
KRISTUS  EV.- LUTERISKĀS  LATVIEŠU  DRAUDZES  HAMLTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 2016. GADA DECEMBRIM 

Mīlestībai kaut kur bija jādzimst 
Mēs esam garīgi ceļotāji un izgājuši viena gada laika sprīdim varbūt jūtamies mazliet noguruši, 
nobijušies vai bezspēcīgi kaut ko būtiski ar sevi vai pasauli mainīt. Runa ir par ticības jeb 
teoloģiskiem jautājumiem. Mūs visus īsti nevajadzētu pārsteigt tas, ka ja gribam atjaunoties, tad 
atgriežoties pie Rakstu (mūsu Bībeles) avotiem ir labs sākuma punkts. Tajos ir iespēja atrast ceļa 
zīmes, kas noved uz atbildēm dzīves dziļākajām mīklām. Līdzšinējā pieredze man apliecinājusi un 
mācījusi,ka smeļoties šajā avotā (Rakstos), varu iegūt svarīgu ieskatu un risināšanas modeli šī laika 
izaicinājumiem. Bībeles jēga ir piedzīvot mijiedarbību starp mani un Vārdu. Es ticu, ka Kristus sevi 
atklāj un no jauna piedzimst, kad lasām Svēto Vārdu – gluži kā Mārtiņš Luters to apzīmēja – Bībele ir 
silīte kuras salmos piedzimst mazais Bērns… 

Mūsdienu ceļotājs veic līdzīgu savienojumu, kad tas piestrādā apmierināt savu vēlmi maksimāli 
uzzināt par visiem gaidāmiem ceļojuma apstākļiem – kāda būs satiksme, kur izdevīgāk mašīnai ieliet 
benzīnu (degvielu), kur paēst un kur nakšņot? Šajos laikos uz katru no šiem jautājumiem atbildi var 
sniegt kāda interneta vietne vai lietojot kādu aplikāciju – visparastāk tos sameklē lietojot t.s. 
viedtālruņus (smartphones). Ar viena pirksta pieskārienu var izvairīties no sastrēgumiem, 
nepārmaksāt par 50 litriem 87 octane, zināt kuras ēdnīcas neizturējušas veselības inspekciju un 
kuros moteļos lien blaktis. 

Tā es veicu mazu izpēti – ko es varētu uzzināt par mūsu pilsētas viesnīcām? Ceļotāju padomdevēja 
vietnē atradu, ka pilsētas centrā viesnīcu netrūkst (kā jau to Dziesmu svētku rīkotāji zin - izvēle IR!). 
Tad sāku lasīt, kā paši viesi izteikušies par tām. Tur simtiem atstājuši savus kopvērtējumus par 
viesnīcu tīrību, klusumu, novietojumu, apkārtni, ēdināšanas izvēli, auto stāvvietām, liftiem, personālu, 
apkalpi un cenu – viss tiek sīki apcerēts. Cilvēku atsauksmes mēdz būt pieklājīgas, bet ir arī atsevišķi 
rūcēji, kuri izsaka pārliecību, ka vairs NEKAD tādā vai tādā vietā neatgriezīsies! Es uzzināju, ka katrā 
cenu un zvaigžņu kategorijā ir labas atsauksmes un ne tik glaimojošas… 

Bet kamēr ceļotājs nav pats šķērsojis priekšdurvju slieksni un pieteicies pie reģistrācijas, viņš nebūs 
piedzīvojis pašu šī ceļojuma iemesla būtiskāko – paša acīm “iesūkt” skatus kā iekšpusē tā ārpusē, 
ausīm dzirdēt vietējo iedzīvotāju balsis un pret savu ādu sajust mīkstos palagus, ūdens silto straumi 
dušā un uz savas mēles sagaršot piedāvāto kulinārijas daudzveidību. Kamēr nav šī kustība iesākta, 
izpaliks viesmīlības pieskāriens. Tas cilvēciskais elements visā – mīlestībai kaut kur jādzimst! 

Kas ir Ziemassvētki? Kāpēc tie mūs satrauc kā nevieni citi svētki? Lai gan vēsts par Kristus Bērna 
dzimšanu ir tik skaidra un vienkārša, tā gadu simteņu gaitā ir apkarināta ar neskaitāmām leģendām, 
alternatīvām teorijām un pašu izveidotām tradicijām. Tik daudzas grāmatas pilnas pierakstītas 
Ziemassvētku laika padomiem, ka grūti atšifrēt, ko pašam no tiem vajadzētu gūt! Tātad – kas ir šī 
senā mistērija? No kā verd šis mistērijas avots, kas par spīti kalstošai paštaisnībai, naidam un 
negausībai turpina plūst? Ja ne no jauna dzimstošas Mīlestības, tad no kā cita? 

Kaut kur mīlestībai bija jādzimst. Lai būtu mums mūžīga viesmīlība. Ar Dievu. Vecais “Ceļvedis” 
stāsta, ka tā miesā piedzima senā pilsētā Bētlemē. Lai to atrastu un būt lieciniekiem šai mistērijai, 
kādi sekoja (vienai) zvaigznei. Citiem kāds pārdabisks vēstnesis izskaidroja sīki aprakstītu maršrutu 
(noteikti ar norādēm uz oāzēm kur dzirdītu lopus!). Un tā - ikkatrs, kas toreiz nokļuva gala punktā pie 
šī lielā Noslēpuma, vienkārši atvērās tam Mīlestības spēkam, ar ko Dievs no pašiem pirmsākumiem 
radīja visu, kas bijis, ir un būs, redzamu un neredzamu.  
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Novēlu, lai arī Tu sajūti to Tavā sirdī dzimstam no jauna un nojaustu ceļu uz dievišķo svētumu! Lai 
Tev, mīļo draudzes locekli, rastos spēks un cerība darīt labu, atsaukties iespējai palīdzēt otram, 
ieraudzīt pazudušo un to uzvest atpakaļ uz taisnības ceļa. Lai Tev arī pietiktu uzticības lūgt pēc 
palīdzības, ja vien tā Tev ir nepieciešama! Un atceries – Kristus ir dzimis, Iemesls visam, kāpēc vien ir 
vērts dzīvot. Āmen. 

                           NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI 

Svētdien, 4. decembrī plkst. 11:00, 2. advents, Dievkalpojums ar dievgaldu (dziedās viesu koris ) 
Otrdien, 6. decembrī plkst. 12:30, Dāmu komitejas sēde 
Trešdien, 7. decembrī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 
Svētdien, 11. decembrī plkst. 11:00, 3. advents, Dievkalpojums ar latviešu skolēnu piedalīšanos 
        plkst. 12:15 Hamiltonas latviešu skolas sarīkojums. Visi mīļi aicināti 
Svētdien, 18. decembrī plkst. 11:00, 4. advents, Dziesmu un lasījumu dievkalpojums; ģimenes   
      dievkalpojums ar bērnu nodarbībām 
Trešdien, 21. decembrī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 
Sestdien, 24. decembrī plkst. 16:00, Ziemsvētku vakara dievkalpojums 
                                     plkst. 15:00, Sadraudzība pirms dievkalpojuma lejas zālē 
Svētdien, 25.decembrī plkst. 11:00, Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu 
Sestdien, 31. decembrī plkst. 16:00, Vecgada vakara dievkalpojums ar dievgaldu 
********************************************************************************************************************************************************* 

2017. gadā, svētdien, 1. janvārī dievkalpojums mūsu baznīcā nebūs 
Svētdien, 8. janvārī plkst. 11:00, Zvaigznes diena - Ziemsvētku atskaņas koncerts, pēc tam draudzes    
     Svētku eglīte ar siltām pusdienām Dāmu komitejas izkārtojumā. 
********************************************************************************************************************************************************** 

                                        “Klusa nakts, svēta nakts” ....... 
 “Klusa nakts, svēta nakts” (vācu: Stille Nacht, heilige Nacht) pirmo   
reizi tika atskaņota 1818. gadā Ziemassvētku vakarā, Svētā Nikolasa 
baznīcā, Oberndorfā. Mazā pilsētiņā, toreizējā Austrijas impērijā, 
tagadējā Austrijā, netālu no Zalcburgas. 
Jaunais priesteris, Josefs Mors (Joseph Mohr) vārdus šai populārajai   
dziesmai bija uzrakstījis jau 1816. gadā, dzīvodams Mariafārā       
(Mariapfarr). Īsi pirms Ziemassvētkiem, 1818. gadā, Mors  lūdza 
Franci Ksaveri Grūberu (Franz Xaver Gruber) sakomponēt melodiju 
šai dziesmai. Abu autoru klātbūtnē “Klusa nakts, svēta nakts” tika 
izpildīta tieši Ziemassvētku vakarā, ģitāres pavadījumā, mises laikā. 
Orģinālais manuskripts nav saglabājies. Senākais saglabājies      
dziesmas manuskripts ir datēts ar 1820. gadu, tāpat tas ir vienīgais      
Mora rakstītais manuskripts. “Klusa nakts, svēta nakts” ir tikusi tulkota 
apmēram 140 valodās. 

“Klusa nakts” baznīca Oberndorfā (Oberndorf). 
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Latviešiem Ziemassvētki ir tradīcijām bagāti. Tāpēc arī ir daudzu un dažādu ticējumu un izdarību. 
Latviešiem Ziemassvētki, tāpat kā Jāņi ir mīļākie svētki gadā. Tie parasti "atnāk pāri rudzu laukam" 
vai atbrauc "rakstītās kamanās". Svētki cieši sakņojas senajā zemkopības kultā un saistāmi ar 
noteiktu saules stāvokli. Ziemassvētkos jeb arī tā dēvētos Saulgriežos—nakts ir visgarākā, bet diena
—visīsākā.  Priecīgus Ziemassvētkus visiem! 
******************************************************************************************************************* 

Mūsu draudzes dziesmu grāmatas .... 
Kā jau redziet uzņēmumā, mūsu dziesmu 
grāmatas baznīcā no daudzu gadu 
lietošanas lēnām sāk “jukt ārā”. Vāki 
atdalās no grāmatu iekšdaļas. Esam 
interesējušies par jaunu grāmatu iegādi, bet 
bez panākumiem. Arī salīmēt tās ir grūti. 
Vairāki no draudzes locekļiem jau ir 
atnesuši savas nelietotās dziesmu 
grāmatas no mājām un apmainījuši tās pret 
saplīsušajām.      Vai tad nebūtu pareizāk 
māju plauktos glabātās, tikpat kā jaunās, 
dziesmu grāmatas nodot lietošanai 
baznīcā? 
Var gadīties, ka kādu svētdienu nejauši no 
dežuranta saņemiet dziesmu grāmatu ar 
jūsu pašu ierakstīto vārdu! 

******************************************************************************************************************* 
Dāmu komitejas ziņas: 
Paldies visiem, kas apmeklēja š. g. Dāmu komitejas rīkoto Ziemsvētku tirdziņu šī gada 27. novembrī. 
Paldies Dāmu komitejas darbiniecēm, kas bija gādājušas par bagātīgu loterijas galdu, sacepušas 
garšīgas piparkūkas, pīrāgus un dažādus cepumus. 
Laipni ielūdzam visus uz draudzes Svētku eglīti 2017. g. 8. janvārī baznīcas lejas zālē, tūlīt pēc 
svecīšu koncerta. Būs siltas pusdienas: cena $ 20.- Uz pusdienām lūdzam iepriekš pieteikties pie 
Gundegas Zutis zvanot 905-389-2943, vai pie Astrīdas Grinvaldes 905-335-9819, jeb pa e-pastu 
algrin.2254@gmail.com .  
Varat arī pierakstīt savu vārdu un personu skaitu uz lapiņas baznīcas lejas zālē. 
Nākošā D.K. sēde notiks 2016. g. 6. dec. plkst. 12:30 pēcpusdienā. Lūdzu ievērot jauno laiku! 

Astrīda Grinvalds. 
******************************************************************************************************************* 
Mūsu draudzes maksājumi: 
Maksājums LELBAi.  Katrai LELBA draudzei katru gadu jāmaksā LELBA nodeva - $ 11.00 par katru 
iesvētīto draudzes locekli. Pensionāriem un jauniešiem / studentiem atlaides nav. 
Ieteicams maksājumu veikt pēc iespējas ātrāk kalendāra gada sākumā, ņemot vērā to, ka Baznīcai 
(LELBA) ir kārteji maksājumi ar ko jātiek galā. 

Maksājums apgabalam. Katrai LELBA draudzei katru gadu jāmaksā nodeva apgabalam, kurā tā 
pieder. Draudzēm, kas pieder vienā no šiem apgabaliem - Austrumu, Vidienes vai Kanādas - 
apgabala nodeva ir $1.50 par katru iesvētīto draudzes locekli. 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Ziedojumi piemiņas fondā un citur  (no 2016. gada 23. oktobra līdz 6. novembrim) 
Ernas Baugers piemiņai: $20.- G. Zutis;  Edgara Jēgera piemiņai:  $50.- J. un D. Ozoli; 
Elzas Gulbis piemiņai: $50.- J. un D. Ozoli, G. Zutis (Latviešu skolai). 
Māras Zandbergas piemiņai: $25.- V. Lagzdiņa (Cīravas projektam), $25.- V. Lagzdiņa (Latviešu 
biedrībai), $50.- P. Vilks (no Dundas); A. Richters, J. un D. Ozoli; $200.- Arnolds Smiltnieks ( Dāmu 
komitejai). Vīra un vecāku piemiņai: $50.- Dz. Suškovs (Zvanniekiem); LELBAi : $20.-  
Ieņemtie ziedojumi par “Playmobil” Martiņa Lutera figūriņām: $ 338.- 
******************************************************************************************************************* 
LELBA’s mājas lapa   -    http://www.lelba.org/lv/ 
Katrā laikā internetā jums ir iespēja lasīt par jaunākiem notikumiem LELBA’s dzīvē, kā arī lasīt 
archibīskapes Laumas Zušēvicas pēdējos publicējumus. “Piesitot” pie virsraksta “draudzes”, jūs 
atvērsiet saiti, kur ir minētas visas LELBA’i piederošās draudzes, draudžu adreses, mācītāju un 
draudžu priekšnieku/priekšnieču vārdi u.t.t. Piesitot pie “apkārtraksti” lasīšanai ir pieejami visu 
draudžu apkārtraksti, ieskaitot Hamiltonas Kristus draudzes. Dažu draudžu apkārtrakstiem ir vairāk 
par 30 lapas pusēm. Daudzos atradīsiet interesantus rakstus par notikumiem viņu draudzēs, varēsiet 
skatīt foto uzņēmumus, vai lasīt citu mācītāju sprediķus. 
********************************************************************************************************************************************************** 
Vienā no iepriekšējiem apkārtrakstiem ...... 
Droši vien oktobra apkārtrakstā lasījāt, ka pirms atdevām Petrai Hildendag ar 

“balto” naudiņu pildīto zābaku, tas svēra 10 mārciņas (4.54 kg). 
Tagad   esam saņēmuši ziņu, ka zābakā saziedotā summa ir 
bijusi  372.- dolāri !!!  Tā ir vesela puse no atlikušo koku 
vajadzīgās iegādes summas. DUGA’s un Petras Hildendag 
vārdā vēlreiz izsakām sirsnīgu paldies ikvienam par jūsu 
dāsnajiem devumiem! 

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

NO  ROKAS  ROKĀ ....... 
Anniņa un Jancītis vēlas jums atgādināt, ka svētdiena, 4. decembris 
ir pēdējā diena, kad varat nodot pārtiku mūsu labdarības projektam 
trūkumā nonākušām ģimenēm. 
Ja jums ir grūtības nopirkt un atnest produktus uz baznīcu, jūs 
vienmēr varat iedot naudu kādam no DUGA’s darbiniekiem un tie 
izdarīs pirkumu jūsu vietā. Liels paldies jau tagad visiem, kas ir 
atbalstījuši šo svētīgo darbu.  

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