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

Nākošās Hamiltonas Ziņas iznāks 2016. g. 1. februārī. Tajā ievietojamie materiāli nododami līdz 2016. g. 20. janvārim 
Aleksandrai Šteinbergai 11-42 Brock St. S. Dundas, ON L9H 3G7; e-pasts: asteinbergs@cogeco.ca  tālr. 905-628-0392 

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

SARĪKOJUMI JANVĀRĪ 

Svētdien,     3. janv. plkst. 11:00 Draudzes ziemassvētku koncerts un mielasts, baznīcā  
Ceturtdien,     7. janv. plkst. 13:00 Ceturdienas klubs, kafijas galds & video, Biedrības namā 
Sestdien,   16. janv. plkst. 10:00 DV Hamiltonas nodaļas valdes sēde, Biedrības namā
Ceturtdien,   21. janv. plkst. 13:00 Ceturdienas klubs, kafijas galds, Biedrības namā 
Piektdien,   22. janv. plkst. 13:00 Vanadžu kopas pilnsapulce, Baznīcas zālē  

HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA 

Pateicība:  Izsakam sirsnīgu pateicību visiem kuri apmeklēja, ziedoja mantas, cepumus un izpalīdzēja 
Adventes tirdziņa sarīkojumā. Tāpat, paldies visiem kas atnāca uz HLB rīkoto Eglītes vakaru, visiem 
rīkotājiem,  cepumu ziedotājiem, mielasta gatavotājiem,  un trauku mazgātājiem. Sevišķs paldies 
mac. Dāvim un iemīļotam Ziemassvētku vecītim. (Ho, Ho, Ho) 

Ziedojumi:  Dr. Ingrīdas Strautmanis piem.- $995 Aldis Dargevics; $150 Anita un Ivars Gaide; $100 
Anda Sīpoliņa; $60 Maija un Ivars Bite; $50 Irma Upmanis, Anda Libera, Vilis Dāboliņš; $40 Ērika un 
Jānis Grinbergs; $25 Rudīte Loze; $20 Ādolfs Avens. HLB vajadzībām-$100 Sandra Cers. 
Paldies visiem ziedotājiem! 

Pilnsapulce—sestdien, 13.februārī, plkst. 15:00. 

DAUGAVAS  VANAGI  -  HAMILTONAS NODAĻA 

Ziedojumi vanadžu kopai: 
$200.00  -  I. Mitton  -  M. Polis,  G. Ieviņš,  I. Pulciņš  un  D. Ives piemiņai. 
  100.00  -  Sofija Roze 
    50.00  -  L. Jēgeris;   V. Alksnis.   

Ziedojumi nodaļai:         
  $50.00  -   A.A. Kalupnieks  -  Gaidas Ieviņš piemiņai.  
                    E.N. Pulciņš  -  Z. Dindzāns un M. Laugalis piemiņai. 
  $20.00  -   Māra Strazdiņš  -  Z. Dindzāns piemiņai. 

Ziemassvētku palīdzības akcijai (līdz 18. decembrim) ienākušie ziedojumi: 
$400.00  -  V.J. Ezerkalns;                                                                                 $150.00  - G.N. Ozoliņš 
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$ 100.00  -   R.G. Auniņš;     L. Evans;     I. Kops;    A.Z Moruss;    V. Plinte;     
                    V. Rīdiņš;    A. Rudzroga;   R. Sīlis;    L. Strucis.     
     
   $50.00  -   Y&E. Amatnieks;   Ludmila Bērziņš;    B. Bitmanis;   Vilis Dāboliņš; 
                     I. Dumpe;   R. Eglītis;  A.A. Grīnbergs;  V.A. Ivsiņš - leģionāriem; 
                     A.A Kalupnieks;   M. Kārkliņš;   V. Liģers;   N.E Pulciņš;   S. Roze:                                      
                    A. Sīlis;  D Skreitulis;   Arnolds Smiltnieks;   B.V Šnikvalds;   
                    R. Tērauds;   V. Ūdris  -  jaunatnei;    P. Vilks.                                  
    $40.00  -   Nicholas Ozoliņš;     G. Zutis.   
    $30.00  -   M&I. Bite;   B. Bredovskis;   V. Paukšēns;   I. Upmanis.   
    $25.00  -   I. Breikšs;   H.G. Ķiķauka;    E.I. Leja.     $20.00 -  Velta Dāboliņš   
              Vanadžu kopas un nodaļas sirsnīga pateicība visiem ziedotājiem! 

DVH nodaļas valdes sēde – sestdien, 2016. g. 16. janvārī plkst. 10:00,  HLB. 

Vanadžu kopas pilnsapulce  -  piektdien 2016. g. 22. janvārī, plkst. 13:00, baznīcas zālē. 

Sirsnīgi aicinam visas vanadzes piedalīties pilnsapulcē, lai varam izvērtēt pagājušā gada darbību un 
plānot mūsu 2016. gada pasākumus.   
Lūdzu nākiet ar jauniem ierosinājumiem, lai mūsu darbs labāk sokas.   
                                                         Visas mīļi gaidītas!         Vanadžu kopas valde.  

DVH nodaļas biedru pilnsapulce – sestdien, 2016. g. 6. feb. plkst. 15:00,  HLB.   
Darba kārtība: 
                        1.  Sapulces atklāšana 
                        2.  Sapulces vadības vēlēšanas 
                        3.  Iepriekšējās pilnsapulces protokola lasīšana un pieņemšana 
                        4.  Nodaļas valdes, kopu un nozaru ziņojumi 
                        5.  Revizijas komisijas ziņojums 
                        6.  Vēlēšanas 
                        7.  Turpmākā darbība, ierosinājumi un dažādi jautājumi 
Pēc pilnsapulces biedru vakars.   Lūdzu ņemiet līdz groziņus. 

DV Hamiltonas nodaļas valde izsaka sirsnīgu pateicību visiem tautiešiem par mūsu palīdzības darba 
atbalstīšanu un veicināšanu pagājušā gadā un novēl:     LAIMĪGU, VESELĪBAS UN DIEVA 
SVĒTĪBAS PILDĪTU JAUNO GADU! 

D. V. sporta kopa “Sparta” iesāka savu 2015.-16. g. sezonu ar turnīru 20. nov.  Piedalijās tikai 
seši spēl. 1. vietā O. Šustiņš 4 pkti., 2. v. E. Hughes 3 ½ pkti., 3. v. A. Richters 3. pkti.  Spēles 
turpinās vienspēlēs divos riņķos, pēc tam komandu spēles.  Ar prieku varu paziņot, ka mums ir 
pienākuši trīs jauni spēl.” Rinalds un Ingrīda Eglītis un Atis Maldonis. 
 Apsveicu viņus mūsu grupā!   M. Žulps 

LATVIEŠU SKOLA HAMILTONĀ 

Latviešu skola Hamiltonā atzīmēs Draudzīgo Aicinājumu svētdien 7. februārī tūlīt pēc 
dievkalpojuma. 



CETURTDIENAS  KLUBS 
ar   kafiju 

Pensionāri Hamiltonā 

              2  
                       Daugavas  upes  krasts pie  “Pļaviņām” 

  Kad dzīvi gaišām acīm redzi, 
  Par visu skaisto, labo dedzi, 
  Tev šķiet, ka dzivo mājīgāk, 
  Kāds Labais Gars tad stāv tev klāt. 

  Ir vieglāk otram būt, 
   Kad atsaucībā sirds to jūt, 
  Kad divas dzīves saskaras  
  Un mīlestība atveras! 
  Ik daudz ir dzīvē svētību 
  Tās devis Dievs—tās dāva tu ! 

 Lūdzu esiet visi laipni aicināti uz  mūsu nākamam saietam kur, kā vienmēr, būs garšīgas 
maizītes un saldumiņi ar kafiju, tēju un vīnu. Varēsim paskatīties kaut ko jautru uz video; cerēsim, ka 
mūsu Jaungada vēlēšanās iznāks patiesība?? 

Laimīgu Jauno Gadu! 

Sanāksim: ceturtdien, 2016. g. 7. janv., plkst. 13:00, Biedrības namā 
Sanāksim: ceturtdien, 2016. g. 21. janv., plkst. 13:00, Biedrības namā 

Uzredzīti  jums  visiem! 

PATEICĪBA   

Sirsnīgs paldies visiem kas piedalijās un izpalīdzēja Dr. Strautmanis aizlūgumā Hamiltonā, kā arī 
izvadīšanā Toronto kapsētā. 

Maija Bite un Arnolds Smiltnieks 



KRISTUS EV.-LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 

APKĀRTRAKSTS 2016. GADA JANVĀRIM 

Jaunajā gadā—ko Tu vēlies sagaidīt? 

  “Redzi, ja tu būtu govs bērns, tev dzīvē būtu vieglāk—tu gremotu zāli, dotu pienu—un tas viss. Ja tu 
būtu zirga bērns, arī tad tev būtu vieglāk. Kad tu izaugtu liels, rautu savu saimnieku pa kāzām un 
nemaz nedomātu, vai tie, kas sēž tavā linejkā, smejas vai raud. Ja tu būtu cūkas bērns, tev pat 
nevajadzētu paskatīties uz augšu, vai tur spīd saule vai mirdz zvaigznes naktī, vai arī lietus ir pakāris 
varavīksni pār mežiem un ezeriem. Tu tikai raktu savu saknīti no zemes, un, kad vēders būtu pilns, tu 
to pakasītu ar kāju un tad apgultos, kur vairāk dubļu un slapjuma… Tā tas būtu…  

  Tu redzi, kā ir, kad tu esi cilvēka bērns. Tev jārunājas ar savu sirdi. Citu reizi tā sāk zviegt kā zirgs, 
un ko vari tu? Nekā! Tu nevari vis viņu piebāzt ar auzām vai zāli un pateikt: esi tagad paēdusi un 
klusē… Nekā. Tu nekad nevari zināt, kad tā ir paēdusi un vai tā visā mūžā kādreiz vispār būs paēdusi 
. Tad tava sirds sāk prātot—vai tevī būtu kaut kas tāds, ar ko tu varētu pabarot citas sirdis? Un atkal 
tu meklē un tausties, un tikai dzirdi, kā tavas asinis kalst… 

  Tad tu beidzot sāc runāt ar Dievu—vai vismaz tu domā, ka jāparunā ar pašu Dievu par visu ko, ko tu 
pats te nevari ne zināt, ne saprast… Un, kad tu sāc runāt, domā, ka tev būs daudz runājamā un 
daudz atbilžu. Beidzot tu, cilvēka bērns, stāvi rasainā rītā basām kājām smilšaina ceļa malā un redzi, 
ka šo atbilžu ir tikai tik vien, cik saule mirdz uz putnu spārniem un rasa bērzu galos… To visu redzot, 
tev ir liela laime un nelaime reizē, tāpēc ka tu zini, ka tu esi cilvēka bērns…”  

                                                      Jānis Klīdzējs “Cilvēka bērns”  



NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI 
Svētdien, 3. janvārī, plkst. 11:00,  Ziemassvētku koncerts (Lūdzu skat. paziņojumu) 
                                                        Pēc koncerta draudzes eglīte, siltas pusdienas 
                     ******  6. janvāris - Zvaigznes diena - Sākas Atspīdēšanas laiks  ***** 

Svētdien, 10. janvārī, plkst 11:00, Ģimenes dievkalpojums ar dievgaldu 

Otrdien, 12. janvārī, plkst. 13:00, Dāmu komitejas sēde 
                                   plkst. 19:00, Padomes sēde 

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

Svētdien, 17. janvārī, plkst. 11:00, Dievkalpojums 

Svētdien, 24. janvārī, plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu 
(Šajā svētdienā būs Hamiltonas un apkārtnes mācītāju rotācijas diena - Kristus draudzē kalpos māc.  
 Loretta Jaunzariņa, kopā ar mūsu draudzes locekļiem; mūsu māc. D. Kaņeps kalpos Fišervillē) 

Otrdien, 26. janvārī, plkst. 19:00, DUGAs sanāksme 

Trešdien, 27. janvārī, plkst. 11:00,  Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 31. janvārī, plkst. 11:00, Dievkalpojums 
(Šajā svētdienā mūsu māc. D. Kaņeps piedalīsies Otavas jaunā mācītāja Ilmāra Zvirgzda amatā 
ievešanas dievkalpojumā; mūsu draudzē kalpos prāv. Ilze Kuplēna - Ewart) 

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

Svētdien, 2016. gada, 3. janvārī, plkst. 11:00 

ZIEMASSVĒTKU  KONCERTS 

Piedalās: Kristus draudzes koris diriģentes S. Darkevicas vadībā, Hamiltonas vīru 
ansamblis  

 J. Grinvalda vadībā, Tenors prāv. emer. Ivars Gaide, Vijolniece Audrone Sharp un 
Hamiltonas jaunieši. 

Ieeja uz koncertu pret ziedojumiem sākot ar $ 10.- 
Atlikums no koncerta par labu labdarības projektam “Mīlestība mammām”  

Pēc koncerta baznīcas lejas zālē draudzes eglīte 
ar siltām pusdienām    cena $ 15.- 

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

Varam ziņot par ļoti veiksmīgu pārtikas vākšanas akciju “NO ROKAS ROKĀ”. 
2015. g. 9. decembrī ar “MISSION SERVICES” transportu tika aizvesti visi savāktie produkti uz viņu 
izdales punktu, Wentworth ielā, Hamiltonā. Bez daudzajām konservu bundžām, makaroniem un 
dažādām citām mantām, nodevām arī 415 mārciņas svaigus kartupeļus. Par lielo devumu 
pateicamies ikvienam, kas piedalījās pildot mūsu “zaļo kasti”. Paldies arī tiem, kas iedeva naudu, par 
kuru mēs tad iepirkām produktus. Esam pārliecināti, ka ar padarīto mēs esam iepriecinājuši daudzus 
trūkumā nonākušus cilvēkus un viņu dienas padarījuši gaišākas. Vēlreiz visiem sirsnīgs paldies! 
DUGA. 



Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2015. gada 22. novembra līdz 13. decembrim) 
Gaidas Ieviņas piemiņai: $20.- I. Upmane. Dr. Ingrīdas Strautmanes piemiņai: $30.- G. Zutis. 
Mades Laugales piemiņai: $100.- D. un J. Ozoli. Mīļo aizgājēju piemiņai; $20.- Dz. Suškovs 
(bāreņiem), $40.- Ž. un A. Morusi (dāmu komitejai), $100.- D. Skreitulis. Archibīskapes algas 
fondam: $50.- A. Rudzroga. “Mīlestība mammām”: $25.- H. un G. Ķiķaukas.  
LELBA: $30.- H. un G. Ķiķaukas, $ 50.- J. Grinvalds. 
********************************************************************************************************************************************************* 
Dāmu komitejas ziņojums: Mīļš paldies visiem, kas atbalstīja un apmeklēja Dāmu komitejas rīkoto 
Ziemsvētku sarīkojumu Pirmā adventes svētdienā š. g. 29. novembrī. Īpašs paldies visām vārītājām 
un cepējām, kā arī Atim Maldonim, kas palīdzēja gatavot un pasniegt kāpostu un desiņu pusdienas. 
Nākošā D. K. sēde paredzēta 2016. gadā, 12. janvārī plkst. 1’os, baznīcas lejas zālē 
********************************************************************************************************************************************************** 
Lūgums pie dāmām: 
Gribētu Jūs laipni lūgt pievienoties mūsu draudzes Dāmu komitejas “jautrajai komandai”. Ir patīkama 
sajūta un liels apmierinājums, ko gūstam ziedojot savu brīvo laiku un enerģiju piedaloties Dāmu 
komitejas labdarības pasākumos. Kaut arī Jūs nevarētu būt klāt katrā sanāksmē vai sarīkojumā, un 
vārīšana un cepšana nebūtu Jūsu stiprā puse, Jūsu palīdzība citādos veidos būtu vienmēr noderīga 
un atzinīgi novērtēta. Lūdzu tiekaties personīgi ar Astrīdu Grinvaldi, jeb zvaniet 905 335 9819. 

******************************************************************************************************************************************************** 
“MĪLESTĪBA MAMMĀM” 

Jaunais 2015./16. gada LELBA Jaunatnes projekts ir klāt! Šis būs nozares 
ceturtais lielais projekts. "Lai rit!" (2010), "Būsim gudri!" (2012) un "Priecīgas 
pēdas" (2014). Kā zinām, svētības ir bijušas milzīgas iepriekšējos projektos. 
Jaunais labdarības projekts "Mīlestība mammām" atbalstīs Zemgales 
māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas, kurām nesen piedzimuši 
mazuļi. Atbalstā ietilpst autiņi, mitrās salvetes, formula, ratiņi, vitamīni 
grūtniecēm, grāmatas, utt.  Sadarbosimies ar vietējām Zemgales draudzēm    
un sociālajiem dienestiem, lai uzzinātu, kuriem atbalsts būtu nepieciešams 
visvairāk.  Garezera vasaras vidusskolas 2015. gada 2. klases 5 jaunietes - 
Anastasija Perri, Daina Renerts, Ūve Strautmanis, Annelī Cers un Erika 

Heinze, radot šī projekta ideju, izpētīja, ka Zemgalē ir visaugstākais dzemdību procents Latvijā, cik 
piemēroti, jo mums tieši nav bijis projekta Zemgalē. Pateicība Dievam un šīm radošajām jaunietēm, 
kuras izdomāja šo projektu! 
Kā zināt, Jaunatnes nozare vienmēr aicina vākt ziedojumus interesantos veidos. Naudas vākšanas 
idejas projektam "Mīlestība mammām" ieskaita "Pusdienas mammas gaumē" (aicinām rīkot 
pusdienas/vakariņas, kur baudīt mūsu mammu mīļākos ēdienus) un "Ratiņu walk-a-thon" (līdzīgi 
walk-a-thon, kur gājēji piedalās ar izpušķotiem bērnu ratiņiem). 

Pēdējā DUGAs sapulcē nolēmām 2016. gadā šo labdarības projektu Hamiltonā sadalīt divās 
daļās. Pirmais ir iecerēts 21. februārī, kad “kungi” gatavos un pasniegs siltas, elegantas  
pusdienas pēc dievkalpojuma. Otrajā daļā rīkosim kautko līdzīgu mūsu gājienam “Priecīgas 
pēdas” Hamiltonas Bayfront parkā, sestdien, 26. martā, dienu pirms Lieldienām.  

PAR ABIEM ŠIEM PROJEKTIEM SNIEGSIM SĪKĀKU INFORMĀCIJU NĀKOŠĀ APKĀRTRAKSTĀ. 

Šim labdarības projektam mēs pieņemam ziedojumus jau tagad un jūs varat tos nododot katrā  
 laikā, ieliekot savu devumu aploksnē ar norādījumu “Mīlestība mammām” - Paldies. 



ARĪ MĒS GRIBAM PARĀDĪT “MĪLESTĪBU MAMMĀM” UN SVĒTDIEN, 21. FEB., 
IELŪGT JŪS UZ KUNGU GATAVOTĀM SILTĀM PUSDIENĀM. 

PUSDIENAS BŪS PRET ZIEDOJUMIEM.  ATLIKUMS PAR LABU LELBA JAUNATNES NOZARES 
LABDARĪBAS PROJEKTAM MĀMIŅĀM LATVIJĀ “ MĪLESTĪBA MAMMĀM” 

NĀKSIM DAUDZI UN BAUDĪSIM ŠO KUNGU GATAVOTU GARŠĪGO MALTĪTI ! 
“ KUNGU KOMITEJA.” 

********************************************************************************************************************************************************** 
Vēl viens ziņojums sakarā ar māmiņām, šoreiz gan Āfrikā  

Jūs visi atcerēsities, ka š. g. augustā pie mums ciemojās Pauls un Sonia Grinvaldi un baznīcas lejas 
zālē stāstīja par savu dzīvi un panākumiem dzīvojot Ugandā. 
Esot pie mums Hamiltonā, Sonia jau tai laikā bija vairākus 
mēnešus stāvoklī. Šodien ar lielu prieku varam ziņot, ka 2015. g. 
30. novembrī Nairobi, Kenya (Ugandas kaimiņvalstī) Soniai 
piedzima maza meitiņa Tessa Nellija. Mazā Tessa un jaunā 
mammiņa abas jūtas labi un jaunais papiņš Pauls ir “septītās 
debesīs”! Kā viņš pats saka: tagad man ir jāpērk rozes abām 
manām mīlestībām. Labi, ka rozes Āfrikā maksā tikai divus 
dolārus ducī! Visā drīzumā viņi visi trīs atgriezīsies savā 
pastāvīgajā dzīves vietā, Ugandā. Sveicam jaunos vecākus un 
vēlam mazajai meitenītei augt lielai un gudrai un būt par 
lepnumu māmiņai un tētim, vecvecākiem un vec-vecvecākiem. 

Grinvaldu un Ķiķauku ģimenes. 
********************************************************************************************************************************************************** 
“Mission Services” Aprūpes iestāde 196 Wentworth street, North, Hamiltonā, ar kuru mēs esam 
sadarbojušies jau vairākus gadus, meklē “volunteer workers” dažādiem darbiņiem viņu noliktavā.   
Ja Jūs būtu ar mieru ziedot vairākas stundas mēnesī un mums pieteiktos pietiekoši daudz 
ieinteresētu personu, mēs varētu noorganizēt mūsu draudzes darba komandu un piedalīties šai 
svētīgajā darbā. Lūdzu padomājiet un stājaties sakaros ar Birutu Kwapisinski - 905 389 3842 
********************************************************************************************************************************************************** 
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. Ja mainat dzīves vietu, lūdzu 
paziņojiet savu jauno adresi Mārai Zandbergai, zvanot 905 648 3539 vai rakstot mzandbergs@cogeco.ca. 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. 
Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā 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 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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Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot.  

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, Kūtī Dāvida pilsētā Jēzus silītē 
dus, Jēzus silīte dus.  

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda. Mīļotās Klusa nakts dziesmas 
pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī 
Dāvida pilsētā. Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus. Pasaulē ir tik daudz, kam 
lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas dzīvo sērās, neziņā, 
rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā. Tie dus nomodā. Gatavībā, steigā bēgt 
vai doties palīgā cietējiem.  

Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi. “Redzi, es 
jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas 
Kungs!” (Lk. 2: 10). Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad. Tas ir tas Kungs, kas 
nesnauž un neguļ. Nekad.  

Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt. Matejs liecina, kad Jāzeps guļ, viņš sapnī saņem 
brīdinājumu, ka ģimenei jābēg. Tā kā to redzam zīmējumā, ko saņēmu no draudzes locekles, kuŗai 
nesen palika ‘tikai’ 95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā. Gaŗā mūža ceļā daudz 
piedzīvots bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts tumsu un 
pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un Svētā Gara klātbūtne miera balodis dodas līdzi 
ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz ir nodomā un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes rokās. 
Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas nesnauž un neguļ. Nekad.  

LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skaistus, 
cerības un miera pilnus Ziemsvētkus! Tādus, kuŗos jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bērnu un 
mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma! Katrā draudzē, ģimenē,, Latvijā un 
ārpus tās, lai Kristus piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt par tādiem, kas 
gatavi sargāt, gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju dusēt bez bailēm. 
Visvarenais Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, Baznīcu. Viņš lai dod, ka 
katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa sargāta, Viņa želastības un jaunu 
uzdevumu pilna! 

Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums! Archibīskape Lauma 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“Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur 
praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums 
ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu 
mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.” Ebr.1:1,2 

 Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem manus 
labākos vēlējumus, sagaidot svētīgus Ziemassvētkus. Šajā 
Adventa laikā mana lūgšana ir, lai katrs no jums rastu 
iespēju pārdomāt savu ticibu un attiecības ar Kungu Jēzu 
Kristu un Viņa Baznīcu. Vienalga, ko mūsu sirdis un 
dvēseles vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša Jēzus, 
Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemassēvtkos mūs pilda prieks un 
mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu cerības ir 
piepildījušas Kristus Bērns.  

 Cauri visām mūsu ikdienas rūpēm un raizēm, Dieva Tēva mīlestība mums parādās Viņa 
brīnišķīgajā dāvanā – Viņa dēlā Jēzū. Līdz ar visiem eņģeļiem Betlēmē, mūsu ticība mūs arī mudina 
dziedāt: “Gods Dievam augstībā un miers Viņa ļaudīm virs zemes!” Mēs saprotam, ka patiesais miers 
zemes virsū plūst no mūsu atziņas un Dieva slavēšanas mūsu dzīvē. 

 Ziemassvētkiem piemīt spēja indivīdus un ģimenes pulcināt dievnamos. Dažādu iemeslu dēļ. 
Cik brīnišķīga un žēlastība pilna iespēja ir nolikt pie malas bijušās vājības un vecos paradumus, 
sāpes un no jauna atsākt svētīgas attiecības ar Kungu un Viņa draudzi. Ziemassvētki to dāvā. Lai 
kopā augam spēkā un žēlastībā, pazīstot un svinot Dieva klātbūtni mūsu dzīvēs un Viņa valdīšanu 
par visām lietām pasaulē.  

 Noslēdzot šo 2015. gadu un ieejot 2016. gadā, LELBA raugās uz visu, ko Kungs ir uzticējis 
mūsu kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu draudzēs, mūsu apkārtnē un pasaulē. Ir 
daudz darāmā. Mana lūgšana ir, lai mēs visi, kad dzirdam jautājumu “Ko lai sutu?”, atbildam: “Es šeit 
esmu, Kungs, sūti mani.” Tā būs lielākā mūsu dāvana Dievam un mūsu Baznīcai.  

 Tad nu svinēsim atkal viena gada noslēgumu un uzņemsim jauno 2016. gadu, zinot, ka tas bus 
pildīts ar augšanu mūsu katra garīgā dzīvē un mūsu Baznīcas dzīvē, līdz ar visiem, kas kopā ar 
mums pielūdz Dievu.  

 Lai musu Kungs Jezus Kristus, dzimis Betlēmē, svētī jūs, jūsu ģimenes un mīļos cilvēkus šajā 
cerību un žēlastības laikā. Lai jūsu Jaunais gads ir prieka, miera un Jēzus Kristus spožuma pilns. Es 
lūdzu, lai Viņa daudzās svētības apklāj jūs un jūsu tuviniekus.  

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš
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