzālemē ieradās 
gudri vīri un jautāja: „Kur ir jaunpiedzimušais jūdu Ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un 
atnācām viņu pielūgt.” To dzirdējis, ķēniņš Hērods ļoti uztraucās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. 
Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija 
jāpiedzimst. Tie viņam sacīja: „Jūdejas Betlēmē, jo Kungs caur pravieti ir sacījis: 

un tu, Betlēme, Jūdas zemē, 
tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, 
jo no tevis nāks Valdnieks, 
kas ganīs manu tautu - Israēlu.” 

Tad Hērods, slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš 
tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja: „Ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet 
to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt.” Uzklausījuši ķēniņu, tie aizgāja. Un, redzi, zvaigzne, ko tie bija 
redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. 
Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar 
Mariju, viņa māti, un, nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienesa 
viņam dāvanas:zeltu, vīraku un mirres. Sapnī brīdināti pie Hēroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa 
citu ceļu uz savu zemi.  

Visi: Allelūja, allelūja, allelūja! 
 

Sprediķis „Ceļojums”    

 

“Cik Spoži Rīta Zvaigzne Mirdz” / “How Brightly Beams the Morning Star” J Pachelbel (1653-1706) 

 



Mēs lūdzam Dievu un dodam savas dāvanas 

Ziņojumi, pateicības, aizlūgumi, pieminēšanas, ziedojumi, draudzes lielā lūgšana, Tēvreize 

Mēs pateicamies Dievam 

Mācītājs: Tā Kunga vārds lai ir teikts un augsti slavēts. Allelūja!  

Visi: No šī laika mūžīgi. Allelūja!° 

Mācītājs: Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tev no sirds pateicamies, ka Tu esi atrodams, cikkārt 

pazemīgi un ticīgi Tavu vaigu meklējam, mums arī žēlīgi dod sava Svētā Gara palīgu, lai neesam 

vien klausītāji, bet arī Tavu vārdu darītāji, savu vājo ticību ar tiem stiprinājam, pēc tiem dzīvojam un 

galā mūžīgi svēti topam caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu,  

Visi: mūsu Kungu. Āmen, āmen. 

Mēs saņemam Dieva svētību 

Mācītājs: Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā!  

Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs!  

Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru!   

Trīs ķēniņi no austrumiem,  atdzejojis E. Virziņš 

1. Nākam mēs no austrumiem, pāri kalniem, klajumiem. 

Zvaigzne spoža, aicinoša, ceļu rāda mums. 

Ak, zvaigzne gaiši mirdzošā, zvaigzne Dieva dāvātā. 

Vadi mūsu ceļu, vadi, zvaigzne visu svētākā. 

2. Kristus dzimis Betlēmē, ķēniņš nācis pasaulē. 

Viņam veltu rotas, zeltu, mūsu valdniekam. Ak, ...  

3. Dāvanas ir līdzi man, mirres, vīraks rūgti tvan. 

Smaržas retas, neredzētas, Tevi spirdzinās. Ak, ...  

4. Redzu Tevi apsmietu, ērkšķu kroni kronētu. 

Asins liesi, nāvē iesi, krustu nesīsi. Ak, ... 

5. Augšām cēlies atkal dzīvs, atpestīts’ no nāves, brīvs’. 

Dziedat aleluja, aleluja, Kristus dzīvs’! Ak, ... 

6. Zvaigzne naktī mirdzošā, zvaigzne Dieva dāvātā. 

Vadi mūsu ceļu, vadi, zvaigzne visu svētākā. Ak, … 

Mēs tiekam sūtīti pasaulē kalpot  

Mācītājs: Ejiet un kalpojiet Tam Kungam ar prieku!  

Visi: Pateicība Dievam! 

Pastor: Go in peace. Serve the Lord! Congregation:  

Thanks be to God. 

 


