
 

Ziemsvētku brīnumu meklējot
 

Reiz dzīvoja vecs matemātikas skolotājs. Viņš man uzdeva dīvainu jautājumu: 

 

“Pasaki man, kas paliek pāri, ja no

Ziemsvētkiem atņem:

-         eglīti,

-         Ziemsvētku vecīti,

-         dāvanas,

-         ģimeni,

-         sniegu,

-         svētku sajūtu?

   ???????????????”  

 

Kā Jūs domājat? 

Dažiem jau svētki ir sabojāti, ja viena no minētām lietām pietrūkst. Bet, ja visas šīs lietas nav, tad 
rodas jautājums, vai vispār šos svētkus var svinēt.

Pirmā doma, kas man ienāk prātā – tā taču ir ikdiena! Pelēka, vienmuļa diena, nekas īpašs. 

 

Skolotājs teica: “Tev taisnība – tā ir ikdiena, bet vai tas ir viss?”

 

Es sacīju: “Bībelē ir rakstīts, ka Ziemsvētkos ir piedzimis Jēzus bērniņš.”

 

Skolotājs man ieteica izlasīt stāstu par Jēzus piedzimšanu Lūkasa evaņģēlijā 1.-3. nodaļu. Tā es arī 
izdarīju. Tur nav nekas rakstīts par augstāk minētām lietām, tur pat nav datums minēts, kad Jēzus 
piedzima. Par ikdienu un dzīves pelēkumu tur gan ir daudz sacīts, ja tā var spriest pēc 2000 gadiem. 
Jēzus vecākiem vajadzēja doties uz Betlēmi, kaut kādas nodokļu lietas kārtot. Kad viņi tur ieradās, 
viņi nevarēja atrast naktsmājas, un beigu beigās nekas cits neatlika kā pārnakšņot kādā kūtī. Tādos 
apstākļos piedzima Jēzus. Es brīnos, kā valdība tādu lietu varēja pieļaut, jo tie taču bija antisanitāri  
apstākļi.  Un vēl tur ir stāsts par ganiem, kuri veic savu ikdienas darbu uz laukiem, bet viņiem 
parādās eņģelis un liek doties uz šo kūti apsveikt jaunpiedzimušo bērnu kā savu pestītāju. Kad gani 
uz turieni aiziet, viņi patiešām atrod mazo ģimenīti, un visi kopā slavē Dievu. Jauks stāsts. Bet vai 
tas man palīdz atrast atbildi uz jautājumu, vai var svinēt Ziemsvētkus ikdienā?

 

Es to saprotu tā – šajā tumšajā pasaulē piedzimst Dieva dēls. Cilvēki, kuri savā ikdienā meklē Viņu, 
uzticēdamies eņģeļa vārdiem, arī atrod. Tad katrs meklētājs kļūst no sirds priecīgs, jo ir radusies 
cerība, ka šis mazais Jēzus palīdzēs sakārtot viņa un pasaules dzīvi.

 

Laikam jau šis stāsts nepazīst nekādas laika robežas. Kā gan citādi mēs to varam svinēt atkal un 



atkal.
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