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Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.  

II Tim. 1:7 

 Cilvēki saka, ka foto ir 1000 vārdu vērts ! Redzamais foto attēls tapa ejot pa kraujas malu ceļā 
pie kāda cilvēka, kurš tajā brīdī atradās slimnīcā. Ko tur daudz var teikt? Mirklis bija ideāls. Saules 
riets nokrāsoja augstākās Hamiltonas celtnes, kuras no šī skata punkta paslēpušās aiz klintīs 
ieaugušiem koka zariem.  
 Es te jutos iedvesmots pirms devos pastorālā vizītē, tāpēc nācās domāt par bailēm. Bet bailes 
pārņem ikvienu, jebkurā mirklī. Piemēram—vietā no kurienes šis skats tika fotografēts, bailes 
piedzīvot varētu tas, kam akrofobija—jo pāris soļu attālumā ir kraujas mala un kritums ir teju 90metri. 
 Bailes varētu piemklēt arī to, kam agorafobija—jo šeit ir izjūtami varen lieli plašumi. 
Šajā kontekstā iespējami pamatīgākās bailes cieš tas, kuru gāju apmeklēt slimnīcā.  Kā tūkstošreiz 
dzirdēts—cilvēks baidās visvairāk no tā, ko nezin. Kamēr nav uzstādīta diagnoze, viss, ko šis cilvēks 
zin, ir tas, ka kaut kas nav ar viņu kārtībā. Sliktās sajūtas liek domāt par vissliktāko iznākumu. Patiess 
drošinājums ir otra laipnais pieskāriens, kas spēj remdināt cietēja bailes un ļaut tam drosmīgi 
griezties pie Dieva pēc augstākas, garīgas palīdzības un dvēseliska spēka. 
 Kādas aptaujas* rezultāti atklāj, ka kanādieši visvairāk baidās no čūskām, no augstumiem un 
no uzstāšanās auditorijas priekšā. Vēl šīs aptaujas pētnieki uzzināja, ka 18-34 gadnieku paaudze 
vairāk uztraucās par bailēm nekā tie kam pāri 55 gadiem (68% vs 43%). Lai gan kāds pasmiesies par 
šiem rezultātiem, tomēr var saprast jaunos, kuri jūt, ka viena nopietna neveiksme darbā vai pat darba 
intervijā var nozīmēt sliktas izredzes strādāt ienesīgu darbu. Bet arī lielākā vecuma galā mīt līdzīgas 
bailes—dēļ nopietnākiem fiziskiem vai garīgiem ierobežojumiem, var gadīties piedzīvot sabiedrības 
aizmirstību un mocīties no vientulības. 
 Tātad—jaunie un vecie! Jaunais gads ir klāt, un mēs nespējam zināt, kāds tas izveidosies. 
Varam vienīgi jautāt: vai mēs ieiesim jaunajā gadā ar bailēm vai ar drosmi? Vai ierausimies savās 
migās, atteiksimies no plašāka sabiedriska kontakta, un ieslēgsimies savā komforta zonā 2017. 
gadā? Bet varbūt laimēsies piedzīvot pretējo—pastāvīgi būt tādai draudzei, kādai Kristus vēlējis 
mums būt (ciešai un spēcīgai pilna žēlsirdības un līdzjūtības) un ļaut mums būt tai vietai un miesai, 
kur cits citu drošinām atmest viņu bailes un satvert dzīvi aiz ragiem. Tātad esi svētīta, Hamiltona! 

*skat.: hechive.com/2016/03/21/whatre-canadians-most-scared-of-13-photos 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Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2016. g. 13. novembra līdz 4. decembrim) 
Māras Zandbergas piemiņai: $50.- I. Upmane; $100.- M. un E. Tētiņi.  Elzas Gulbis piemiņai:  
$40.- R. Tērauds. Lūcijas Skrodeles piemiņai: $25.- I. Breikšs; $30.- G. Zutis; $40.- R. Tērauds,   
I. un M. Bites; $50.- I. Upmane, L. Mecs, V. Alksnis; $ 0.- A. Richters; $100.- V. Rīdiņš; 
$575.- P. Vilka ģimene (Manitobā).  Mīļos pieminot: $10.- Dz. Suškovs.  Archibīskapes Fondā:  
$50.- A. Rudzroga. Māc. Dr. Anita Gaide ziedojusi $250.- pieminot Māru Zandbergu un citus šai gadā 
mirušos Kristus draudzes locekļus. LELBAi ienākušie ziedojumi $350.- 

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

Dzintras Gekas dokumentālā filma “DIEVA 
PUTNIŅI”. 
Filmas veidošanas laikā Dzintra Geka ar savu 
filmēšanas komandu viesojās Hamiltonā, intervējot 
vairākus šeit dzīvojošos latviešus. Ne visu intervēto 
stāsti tika ietilpināti šai pirmajā filmā, tomēr būs vairāki, 
ko pazīsiet. 
Šo ļoti interesanto filmu, kā gāja bēgļiem pēc 
dzimtenes atstāšanas, varēsiet redzēt svētdien, 
2017. g. 15. janvārī, pēc dievkalpojuma mūsu 
baznīcas lejas zālē. 

Gunārs Nāgels, Latvijas Okupācijas mūzeja direktors 
savās piezīmēs par filmu raksta: 

Rindās aizbrauc Dievputniņi/ līdz ar sauli, mīļo māti/ (..)/ Rindās, tauta, tavi bērni/ aiziet, aizklīst – 
kurp? Kas zinās!” rakstīja Fricis Bārda, kuŗš pavadīja lielu daļu Pirmā pasaules kaŗa laika bēgļu gaitās 
Krievijā. Filma „Dieva putniņi” ir par Otrā pasaules kara beigu posmu un kara sekām, kad nākamās 
paaudzes „Dievputniņi” kļūst par Displaced Persons– „pārvietotajām personām“, un pēc laika aizlido 
prom no Eiropas. Filmā ir uztverams skaidrs režisores Dzintras Gekas rokraksts. Pārsvarā cilvēku 
stāsti – „runājošās galvas” stāsta par sevi, par savu dzīvi. Stāstu savienojumi – sākuma daļā kara 
šausmas – ir kā fons, uz kā ir uzkarināta jūtu kollāža. Nav pat svarīgi, tieši kuras drupas tiek rādītas 
un kurā ostā bēgļi kāpj kuģos. Galvenais ir sajūta, ka jābēg.........  
********************************************************************************************************************************************************** 
“ NO  ROKAS  ROKĀ ”   Pārtikas vākšanas akcija trūkumā 
nonākušajām ģimenēm Hamiltonas apkārtnē atkal bija ļoti labi 
izdevusies. Attēlā redzat Jancīti ar Anniņu un Mission Services 
pārstāvi “Joseph”, kurš bija ieradies trešdienas rītā, š. g. 7. 
decembrī,  lai uz noliktavu aivestu mūsu devumu. Mission 
Sevices vienmēr ļoti atzinīgi izsakās par mūsu ziedojumu. 
Pārpakojot produktus sūtīšanai, mazākās kastītēs, varēja redzēt 

produktu dažādību - viss 
ļoti noderīgs! Sirsnīgi 
pateicamies visiem, kas 
atbalstīja šo akciju un es 
nemaldos sacīdams, ka 
mūsu darbs padarīs 
daudzus galdus 
bagātīgākus Svētku laikā! 
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   ZVAIGZNES  DIENA ....... 
   Šī diena kristīgajā draudzē - augsta, liela, skaista diena, 
   pēdējā diena, kas noslēdz Ziemsvētku notikumus, 
   kurā ir pieminēts, ka pie mūsu Kunga un Pestītāja 
   zvaigznes vadībā nāk Viņu pielūgt Austrumu gudrie. 

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

                          NĀKOŠIE  DIEVKALPOJUMI  UN  CITI  NOTIKUMI 

Svētdien, 1. janvārī dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks 

Trešdien, 4. janvārī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 8. janvārī plkst. 15:00, Zvaigznes diena - Ziemsvētku atskaņu koncerts, Ieeja uz 
koncertu pret ziedojumiem, par labu Cīravas Mācītājmuižas / Sociālmājas ūdens un kanalizācijas 
iebūvei. Pēc koncerta draudzes Svētku eglīte ar siltām pusdienām Dāmu komitejas izkārtojumā. 

Svētdien, 15. janvārī plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Dz. Gekas filmas 
                                                                                                                    izrāde “Dieva putniņi”. 

Otrdien, 17. janvārī plkst. 12:00, Dāmu komitejas sēde baznīcas lejas zālē. 
                                 plkst. 19:00, Draudzes padomes sēde. 

Trešdien, 18. janvārī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 22. janvārī plkst. 11:00, Ģimenes dievkalpojums ar nodarbībām bērniem 

Svētdien, 29. janvārī pkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu 
********************************************************************************************************************************************************** 
Dāmu komitejas ziņojums: 
Draudzes D.K. (Dāmu komiteja) jūs visus laipni ielūdz uz draudzes eglīti un siltām pusdienām           
($ 20.- pieaugušiem) 2017. gada, 8. janvārī, tūlīt pēc svecīšu koncerta. Uz pusdienām ir vēlama 
iepriekš pieteikšanās, zvanot Astrīdai Grinvalds 905-335-9819, vai pierakstoties uz speciālās lapas 
baznīcas lejas zālē. 
Nākošā D.K. sēde ir paredzēta 2017.g. 17. janv. plkst. 12:00 baznīcas lejas zālē (Lūdzu ievērot laiku!) 
Astrīda Grinvalds. 

********************************************************************************************************************************************************* 
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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Kā eglīte uz baznīcu brauca… 

Dundas ielejā nocirstā egle tiek atvesta uz baznīcu Pa priekšas durvīm egli ienes baznīcā

Speciāli būvētā “kāja” egli sagaida laukumā Ar daudzu vīru spēkiem egli uzstāda baznīcas stūrī

Egle tiek iemontēta speciālajā “kājā” Egli ir jāizpušķo ar “svecītēm”/lampiņām un “eņģeļu 
matiem”

“Svinīgā gājienā” egli nes uz baznīcu Pēc padarītā darba seko kafijas krūze ar uzkodām
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