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Ziemassvētku zvaigzne

Bijīgs klusums mežos, ārēs,
Apsnigušos kalnos, lejās.
Zilam debess jumam pāri
Tālas, aukstas zvaigznes slejas.

Bet tā viena gaiši staro,
Brīnumainu gaismu raida,
Klusā mīlestībā skarot
Visus, kas to šonakt gaida.

Iespīd pilsētās un ciemos,
Būdiņās un greznās pilīs.
Atmirdz logos tur, kur ziema
Leduspuķēs zaigo, zvīļo.

Izgaist rūpes, veras sirdis –
Ziemassvētku zvaigzne spīgo!
Katra dvēsele alkst dzirdēt
Prieka vēsti bezgalīgo.
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Brīnumu nakts

Mirgo zvaigznes pāri naktij
Debess augstumā.
Baltām sniega pārslām rakstās
Ziemas pasaka.

Klusums apkārt, meži, noras
Baltos pēļos dus.
Drīz pār aizmigušo zemi 
Mēness sardzē būs.

Viņa gaismā zvaigznes bālēs,
Iedzirkstīsies sniegs ‒
Mēnesstaru austais brokāts
Tajā rotāsies.

Pēkšņi sniegotajās eglēs
Uguns iedegsies,
Zaros neredzētas gaismas 
Spēle iesāksies.

Tā kā smaragdi un rubīns
Apkārt zaigot sāks.
Šajā brīnumainā naktī
Ziemassvētki nāks.
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Adventa vainags

Pirmā svecīte

Tu iemieso to cerību,
Kas gadu simtiem vijusies  
Kā tīra zelta pavediens
Caur dāvināto Derību.

Tu - vēlēšanās mūžīgā,
Lai nāktu ķēniņš svaidītais,
Kas liktu visiem mācīties
Iet Dieva ceļu taisnīgo.

Tu – sauciens Ganam atgriezties
Un nākt ar jaunu Adventu,
Nest apgaismības skaidrību
Un cerību mums pacelties.

Tik vai mēs īsti saprotam,
Kas notiks mūsu dvēselēs,
Kad laiku beigās redzēsim  
Mēs otrreiz Viņu atnākam?    
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Otrā svecīte

Kad pasaule tumst
Un nakts pārklāj dienu,
Tu iemāci mums
Saprast ikvienam -
Kad cerības zūd,
Uz gaismu vērs sirdi,
Lai Adventa vēsti
Caur liesmiņu dzirdi.
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Trešā svecīte

Mirdz sārtā svecīte
Kā gaišais simbols priekam, 
Ko Kristus Adventā mums sola nest.
It visos dievnamos
Šo krāsu šodien godā,
Lai paustu cerību
Par Viņa atgriešanos mēs.

Ikvienam prātā nāk
Trīs gudro austrumnieku gājiens
Un apjukušie ganiņi pie kūts.
To lielā bijība
Pret brīnumaino zvaigzni, 
Vēl nejaušot,
Kam viņi liecinieki kļūs...
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Ceturtā svecīte

Tu pati galvenā,
Tu Jēzus svece esi,
Ko šodien nākas goda vietā likt,
Ja esi sapratis
Šīs gaidīšanas jēgu
Un apzinājies, kur šo notikumu sirds.

Ar zvaigznes nākšanu,
Kā pravietots ir Rakstos,
Pie ļaudīm pasaulē ir nācis Dievs,
Lai blakus dzīvojot,
Kā cilvēks sāpes justu
Un iemācītu mūs uz Viņu paļauties.
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