
 

 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 

2019. GADA DECEMBRIS 

Četras sveces apgaismo ticības ceļu 
 

Ir rakstīts: “Tavs (Dieva, tā Kunga) vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz 
maniem ceļiem.” (PSALMS 119:105.)  

 

Četras sveces kronī spīd- 
Tās mirgo, aukstiem vējiem pūšot. 
Pār zemi vājās ziemas saules staros 

Neziņas un viltības ēnas slīd. 
 

BET! 
 

Augošā secībā gaisma staro spožāk. 
Brīnišķais stars apspīd bruģi katram svētceļnieka solim, 

Lai atrastu ceļu uz īstajām mājām, 
Kur gars ar dvēseli dziesmu dzied možāk. 

 

Pirmā svecē – praviešu svecē, atmirdz jauna cerība. 
 Tā ir Balss, kas atskan no senatnes, – Dieva dotā Derība. 

 

Otrā svece – ticības svece, pavada mūs ceļā uz Betlēmi Jūdejā.  
Paklausības pilni, Jāzeps ar Mariju Dieva balsij ticot, turp devās ar sviedriem sejā. 

 

Trešā svece – Prieka svece, tas ir – atskan ganu gaviles; 
Kad pie Jēzus bērniņu aizgājuši tie, un ceļos nometušies pie siles. 

 

Ceturtā svece – miera svece, eņģeļu vēstī ieklausies! 
Kā citādi iegūt labu prātu? Ļaut bailēm rāmi atkāpties 

un skarbām šaubām lēnām rimties. 
 

Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis. 
Kungs, Tu zini to! 

Ļauj manai dvēselei Adventā sagatavoties, 
Pateicīgi un priecīgi Žēlastību saņemt- 

Šo dāvanu cerīgo! 

DK 



DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS 
Šī gada 1. decembrī pēc dievkalpojuma ir Dāmu komitejas rīkotais Ziemassvētku 

tirdziņš. Pārdošanā būs piparkūkas, speķa pīrāgi, dažādi cepumi, u.t.t. Būs bagātīga loterija 
un garšīgas siltas pusdienas. Cena pieaugušiem tikai $15. 

Jūs esat laipni ielūgti uz draudzes Svētku eglīti 2020. 
gada 5. janvārī baznīcas lejas zālē tūlīt pēc muzikālā 
dievkalpojuma. Cena siltām pusdienām $20. Lūdzams 
pierakstīties uz lapiņas lejas zālē, kas pie ziņojumu dēļa 
pielikta, vai sūtot e-pastu: algrin.2254@gmail.com. 

Nākamā DK sēde paredzēta otrdien, 10. dec. (lūdzu ievērojiet šai reizei laika maiņu) 
9:30 no rīta  baznīcas lejas zālē. 

Kā jau parasti, izsakām lielu Paldies visām Dāmu komitejas palīdzēm un draudzes 
klātesošiem par devīgo atbalstu. 

Astrīda Grinvalds 
 

ZIEDOJUMI   (no 22. sept. -  10. nov.) 

Artura Suškova piemiņai (jaunai grīdai) 
$30  -  City of Hamilton Building Dept. 
$40  -  Jānis & Erika Grīnbergs 
$50  -  Velta Dāboliņš, Vilis Dāboliņš, Ivars Kops, Jānis & Dace Ozols, Pēteris & Leslie Eglītis, Arnolds 
Smiltnieks 
$80  -  Clarion Nursing Home Family Council 
$100  -  Zeltīte Race, M. & M. Skuja, Ināra Heidebrecht, Anita May 
$150  -  Dzintra Eglītis 
$200  -  Rasma Skujas draugi un darba biedri no Clarion aprūpes mājas 

A. Krauklis & A. Suškova piemiņai 
$100  -  Rasma Tērauds 
 

Archisbīskapa fondam 
$40  -  A. Moruss 

 

Vīra piemiņai 
$100  -  Aina Ansons 

 

Krišjāņa Intenberga testamentārais novēlējums   $2600 
 

Jaunai grīdai 
$40  -  Gundega Dāvidsons 
$100  -  Aivars Jēkabsons 

 
JAUKAS ZIŅAS! Jauno Baznīcas gadu varēsim iesākt ar jaunām dziesmām! 

Mūsu draudzes vajadzībām esam saņēmuši 60 jaunas Dziesmu grāmatas (2015.gada 

LELB izdevums). Dziesmu grāmatā iekļautas 656 dziesmas (pašreizējai 585). Vairākas 

dziesmas pirmo reizi parādās dziesmu ierindā, bet citas, senākas redz dienas gaismu 

no jauna. 

Formāts mazliet lielāks nekā pašreizējām grāmatām, tātad ceram, ka varēsit 

vieglāk izlasīt tekstu! Izmaksas grāmatu iegādei sedz diak. Indriķa Kaņeps piemiņas 

fonds (Ņujorkā). Laika gaitā iepazīsimies ar grāmatu pie kuras divus gadu desmitus 

strādāts. Lai Dievs svētī mums to lietošanu dievkalpojumos un citās reizēs! 

Ligitas Evans piemiņai 
$25  -  anonims 
$100  -  Biruta Platups 
 Dāmu komitejas palīdzības darbiem 
$40  -  Dzidra Suškovs 
 Draudzes vispārējām vajadzībām 
$5  -  Susan Pearson 
$25  -  Guntis Bērziņš 
$100  -  Ēriks Krūmiņš 
$200 U.S.  -  Yolanta Kaņeps 
$2000  -  Dāmu Komiteja 
 



 

LUTHERFEST – Brantfordas Faith draudzes izkārtojumā 

Reformācijas svētku svētdienas pēcpusdienā viņu dievnamā 
pulcējās apkārtnes luterticīgie (un varbūt arī no citām 
konfesijām) svinēt sola fides, sola scriptura, sola gratia, solus 
Christus un soli Deo gloria. Uz šiem nesatricināmiem pamatiem 
stāv Kristus Baznīca, kura ikkatru no mums pasargā no visa 
svārstīgā un mānīgā. Taču laiki ienes savas pārmaiņas, un šīs 
pārmaiņas izaicina mums viedi izvērtēt izaicinājumus, ar 
kuriem nākas sastapties.  
ELCIC Austrumu sinodes bīskaps Michael Pryse, minot ka bez 
tradīcijām nav iespējami apzināt savu identitāti, bet ar 
tradīcijām nevar rīkoties tā, ka tās aizvieto pašu Dievu. 
Raugoties vēsturē, Luters to mācēja darīt, bīskaps minēja. 
Luters dzīvoja laikā, kad valdīja revolūcija – grāmatu 
iespiešanas tehnoloģijas revolūcija. Luters nepiegāja šai 
tehnoloģijai ar noraidošu attieksmi. To viņš “apskāva” tāpat 
kā šodien jaunatne aizraujas ar vied telefoniem un tajos 
ieinstalētām aplikācijām.  
Baznīcas pamati nesagrīļosies ja ar sātu un prātu pieņem 
jaunumus ko attīstošā tehnoloģija piedāvā, un tas ļaus uz šiem 
pamatiem arvien skaistāk celt Kristus ēku. Demogrāfiskie 

izaicinājumi un sabiedriskās pārgrozības neskādēs tām draudzēm, kuras iemācās sameklēt sev 
partnerus un nekautrēsies atzīties, ka vieniem pašiem nav jāstiepj misijas smago vezumu. 
Pēc šo gardo Dieva vārdu kumosu, pēc apvienotā Bay Area kora skanīgo snieguma, pēc galda 
Sakramenta saņemšanas, ļaudis devās uz vakariņām, ko izdalīja draudzes jaunieši. Pilnā zālē bija 
jauki atkal satikties ar Bay Area draudžu draugiem un zinot to, ka ziedojums šim pasākumam 
nāks par labu jauniešu piedalīšanās plašākās Baznīcas jauniešu sanāksmēs. Sanāksmes, kuras ceļ 
garu un ticību. 

ANNAS ŠTUBES & ĪRISAS PURENES KONCERTS  
             3. DECEMBRĪ, plkst. 19:00 

2017. gada aprīļa sākumā mūsu dievnamā skanēja burvīgs 
koncerts kurā mēs iepazināmies ar apdāvināto, gados 
jauno vijolnieci Annu Štubi. Vai to sauksim par bijību, ko 
mēs toreiz piedzīvojām?  
Tagad, vairāk kā pusotru gadu vēlāk, Anna pirmo reizi 
sadarbosies ar pianisti Īrisu Pureni, sniedzot jau tehniski 
sarežģītāku koncerta programmu.  
Pulcēsimies uz koncertu! Ieeja pret ziedojumu.  
Pēc koncerta būs izdevība satikties ar māksliniecēm 
baznīcas lejas zālē. Draudzes dāmas laipni ielūdz visus uz 
kafiju un vieglām uzkodām.  

 
 

 

ELCIC Austrumu sinodes bīskaps 
Michael Pryse Faith draudzes 
rīkotajā Reformācijas svētku 
dievkalpojumā. 

13 g.v. vijolniece Anna Štube no 
Kalgarijas otru reizi uzstāsies 
mūsu dievnamā, šoreiz pianistes 
Īrisas Purenes pavadībā. 



“RECONCILING CIRCLE” 
Šogad, Līgumu atzīšanas nedēļa (Treaties recognition week) ilga no 3. – 10. novembrim. 
Kā Kanādas iedzīvotājiem, šķiet katrs ir spējīgs piedalīties procesos, kas skar attiecības 
starp iezemiešiem un vēlākiem iebraucējiem. Izjuzdams aicinājumu painteresēties un 
piedalīties šajos “Reconciling Circle” grupas piedāvātās programmās, nolēmu doties uz 
divām nodarbībām kopā ar iesvētāmām. 
3. novembra pēcpusdienā ieradāmies ar Inu un Lauru Legzdiņām Six Nations of the Grand 
River sabiedriskā centrā uz sarīkojumu: “Gathering – Resurgence” – Six Nations 

programme calling forth musical gifts in youth 
followed by a talk on grassroots reconciliation 
with Archbishop Mark MacDonald, Anglican 
National Indigenous Archbishop.  
Tad otrdien, 5. novembra vakarā, kopā ar 
Elizabeti Eglīti braucām uz St. Johns draudzes 
dievnamu piedalīties “segu vingrinājumā” 
(Balnket exercise). Šis vingrinājums palīdz 

dalībniekam vizualizēt vēstures un politikas ietekmi uz platību kādā dzīvoja iezemieši un 
viņu iedzīvotāju skaitu. Piedalījies šajā vingrinājumā, grūti palikt vienaldzīgam… 
Abas iesvētāmās minēja, ka skolās minimāli māca par iezemiešu vēsturi. 

 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS 
Svētdien, 1. decembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Kristību sakramentu (I Adventa svētdiena) 

sekos Dāmu komitejas rīkotais Ziemsvētku tirdziņš un pusdienas 
Otrdien, 3. decembrī plkst. 19:00 – Vijoles koncerts ar Annu Štubi un Īrisu Pureni (klavieres) 
   Ieeja pret ziedojumiem, sekos satikšanās ar māksliniecēm pēc koncerta 
Svētdien, 8. decembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar latviešu skolas līdzdalību 
     Sekos latviešu skolas Eglīte 
Otrdien, 10. decembrī plkst. 9:30 – Dāmu komitejas sēde 
        plkst. 19:00 Padomes sēde 
Trešdien, 11. decembrī plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda  
Svētdien, 15. decembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums  
Svētdien, 22. decembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu  
Otrdien, 24. decembrī plkst. 16:00 – Ziemsvētku vakara sadraudzības stunda, lejas zālē 

      plkst. 17:00 – Ziemsvētku vakara dievkalpojums 
Trešdien, 25. decembrī plkst. 11:00 – Ziemsvētku rīta dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 
Svētdien, 29. decembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums (I svētdiena Ziemsvētku laikā) 
Svētdien, 2020. gada 5. janvārī plkst. 11:00 – Muzikāls dievkalpojums ar draudzes kora, vīru 
ansambļa un solistu sniegumu. Seko Draudzes Eglīte ar siltām pusdienām. 
 
 
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 R. Lozes 

tālr. mājās 905 575 0094, mobilais tālr. 905 387 0824. 


