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„Dieva iespaidīgā kustība Ziemassvētkos” 
 
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... (Lūk. 2:1-4). 
Reti mēs tik skaidri redzam Dieva brīnišķīgo darbību kā šajā rakstu vietā, kas ataino ar Kristus 

dzimšanu saistītos notikumus. Šeit Dievs vareni darbojās laikā un telpā cilvēces, Viņa radības 
krāšņuma, labā. 

Kopš Dievs radīja cilvēku, Viņš darbojās, vienmēr paturot prātā mūs, jo mēs tikām radīti, lai būtu 
Viņa līgava, kas sēdētu kopā ar Jēzu uz Viņa Tēva troņa (Atkl. 3:21). Dievs nekad nenovērš savu skatu 
no neviena no mums. Ja tu spēj to aptvert, vienkārši krīti ceļos un pielūdz! Ziemassvētku stāsts rāda, 
cik daudz pūļu Dievs ir gatavs pielikt, lai atgrieztu Savu radību sadraudzībā ar Sevi. 

1. Dievs nāca pie jaunavas, lai tā dzemdētu bērnu. Neviens nekad nav varējis piedzimt bez vīrieša 
spermas. Neviens nevar sākt dzīvot un attīstīties par cilvēku, bez diviem hromosomu komplektiem. 
Bet Dievs nāca pie Marijas, un tas tika izdarīts. Vai tu kādreiz par kaut ko nesaki: tas nevar notikt? 
Saki: Dievam visas lietas iespējamas! Kamēr tev ir ticība, tu redzēsi, ko tā spēj paveikt. Kamēr tev ir 
ticība, tu dzīvosi brīnumos. 

2. Dievs pagrieza vēsturi, lai pārvietotu vienu pāri. Dievs varēja atsūtīt eņģeli likt Jāzepam 
pārcelties ar ģimeni uz Betlēmi, lai tiktu piepildīts pravietojums, ka Jēzum jāpiedzimst Betlēmē. Tā 
vietā Dievs ielika imperatora sirdī domu pavēlēt katram atgriezties savā dzimšanas vietā, lai tiktu 
piereģistrēts. Jāzeps un Marija dzīvoja Nacaretē, bet tādēļ, ka Jāzeps bija dzimis Betlēmē, viņam bija 
jādodas turp, ņemot līdzi savu grūtniecības pēdējā mēnesī esošo sievu. 

Tagad ievērojiet šo nozīmīgo faktu: kad tika izdots ķeizara Augusta dekrēts, katrs domāja, ka to 
vada Augusts. Mans draugs, tas nebija Augusts, kurš sakustināja visu Jūdeju, tas bija Dievs, kas to 
darīja. Dievs gribēja, lai Jēzus piedzimst Betlēmē, un Viņš izmantoja Romas organizēto skaitīšanu, lai 
Jēzu tur nogādātu. Augusts gribēja, lai tiktu reģistrēts ikviens viņa pavalstnieks, bet Dievs vēlējās tikai 
viena cilvēka reģistrāciju – cilvēka Jēzus Kristus, dzīvā Dieva Dēla un pasaules Glābēja reģistrāciju. 
Dievs sakustināja visus cilvēkus Galilejā un Jūdejā, lai patiesībā kustinātu tikai vienu vīrieti un vienu 
sievieti. 

Ak, kādu satraukumu tas radīja, lai Jāzeps aizvestu Mariju uz Betlēmi! Simtiem un tūkstošiem 
cilvēku visā valstī kravāja ceļasomas, uz vairākām dienam un nedēļām iznomāja ēzeļus, kamieļus un 
ratus. Tas viss notika, lai piepildītos pravietojums. Atkārtoju, šie cilvēki domāja, ka viņi ceļo 
skaitīšanas dēļ. Bet neviens patiesībā nezināja, kādēļ viņi tiek pārvietoti. Vienīgi Bībele mums atklāj, 
ka viņi visi tika sakustināti tādēļ, ka Valdniekam, kurš visā mūžībā aizstās jebkuru valdnieku, – Dieva 
Dēlam – bija jāpiedzimst Betlēmē. 

Ko mēs patiesībā zinām par to, kas tā vai citādi notiek pasaulē? Ko mēs zinām par vētru, sausumu, 
vēju, lietus, valdību politikas, dekrētu un nesaskaņu tautu starpā patiesajiem iemesliem? Vidusjūras 
jūrnieki Jonas dienās nezināja, kādēļ tie ir nokļuvuši vētrā, kamēr nemeta lozes, lai atklātu, ka kuģī 
atrodas nepaklausīgs pravietis. Mozus klejoja pa tuksnesi 40 gadus, nezinādams, kādēļ. Es, 
piedzimdams kā daļējs ebrejs nacistiskajā Vācijā, piedzīvoju visas ar to saistītās grūtības un to, kas 
sekoja pēc kara. Mana māte nezināja, kas un kāpēc notiek. Neviens no bērniem to nezināja. Vienīgi 
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Dievs zināja. Tomēr visā tajā Dievs mani gatavoja darbam Amerikā, lai no turienes vestu cilvēkus pie 
Jēzus. Draugi, Dievam priekš katra no jums ir galamērķis, un Viņš darbojas, lai jūs tur nogādātu. 

3. Dievs aizveda Jāzepu un Mariju uz Betlēmi, lai viņi tiktu saskaitīti. Tiem viesnīcā nebija vietas, 
jo Dievs jau iepriekš tur bija aizvedis cilvēkus, lai tie piepildītu visas mājas tajā vietā. Tas nebija 
viesnīcnieks, kurš neuzņēma Jāzepu tajā viesnīcā. Tas bija pats Dievs. Cik bieži mēs ejam varenā Dieva 
spēkā un pēkšņi stāvam aizvērtu durvju priekšā, un mūsu ģīmis izstiepjas? Jāzepam bija šis varenais 
Dievs, kurš spēja radīt šo pārdabisko dzimšanu un kustināt visu pasauli, lai nogādātu viņu un Mariju 
Betlēmē. Tad kādēļ Dievs tagad aizcirta durvis, kad viņš un tā vārgā sieva sasniedza galamērķi? Tādos 
gadījumos kā šis sātans čukst: tu esi grēkojis, tādēļ viss ir apstājies. 

Draugs, viesnīcas durvis tika aizvērtas, jo DIEVS GRIBĒJA SILĪTES AINAS ZIEMASSVĒTKUS, ne 
viesnīcas ainas Ziemassvētkus. Viņš lika ķeizaram pieprasīt šo ārkārtīgi neefektīvo cilvēku 
reģistrēšanas veidu, lai panāktu, ka Jāzeps un Marija nokļūst kūtī. Šī silītes aina ir aizskārusi visus 
cilvēkus, sākot ar visvecākajiem vīriem līdz vismazākajiem bērniem. Tā cauri gadsimtiem ir 
aizkustinājusi un saviļņojusi mācīto, nemācīto, bagāto un nabago sirdis, jo tas jau pirms laiku sākuma 
tā bija nolikts. Dievs teica nē viesnīcai. Dievs teica nē dabiskajam ceļam, komforta un patikas ceļam. 
Dievs grib, lai staigājam Viņa ceļos, pārdabīgajā un piedzīvojam Viņa godību un paaugstinājumu mūsu 
dienās. 

Kā būtu, ja Glābējs piedzimtu motelī vai pieczvaigžņu viesnīcas luksa numurā 10. stāvā? Vai arī, ja 
Jēzus būtu meklējis cilvēku gudrību? Tad kristietība būtu kļuvusi par bagāto, slaveno un mācīto 
reliģiju un Viņa ietekmei būtu maza nozīme kliedzošajam nabago pulkam, aklajiem, salauztajām 
sirdīm un gūstekņiem. Jēzus zina, kā nest mūsu sērgas un ciešanas (Jes. 53:4). 

Kad Jēzus nāca uz zemi, Viņš Sevi iztukšoja no Sevis paša un pieņēma kalpa veidu. Viņam vajadzēja 
piedzimt alā – aukstā un tumšā. Sākot no Savas dzimšanas, Viņš palika kalps visā zemes dzīves laikā. 
Lai arī Jēzus bija ķēniņš, Viņš nestaigāja ar kroni galvā, bet ar pazemības priekšautu (Jāņa 13:5). Jēzus 
vēlas, lai Viņa mācekļi staigā tāpat. Dievs vēlējās silītes ainu alā. Un kopš tā laika Viņš no jauna dzimst 
aukstās un tumšās sirdīs, nesot tām pasaulē gaismu un Savas valstības dārgumus. 

4. Dievs kustināja ganus un debesis. Ganiem nebija jāpārvietojas skaitīšanas dēļ. Viņiem nebija 
nekādas daļas pie likumu darīšanām. Vai Jēzus neteica, ka Dievs šīs lietas ir apslēpis no mācītajiem, 
intelektuāļiem un tiem, kuri kaut kas ir, lai atklātu tiem, kuri nav nekas (Mat. 11:24-25)? Dieva Dēls 
tika ielikts silītē viņu apkaimē. Debesis eksplodēja ganu lauku tuvumā: ...debespulku draudze; tie 
slavēja Dievu un sacīja: Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts (Lūk. 
2:13,14). Debespulku draudze dziedāja slavu. Vai tur kāds eņģelis trūka? Vai ir bijusi kāda reize, kad 
tik daudzi debesīs kalpotu tik mazam skaitam uz zemes? Patiešām, cik daudz ganu dzirdēja un redzēja 
šo lielisko uzstāšanos? Vai tu domā, ka bija 5 vai varbūt 12 gani? Visas debesis sniedza šo krāšņo 
izrādi tik mazam pulciņam. 

Dievs ir Lielais Kustinātājs. Beidzot Viņš aizveda ganus, zemākos un vismazāk izglītotos, uz silītes 
ainas vietu. Kad tie bija redzējuši Kristus bērnu, kā eņģeļi bija teikuši, viņi gāja un visiem stāstīja šo 
vareno ziņu, ka beidzot ir piedzimis ķēniņu Ķēniņš. 

Kāds Dievs mums ir? Ak, mans draugs, mums ir vajadzīgi silītes ainas Ziemassvētki, ganu ainas 
Ziemassvētki, gudro vīru ainas Ziemassvētki. Mums ir vajadzīgi debešķīgi Ziemassvētki. Ak, ja vien 
mēs ļautu Dievam mūs kustināt, cik brīnišķīgi viss pavērstos mūsu dzīvē, lai mēs nestu augļus! 

Jā, Dievs mūs kustina, un visbiežāk Viņš mūs vada savādāk, kā mēs gaidām, un reti mēs zinām jeb 
saprotam tā iemeslus. Taču tas vienmēr kalpos Viņa godībai. Dievs tevi kustinās, ja tu Viņam to ļausi. 
Un, ja tu ej kopā ar Viņu šeit, reiz tu iesi kopā ar Viņu cauri visai mūžībai. 


