
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 

2020. GADA JANVĀRIS 

Jēzus vārda došana 

Kad astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija 

teicis, pirms Viņš bija iedzimis mātes miesās. Lūkas ev. 2:21 

Pēc astoņām dienā Bērniņam vārdu dod. Ar to viņam būs jādzīvo vai jāsadzīvo katru mūža mirkli. 

Kā būs? 

Vai šī vārda dēļ ļaudis vēl arvien ceļus locīs svētā izbrīnā? Kā gani? Vai par to viegli smiesies un 

ņirgāsies? Kā ļaudis mēdz darīt, kad viņi paši garīgi ievainoti vai ļoti emocionāli…  

Šodien vārds Jēzus no ļaudīm izraisa gan smieklus, gan asaras. 

Un pat vienaldzību. 

Vai tas viss nav atkarīgs no tā, ko citi agrāk viņa vārdā darījuši otram? 

Mācīt, pamācīt vai pārmācīt nav viegli panesams darbs… 

Daži kā ar veseri gāzuši pār pūļu galvām šo svēto Vārdu un atgriezuši daudzus, 

Bet aizbaidījuši tikpat daudzus, ja ne vairāk… 

Kutelīgi izprast cilvēku sirdis, jo tās piebarotas ar daudzkrāsainiem iespaidiem, 

Katrs iespaids soļodams ar savu patiesību, ar savu pievilcību, 

Darot sirdi erudītu, bet ne vienmēr gudru. 

Sirdij būt apgraizītai – tā ir cita lieta; 

Novēlēta Dievam, pilnīgi atdota gaismas Valdniekam. 

Kā tad būs šis jaunais gads? 

Atkarīgi no tā - Kā vārdā tas tiks pavadīts, vai ne? 

Ir vārdi, kas ievaino un vārdi, kas dziedina. Ir vārdi, ar kādiem izrēķinājās skolas laukumā, un ir 

vārdi, ko vienīgi dzird pie altāra. 

Un kaut Jēzus (Yeshua), no malas skatoties neaizstāvēja savu vārdu, kad skolas laukuma kaušļi 

un varmākas viņam uzmācās un sita gan pa vienu gan pa otru vaigu, Viņš devis savu vārdu, ka 

Dievs aizstāvēs savus bērnus līdz pašām beigām. 

Jo vārds šis nozīmē … Dievs, tas KUNGS glābj. Izglābj mūs no grēka, izglābj mūs no ļauna, no 

slazda, no viltības, no mūžīgas nāves. 

Un atceries, Tev šis vārds tika dots. Kad ūdens ar Vārdu sanāca kopā Tevi nomazgāt pilnīgi tīru.  

 



Augšāmcelšanās apsolījuma saņēmēji – mums aizgājušie 

Ligita Evans  dz. Andersons 
1931. gada 30. septembrī - 2019. gada 26. oktobrī Hamiltonā, Ontario 

Gunārs Auniņš 

1926. gada 15. aprīlī  Rīgā – 2019. gada 16. novembrī Woodbridge, Ontario 

Dzidra Balva Šteinberga dz. Voltnere 

1926. gada 18. martā Rīgā – 2019. gada 28. novembrī Dundasā 

Baiba Inta Prenninger dz. Moruss 

1955. gada 10. martā Hamiltonā – 2019. gada 4. decembrī Burlingtonā 

Austra Rudzroga dz. Bērziņš 

1926. gada 26. jūnijā Suntažos – 2019. gada 10. decembrī Millgrove, Ontario 

"Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi 

sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm." 

KRISTĪBAS 
1. decembrī (neskatoties uz ledus vētru) draudzes dievnamā Svētās Kristības 

sakramentu saņēma Ayla Grace Ingraham (dzimusi 2019. gada 3. jūnijā), Ashley 

Anonech un Jeremy Ingraham meitiņa (Ainas Ansones mazmazmeitiņa). 

Krustvecāki: Tristan Anonech, Carlye Logue un Nick Denhaan.  

“Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus Vārdā esam kristīti, esam 

iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat 

kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu 

atjaunotā dzīvē.”   Rom. 6:3-4 

 

Dāmu komitejas ziņas 

Pēdējā mēneša laikā, draudzes dāmas nodevušās gatavošanās 

priekšsvētku laikam. Kā jau galvenais šī gada laika sarīkojums ir 

Adventa(es) tirdziņš un pusdienas. Taču, cerot uz lielo dalībnieku 

pieplūdumu Pirmā Adventa svētdienā, nācās mazliet paciesties, jo 

nelāgie laika apstākļi un ledainie ceļi lika draudzes vadībai pieņemt 

lēmumu par dievkalpojuma un tirdziņa atcelšanu. To pārbīdīja pa divām 

dienām uz otrdienas pēcpusdienu apvienojot divus sarīkojumus. 

Adventa tirdziņš un Annas Štubes vijoles koncerts. 

Un tā, 3. decembra pēcpusdienā, ļaudis sāka ierasties pie skaisti klātiem 

galdiem. No virtuves nāca smaržas un varēja dzirdēt kā trauki šķind, -

signāls, ka vakariņu laiks tuvojas. Zāle lēnām piepildījās.  Ieradās ciemiņi 

no kaimiņu draudzēm, kuri baudīja latviešu viesmīlību. Saceptos 

gardumus gandrīz pa tīro izpirka, un loterijas dāvanas aizjoņoja pie 

laimestu vinnētājiem, viens divi! Visu dāmu un draudzes padomes vārdā 

– Paldies ikkatra/ai, kas cepa, nesa, veda, deva, ieradās un ziedoja!  

Plkst. 7:00 vakarā devāmies vienu stāvu augstāk – dievnamā skanēja vienreizējs koncerts. Anna, (kura 

tikko divas dienas iepriekš uzzinājusi Monreālas simfoniskā orķestra stīgu konkursa rezultātus – Pirmo 

balvu! APSVEICAM!) nospēlēja trīs tehniski un muzikāli ļoti sarežģītus gabalus it kā tas nebūtu nekas. 

Kopā ar pianisti Īrisu Pureni pildīja dievnamu ar mūzikas skaņām, ko ilgi paturēsim sirdī un prātā. 



Un tā – arī darbdienas vakarā, ļaudis lielā skaitā ieradīsies, ja vien kaut kas vērtīgs tiks piedāvāts. Un tā 

patiesi šoreiz bija. Adventa laiks ieradies un mūs apskāvis mūzikā, garšās un smaržās. Dieva svētība. 

Vēlreiz Paldies Dāmu komitejas dāmām, Annai Štubei un viņas mātei Daigai, kura pieteica koncertu 

Hamiltonā, un tāpat Īrisai Purenei kura, atbraukusi no Toronto profesionāli pavadīja solisti! Lai Dievs 

dod, ka vēlreiz satiekamies uz līdzīgu un līdzvērtīgu vakaru! 

Āāāā – bet kaut kas vēl mūs sagaida: 5. janvāris, plkst. 1:00pm. Zinot, ka Ziemsvētku laiks ilgst 12 dienas 

līdz Zvaigznes dienai, šajā 11. Ziemsvētku dienā nevis 11 stabulnieki pūtīs savas stabules, bet skanēs teju 

20 balsis. Svētku koris Skaidrītes vadībā sanāks kopā priecēt klausītājus ar pazīstamām un jaunām 

dziesmām.  

Pēc koncerta lejas zālē noslēgsim Ziemsvētku sezonu svinot draudzes Eglīti! Kā to esam darījuši 

beidzamos gadus – laipnā sadraudzībā pie svētku galdiem!  

Ziedojumi  ( no 24. nov. lidz 8. dec.) 

Gunāra Auniņa piemiņai 

$1,000  -  Regīna Auniņa 

      $75  -  Maija Bite 
 

Artura Suškova piemiņai 

  $60  -  Dzintra & Ivars Jansoni 

$100  -  Keršteina ģimene 
 

Jaunai Grīdai 

  $20  -  Nora Pulciņs 

  $40  -  Gundega Dāvidsone 

  $50  -  Arnolds Smiltnieks 

$250  -  Jānis Grinvalds 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ticības celsmes stundu grupa atrada brīnišķīgu vietu kur iepozēt! 

Ģimenes piederīgo piemiņai 

$40  -  A. Moruss 
 

Dēla, vīra un vecāku piemiņai (grīdai) 

$50  -  Dzidra Suškova 
 

Dāmu komitejas darbam 

$50  -  Rasma Tērauds 
 

No mazmazmeitas kristībām 

$200  -  Aina Ansons 

 



DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS 
Svētdien, 2020. gada 5. janvārī plkst. 11:00 – Muzikāls dievkalpojums ar draudzes kora, vīru 

ansambļa un solistu sniegumu. Seko Draudzes Eglīte ar siltām pusdienām.  

Svētdien, 12. janvārī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 

Otrdien, 14. janvārī plkst. 9:30 – Dāmu komitejas sēde 

              plkst. 19:00 – Padomes sēde 

Trešdien, 15. janvārī plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda  

Svētdien, 19. janvārī plkst. 11:00 – Dievkalpojums 

Svētdien, 26. janvārī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 

Trešdien, 29. janvārī plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 2. februārī plkst. 11:00 – Dievkalpojums  

Svētdien, 9. februārī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu – piedalīsies ELCIC 

   Austrumu sinodes bīskaps Michael Pryse. 
 

2020. gadā vēl gaidāmi pasākumi un aktualitātes 
 

• Dosim Dabai! – LELBA jaunatnes nozares projekts. Draudzes locekļiem tiks paziņots par 
vietējo akciju, kad būs izlemts kas, kur un kad. Jaunieši pulcēsies Latvijā augusta vidū 
sakopt upmales, iestādīt kokus un veidot bitēm draudzīgu vidi, cik spēs. 

• LELBāL Virsvalde turpina sarunas ar iestādēm un attiecīgām personām Latvijas valsts 
kontekstā, lai soli pa solim iegūtu tiesisku statusu Latvijā. Patreiz Latvijā darbojas 6 
draudzes LELBāL uzraudzībā, un šīs draudzes Baznīcas sarakstos tiek sagrupētas apgabalā, 
kuru vada prāv. Kārlis Žols. Latvijas apgabalā ordinēti garīdznieki – beidzamā par mācītāju 
ordinēta evaņģēliste Rudīte Losāne. Māc. Losāne aprūpē Cīravas draudzi, Kurzemē. 

• Mums kaimiņos notikušas ievērojamas pārmaiņas. Proti – 17. novembrī, Faith, Grace, St. 
John’s un Transfiguration luteriskās draudzes ar nepieciešamo 2/3 balsotāju balss 
vairākumu apstiprināja šo draudžu pārtapšanu par vienu jaunu draudzi ar nosaukumu 
“Trinity Evangelical Lutheran Church”. Kāds atjēgsies, ka draudze, kuras baznīcu nopirkām 
pirms 62 gadiem arī bija saukta “Trinity” vārdā. Pāreja uz jauno struktūru prasīs vismaz 
gadu. Grace draudze, lai gan balsoja par apvienošanos, uzstādīja nosacījumus šim plānam, 
kurus, ja neizpilda līdz 2021. gada vidum, ļaus draudzei meklēt citus risinājumus un nekļūs 
par daļu no šīs jauni veidotās draudzes.  

• Kā zinām, LRT vairs nav paredzams transporta risinājums Hamiltonas pilsētas 
iedzīvotājiem. Vilcieni būtu kursējuši pa King ielu mūsu dievnama namdurvju priekšā. Kā lai 
pilsēta izmanto piešķirtos miljarda dolārus? Kas uzlabotu jeb atvieglotu jūsu nokļūšanu 
pilsētas centrā? Vai jūsu ieteikumi tiktu uzklausīti? Lai uzlabotu vidi kurā dzīvojam, izmantot 
sabiedrisko transportu sen ir bijis ieteicams solis mazināt oglekļu izplūdumu atmosfērā. 
Bet pilsētvides būvniecības stratēģija novieto jaunus iedzīvotājus rajonos, kurus efektīgi 
neapkalpo sabiedriskais transports… 

 
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. 


