
 

 
 
Vai esi piedzīvojis	  ziemsvētkus	  kad	  zem	  eglītes	  atradi	  tikai	  vienu	  dāvanu?	  Es	  piedzīvoju	  vairākus	  šādus 
svētkus,	  kuros saņēmu tikai vienu	  pirktu,	  vai	  pašdarinātu, 	  dāvanu.	  Vai	  tas	  man	  nesa	  skumjas?	  	  Jāsaka	  ka	  
tiešām nē.	  	  Abzinājos ka	  dāvanu devēji	  deva	  no	  sirds	  un	  katrs pēc	  savām	  spējām.	  	  	  
	  
Šī 	  gada, 2017 gada, 	  ziemsvēki	  ar	  ātriem	  soļiem	  tūvojās.	  Bērni	  no svētku svīnību iesākuma	  līdz	  šai	  dienai	  
ar	  sajūsmu	  un	  nepacietību gaida	  svētku	  vakaru.	  Tie gaida svētvakaru,	  kurā parasti visupirms	  tiek	  dzirdēts	  
par	  lielo, debešķīgo,  brīnumu	  kas noticis Betlēmes	  kūtī.	  	  Tiek dziedātas svētku dziesmas par zvaigzni,	  
eņģeļiem, 	  ganiem,	  gudriem	  vīriem,	  Mariju,	  Jāzepu un protams galvenokārt par Jēzus	  bērniņu.	  	  Bērni 	  
ieklausās	  ka	  Dievs	  viņiem	  šai	  naktī	  atsūtījis	  dāvanu,	  Savu	  Dēlu.	  
 
Kautgan,	  ārā	  varbūt	  plosās	  sniega	  putenis,	  baznīca	  ir	  jūtams	  neaprakstams	  siltums.	  	  Svētvakarā,	  lauku	  
baznīcās,	  svētdienskolas	  skolotāji	  un	  draudzes mācītājs	  bērnu	  sirdis	  iepriecina	  ar	  kautko	  taustamu, ar 
piparkūkām un kādu	  mazu	  svētku	  dāvanu.	  	  Tas ir	  iespējams	  jo	  svētdienskola	  ir	  saņēmusi	  ziemsvētku	  
ziedojumu kas ticis sūtīts	  no	  ALBA māsu apvienības.	  	  Šādi 	  redzam	  Dieva	  mīlestības	  praktisko izpausmi.	  
	  
Mīļie	  ziedotāji,	  iepriekšējos	  ziemsvētkos	  iepiecinājām bērnus 	  27.	  lauku	  draudzēs.	  Ceru,	  ka	  arī	  šinī	  gadā,	  
svētku	  vakarā	  varēsim	  ar Dieva	  mīlestību	  aizskart	  tik	  pat daudz bērnu/pusaudžu	  sirdis.	  	  ALBA kongresā	  
varējam	  redzēt	  fotogrāfijas no saņēmējiem un	  lasīt	  viņu pateicības.	  Šo	  lūgumu	  beigšu	  ar pateicības 	  
vārdiem,	  kurus saņēmām no	  Skatres	  draudzes	  svētdienskolas:	  	  “No	  sirds	  pateicamies	  katram,	  kurš	  ir	  
atsaucies	  uz	  dzīvā	  Dieva	  aicinājuma	  un	  ir	  bijis	  daļa	  no	  šīs	  Davanas.	  	  Tas	  Kungs,	  lai	  svētī	  jūs	  un	  jūsu	  
ģimenes!”  Varat arī šeit redzēt fotogrāfiju un pāteicību no Ropāžu draudzes svētdienskolas.  
	  
Būtu nepieciešami, ALBA	  kasierim	  Ģirtam	  Stūrmanim Jūsu ziedojumus saņemt	  līdz	  4.	  decembrim, lai tie 
laikā nonāktu Latvijā. 	  Lūdzu,	  designejat	  ziedojumu-	  lauku	  dr.	  svētdienskolu	  svētku	  dāvanām.	  Kasiera	  
adrese:  271 Winthrop Lane, Wayne, PA 19087. 
 
Ar	  pateicību	  – 
Benita	  Ukstiņa,	  ALBA	  palīdzības	  darba	  vadītāja  

 


