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...un lika silē... (Lūk. 2:7) fragments

Es liku silē cerību un tai virsū uzbēra attaisnojumus, kāpēc cerēt ir naivi.

Es liku silē labas domas un tām virsū uzbēra trīs saujas realitātes.

Es liku silē dievbijību un tai virsū uzbēra kaudzēm protestu, sakot, ka bīties Dievu ir 
apspiestība un nomāktība.

Es liku silē ziedojumu, bet tam virsū nekā neuzbēra, tik vien atlika otram to paņemt un iebāzt 
kabatā.

Es liku silē dusmas par necieņu pret Ziemsvētkiem kā tādiem, un tām virsū uzbēra 
polītkorektumu.

Es liku silē ņirgāšanos pret pelēko ļaužu masu, kura iepērkas lielveikalā melnajā piektdienā 
un tai virsū uzbēra 50% atlaidi.

Es liku silē neticību, bet tai virsū kāds uzspīdināja gaismu.

Es liku silē Ādamu un tas pārtapa Kristus bērniņā.

Es liku silē Ievu un man pretī asaras birdināja Marija.

Es liku silē Baznīcu un zvaigznes pretī mirdzēja.

Es liku silē vientulību un tur piedzima mīlošs draugs.
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                         NĀKOŠIE  DIEVKALPOJUMI  UN  CITI  NOTIKUMI

Svētdien, 3. decembrī plkst.11:00, Dievkalpojums - 1. advents.  Pēc dievkalpojuma Dāmu 
komitejas izkārtojumā Ziemsvētku sarīkojums ar mielastu. Skat. DK ziņās.

Svētdien, 10. decembrī plkst. 11:00, 2. advents. Dievkalpojums ar Hamiltonas latviešu 
skolas skolēnu piedalīšanos.  Plkst 12:15 Hamiltonas latviešu skolas eglīte. Visi mīļi aicināti.

Otrdien, 12. decembrī plkst. 12:00  Dāmu komitejas sēde
                                      plkst. 19:00  Draudzes padomes sēde

Trešdien, 13. decembrī plkst. 11:00  Ticības celsmes stunda

Svētdien, 17. decembrī plkst. 11:00, 3. advents - Dievkalpojums ar dievgaldu

Svētdien, 24. decembrī plkst. 15:00, Sadraudzība pirms dievkalpojuma, lejas zālē
                                        plkst. 16:00, 4. advents. Ziemsvētku vakara dievkalpojums
                                       
Pirmdien, 25. decembrī plkst. 11:00, Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu. 
        
 Sestdien, 30. decembrī plkst. 16:00, Ziemsvētku atskaņas koncerts. Sekos kora un    
        draudzes eglīte. Būs siltas pusdienas.
Svētdien, 31. decembrī  Vecgada vakara dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks.

Svētdien. 2018. g. 7. janvārī plkst. 11:00, Zvaigznes diena. Dievkalpojums ar dievgaldu, 
               kuru vadīs prāv. emer. Dr. Fritz T. Kristbergs.

********************************************************************************************************************************************************** 
     PAZIŅOJUMS
Mācītājs būs komandējumā darbojoties Annas Ziederes vasaras vidusskolā, Austrālijā no 31. 
decembra līdz 24. janvārim mācot ticības mācību, vadot svētbrīžus un dievkalpojumus. Neatliekamas 
vajadzības gadījumā lūdzu sazināties ar draudzes padomes locekļiem. Pateicība apkārtnes 
garīdzniekiem par gatavību izpalīdzēt - vadot svētdienas dievkalpojumus un piedāvājot pastorālo 
atbalstu, ja tāda būtu nepieciešama.
**********************************************************************************************************************************************************

Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2017.gada 29. oktobra līdz 12. novembrim)
Edmunda Pulciņa piemiņai: $ 100.- J. un D. Ozoli. Gitas Zandbergas piemiņai : $ 25.- V. Lagzdiņa
$ 50.- I. un E. Lejas. Vīra un vecāku piemiņai: $ 20.- Dz. Suškovs.

**********************************************************************************************************************************************************

           No  rokas  rokā
                              Produktus jūs vēl varat nodot līdz svētdienai, 10. decembrim
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Kas notiek ar jūsu atnestajiem Denningera veikala rēķiniem ....
Paldies, jums, ka tos atnesāt un ielikāt norādītā vietā, baznīcas lejas zālē. 
No turienes tos izņem Vijolīte Alksnis un mājās uzglabā, kamēr ir 
sakrājusies “čupiņa”. Tos tad saskaita un noliek paciņās par $ 10,000.-
Kad rēķinu summa sasniedz vairākus $ 10,000.-, (šoreiz tas bija 85), tie 
tiek nesti uz Denningera veikala galveno biroju. Tur pārskaitīti un mums kā 
labdarības organizācijai (baznīca) izmaksā 1% no rēķinu vērtības. Tas tiek 
darīts izdodot $ 50.- vērtībā “gift cards”. Tā šoreiz saņēmām 17 $ 50.- “gift 

cards” - kopsummā $ 850.00. Nauda tiek nodota draudzes kasei un atkal sākas jauns posms 
krājot atnestos rēķinus. Liels paldies jums un Vijolītei par ziedoto laiku un labo darbu!
**********************************************************************************************************************************************************

             “Kristus Dārzs” lūdz mūsu visu atbalstu !
LAI VARĒTU TURPINĀT IESĀKTO APRŪPES DARBU KRISTUS DĀRZĀ, TĀS VADĪBA 
GRIEŽAS PIE KATRA  AR LŪGUMU PĒC ZIEDOJUMA. KATRS DEVUMS, LIELS VAI MAZS, 
BŪS AUGSTI VĒRTĒTS.  ZIEDOJUMU FORMAS ATRADĪSIET  BAZNĪCAS LEJAS ZĀLĒ.
*********************************************************************************************************************************************************

Dāmu komitejas ziņas:  Piparkūkas!  Pīrāgi!  Dzeltenmaize!  Siltas pusdienas! Bagātīga 
loterija! Laipni lūdzam visus uz Dāmu komitejas rīkoto Ziemassvētku tirdziņu š. g. 3. decembrī 
pēc dievkalpojuma. $ 15 ieejas maksa pieaugušiem.
Ja vēlaties, lai ap Ziemassvētku laiku apciemo kādu slimu vai vientuļu radu jeb draugu, lūdzu 
darat to zināmu Astrīdai Grinvalds 905-335-9819.
Nākošā DK sēde ir paredzēta 12. dec. plkst. 12’os baznīcas lejas zālē.
Astrīda Grinvalds.

*******************************************************************************************************************************************************  

                            
                              Mūžībā aizgājusi: Antoņina Grīnbergs
        Izvadīšana būs no Crestmount Funeral Home, 322 Fennell  Ave. East, Hamiltonā,
                                                 2017. g. 16. decembrī
                   Visiting : 10:00 am - 11:00 am;  Funeral Service : 11:00 am
                                                                                        Alfreds Grīnbergs
********************************************************************************************************************************************************   

                                                                         Roberts Krūmiņš
dzimis 1924. gada 21. jūnijā Rīgā –  2017. gada 23. oktobrī Burlingtonā

Izvadīts 2017. gada 26. oktobrī no Smith bēru nama, Burlingtonā

Pēc viņa sēro dēls Ēriks ar sievu Robin un bērniem Thomas un Joseph.
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“MĪLESTĪBA MAMMĀM” - uzzināsim, kā iet māmiņām, kuras saņēma atbalstu - turpinājums   

No Zaļeniekiem: Man palaimējās būt par liecinieci tam, kā tika realizēta Minesotā 
radusies ideja, cik operatīvi notika sarakste ar sociālajiem darbiniekiem, draudžu 
diakoniem un citiem iestāžu pārstāvjiem, kas apzināja jaunās māmiņas un viņu 
vajadzības. Meitenes pastāstīja, kā tika sarūpētas nepieciešamās naudas 
summas, cik daudz izdomas un enerģijas tas prasījis. Šī brīvprātīgā darba varoņi 
ir mācītājs Dāgs, viņa tuvinieki Latvijā un jaunietes no Ziemeļamerikas. 
Skatīju, kā tika savestas, izkrautas, izsaiņotas, sašķirotas un no jauna, jau 
atsevišķās vienībās sapakotas visas sarakstos minētās preces. Vēroju meiteņu 
darbošanos. Viņas smagi strādāja garas stundas, dienu pēc dienas, pārbraucot 
no viena objekta uz citu, sadalot palīdzību jaunajām māmiņām, stāstot par savu 
darbu. Es redzēju, cik nogurušas viņas bija, kā viņas ilgojās pēc kārtīgas 
izgulēšanās, bet viņas realizēja lielo misiju līdzīgi kā māte Terēza to darīja. 
Domāju, ka tas bija ļoti labi, ka atsevišķās vietās tika padomāts vismaz par kādu 
nelielu izklaidi vai kultūras programmiņu! Ja kāds jautātu, vai mana draudze ko 
tādu spētu, man būtu jāatbild, ka nē. Draudzē nav tāda potenciāla. Tam 
vajadzīga personība ar spēcīgu ticību Dievam, ar vēlēšanos palīdzēt savam tuvākajam, ar lielu 
cilvēkmīlestību, kas nežēlo savus spēkus un veselību. Tikai tādai personībai sekotu pārējie. Ar tādu 
personību priekšgalā var kalnus gāzt. 
Novēlu, lai šis misijas darbs turpinās, lai mīlestība lielā spēkā izlejas pār pasauli, un šim darbam būtu 
vēl daudz sekotāju! Ar patiesu cieņu, Arita Liepiņa – Zaļās draudzes rakstvede.

No Jelgavas. Jauno māmiņu Žannu, kura saņēma gultiņu un ratus, mēs uz ielas bieži redzējām ar 
vecajiem, noplukušajiem ratiem, kas mūsos radīja bažas par to, kur viņa vērtīgās dāvanas likusi. 
Tādēļ lūdzām, lai viņa mums atsūta fotogrāfijas ar mazuli ratos un gultiņā. To viņa arī izdarīja un viss 
izrādījās kārtībā. Iemesls šai rīcībai bija tāds, ka māmiņa šīs dāvanas tik augstu vērtēja, ka saudzēja 
pārlieku, tās nelietojot. Šāda rīcība parasti vērojama vecāka gadagājuma cilvēkiem, kad labākie 
trauki, labākā gultas veļa u.tml. tiek nolikti skapī aiz stikla, gaidot īpašus brīžus, kad tos lietot. 
Diemžēl dažreiz īpašie brīži tā arī nepienāk... Dzīvo šodien! Tas derētu kā virsraksts šim stāstam. 
Kopš dienas, kad ar māmiņu runājām par šo situāciju, viņa lieto jaunos ratus un ir ļoti pateicīga. 
Mazulīte jau staigā savām kājiņām un ir ļoti mīlēts bērniņš savā ģimenē. Māmiņa Žanna sūta 
sveicienus!
 Zane Rautmane, labdarības biedrība “Tuvu”.
**********************************************************************************************************************************************************

Jūs varat saņemt Hamiltonas ziņas un draudzes apkārtrakstu elektroniski, pa e-pastu, paziņojot savu
e-pasta adresi A. Šteinbergai - asteinbergs@cogeco.ca vai zvanot (905) 628 0392.
Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā.
Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā un arī baznīcas
trepju telpā ir 905-527-5810. Māc. rokas tālr. (cell phone) 289-442-6846. Mācītāja Dāvja Kaņepa
adrese: 189 Nakoma Rd. Ancaster, L9G 1S6 ON. Draudzes priekšn. Jāņa Grinvalda tālr. mājās ir
905-335-9819. Kontu pārzines M. Bites tālr. 905-528-5113.
Ar mācītāju Dāvi Kaņepu varat sazināties zvanot 289-442-6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com
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