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2020.GADA NOVEMBRIS 

Ko dosim, mēs bērni? 

Ja jau Ziemsvētku preces aizņem vietu veikalu plauktos septembra beigās, tad kāpēc draudzes 

ziņās nevarētu mēnesi ātrāk minēt vārdus no pazīstamās Ziemsvētku bērnu dziesmas novembra 

sākumā? Rindiņa no “Jūs, bērniņi nāciet!”, kura manuprāt nav izpurināma no galvas ir: 

Ko dosim, mēs bērni? Ko dāvāsim Tev? Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev! 

Tas nav tik ļoti vienkāršs jautājums. Ko dosim, nevis VAI dosim… Lai atbildēt uz jautājumu VAI, ir 

tikai divi varianti: JĀ un NĒ. Lai atbildētu uz jautājumu KO, jāizpēta gan to, kas Tev dodams, un to, 

kurš Tev prasa. Tad Tu ari vari lemt CIK DAUDZ es/mēs došu/sim.  

Ja man valsts, province, pašvaldība prasa maksāt nodokļus, tad man nekavējoties to jāizdara. Bet 

ne centa vairāk! Visbiežāk to darām pilnīgi nedomājot. Un dodam, jo arī saprotam, ka nodokļi 

daudz maz nodrošina normālu sabiedrību – jo bez tiem, valdība nespēj darboties un noturēt 

kārtību. 

Ko dosim savai valstij, kurā paši vairs nedzīvojam bet kuras tautai piederam ir jautājums, kas kļūst 

par sirds apziņas jeb morālas dabas jautājumu. Ko ar mēli esam apliecinājuši – ka mūžam paliksim 

tai uzticami viņas bērni, cik esam patiesi tai devuši? Daudzi Latvijas valsts un tautas labā atdevuši 

savas dzīvības, daudzi savas zināšanas un talantus, citi ziedojuši naudā un graudā, utt. Ko mēs vēl 

šodien spējam dot kas nav jau agrāk dots, ko esam sakrājuši ar ko būtu vērts dalīties tālāk? 

Kā Baznīcas (Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē*) vietējais novads, mēs - viņas bērni - 

kopjam un spodrinām savas garīgās mājas. Mēs, pateicoties Dieva tiešai klātienei mūsu dzīvēs un 

likteņos varam turēt savus lukturus spoži iedegušus. Bet nepietiek ar kailu sentimentu vai garīgu 

saviļņojumu vien. Garīgais spēks kas pārtop par sataustāmu, kulturālu vērtību ir paliekošs spēks.  

Ak, saņem mūs pašus .. būt klātesošam un iesaistītam. Augošam un attīstošam. Bet arī kas attiecas 

uz kristīgā cilvēka dzīvi - būt mirušam un atdzimušam. Kristus deva mums Sevi gan dzimstot gan 

mirstot. Dzīvošana nenotiek bez došanas. Mēs sakām, ka vēlam saules mūžu Latvijai, ko tad lai mēs 

bērni tai dosim? 

 

DK 



ZIEDOJUMI   NO 18. SEPT. LĪDZ 13.OKT. 

Sveicot Arnoldu Smiltnieku 85. g. dzimšanas dienā (grīdas projektam) 

 $50   -   Velta Dāboliņa, Lara Hyde, Senta Allen, Laima Mecs, Valerija Paukšēns, Ilga Andersons,  

               Jānis & Irēne Tenteri; $75   -   Aldis Zandbergs & Anandi Naipaul;  $85   -   Vijolīte Alksnis 

$100   -   Nora Pulciņa, Astrīde & Rita Sīlis, Ainārs & Maija Smiltnieki, Arnolds Smiltnieks 

$200   -   Aivars Jēkabsons & Rudīte Loze        

Ritas Fronckevics piemiņai    $50   -   Nora Pulciņa     Grīdas Projektam $160   -   Dzidra Suškova 

DĀMU KOMITEJAS ZIŅOJUMS 

Kristus draudzes dāmu komitejas saimnieces kopā ar Hamiltonas Biedrības saimniecēm piedāvā 

iespēju pasūtīt Ziemassvētku gardumus - piparkūkas, pīrāgus, u.t.t.! Lūdzu skatieties Hamiltonas Ziņās 

iegūt tuvāku informāciju.    A. Grinvalds -- DK priekšniece 

SVEICAM JAUNU DRAUDZES LOCEKLI 

Sveiksim savā draudzes saimē Gintu Zichmani!  Jēzus saka: 

ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, arī Cilvēka Dēls 

apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Lūkas 12:8 

AULEKŠIEM AUTIŅOS! 

Pateicības dienas svētku gaisotnē Velta Dāboliņa un Daina 

Tustian nogādāja Mission Services saziedotās mantas: 2,095 

autiņus, 3,920 mitrās zalvetes, 285 “Depends”. Paldies tiem, 

kas atsaucās šai akcijai! 

 

 

 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS 

Svētdien, 1. novembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums (Visu svēto diena) 

Svētdien, 15. novembrī plkst. 11:00 – Latvijas Valsts svētki Bayfront parkā (HALO sarīkojums) 

Svētdien, 22. novembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu (mirušo piemiņas diena) 

Svētdien, 29. novembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums (1. Advents) 

Ik nedēļas svētbrīži atrodami vietnē Vimeo https://vimeo.com/user113249672 

 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai rakstot uz e-

pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522. Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. 

Kancelejas un arī baznīcas trepju telpa tālr. ir 905 527 5810. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 

1S6, mobilais tālr. ir 289 442 6846 e-pasts daviskaneps@gmail.com. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda mobilais tālr. 

905-339-7225; Konta pārzines Rudītes Lozes tālr. mājās 905 575 0094, mobilais tālr. 905 387 0824. 

https://vimeo.com/user113249672

