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Es esmu Bēteles Dievs, kur tu ar eļļu svaidīji zīmi, kur tu devi man zvērestu, – celies tagad, ej 

projām no šīs zemes un atgriezies zemē, kur tu esi dzimis!”” Genesis 31:13 

Atgriezties? Vai uz kādu noteiktu mirkli pagātnē, kad viss šķita tik laimīgs? Vai uz kādu noteiktu vietu, kur 

agrāk biji? Pēc mēneša griezīsim pulksteņus atpakaļ pa vienai stundai. Pazibēja cerība, ka ap to pašu laiku 

mēs varētu uzdrīkstēties atgriezties savās telpās un pulcēties dievkalpojumos. Bet no jauna sāk plosīties 

pandēmijas vētra, jauno saslimušo skaits sāk straujāk augt. Provinces premjers pasludināja stingrākus 

ierobežojumus cilvēku pulcēšanās apmēriem. Vai laika gaitā atgriezīsimies pie apstākļiem, kādus 

piedzīvojām martā-aprīlī? 

Atgriezies! Dievs saka mums. No klejošanas. No grēkiem. No šaubām. No visa tā, kas aiztur mūs no patiesa 

prieka, un uzticības pilnas mīlestības pret Dievu un tuvāko. No tā, kas neļauj mūsu dzīves sīkām 

sastāvdaļām vēlamā veidā sakārtoties. No tā, kas kavē piestrādāt pie auglīgas sekošanas Kristum.  

Atgriezies! Tas ir dievišķs mājiens, ka kaut kas jauns ir iesācies. Tas ir mājiens, ka ir vērts atgriezties, citādi 

nokavēsi kaut ko būtisku tavai dzīvei. Tāpēc Dievs uzrunā un mudina sagatavoties ceļam.  

Protams,-vienam tas ir garāks, otram īsāks, trešajam līkumots, ceturtajam kalnains. Tomēr visi šie ceļi ved 

uz Dieva mājām. Uz Bēteli. Tur, kur svētība, miers un drošība sastopas ar vienlīdzību, piedošanu un brīvību. 

 



PAR ZIEDOJUMIEM JAUNAS GRĪDAS IEKLĀŠANAI LEJAS ZĀLĒ 

Lejas zāles grīdas projekts iepriekšējā gada pilnsapulcē tika pieņemts ar balsu vairākumu, bet nākamā gada 

pilnsapulcē tika pavēstīts, ka pie tā ķersies tikai tad, kad pietiks līdzekļu bankā. Padome ievāca informāciju par 

iespējamām projekta izmaksām. Lai lejas zālē un tai blakus esošos gaiteņos ieklātu jaunu grīdu, pilnībā 

izlabojot pagrīdes struktūru izmaksas varētu sasniegt $45000. Līdz šim ziedojumos saņemti $21000. 

Kad pa plašo pasauli izpletās Covid-19 pandēmija un baznīcas durvis slēdzām, tad mēs vairs nevarējām droši 

pulcēties uz dievkalpojumiem un sarīkojumiem. Tā tas arī šobrīd pastāv un pastāvēs, līdz brīdim kad veselības 

ministrija un sinodes vadība dos mājienu, ka risks ir minimāls vai neesošs.  

Ne viss, kas saistīts ar šiem pēdējiem 6-7 mēnešiem bijis “slikts”. Iespējams, ka vairākiem, šis ir bijis laiks 

piestrādāt pie kādiem mājas projektiem. Pavadīt laiku ģimenes lokā un piestrādāt pie attiecību bagātināšanas. 

Izlasīt kādu vērtīgu grāmatu. Beidzot atrast to nokavēto laiku sev un Dievam. Vienkārši ievilkt dziļu elpu un 

pateikties par dzīvību… 

Darbība un aktivitāte rit – bet citādi. Virtuālie svētbrīži, ko ievietojam vimeo platformā prasa daudz laika un 

piepūles, bet tie pilnībā neaizstāv mūsu kopā sanākšanu kā Kristus miesa. Sabiedrisko kontaktu uztur telefona 

sarunas, ierobežotas satikšanās mājvietās un svaigā gaisā. Un tomēr mēs gaidām uz dienu, kad varēsim no 

jauna atsākt dzīvi klātienē. 18 Victoria Ave. S! 

 Domājot par projektu un saistītām izmaksām, būtu ideāli ja viss būtu saziedots. Nevēlamies ķerties klāt peļņas 

nesošiem ieguldījumiem ELFEC (Evangelical Lutheran Foundation of Eastern Canada). Ar šī fonda valdes rūpīgo 

saimniekošanu (un pateicoties sekmīgam 2019. gada biržas tirgum), šī gada sākumā saņēmām čeku par 

$18000, ko varējām likt lietā draudzes vajadzībām. Ieguldījums palīdz nodrošināt nākotnes finansiālo stāvokli, 

par ko Dievam esam pateicīgi! 

Ticam, ka Hamiltonas un apkārtnes locekļi un labvēļi ir spējīgi saziedot projektam vēl nepieciešamos $24000! 

Draudzes dzīvē piedalās apmēram 150 mājvietas. Katrai mājvietai attiecīgā summa būtu $160. Iedomāsimies 

dienu kad varēsim no jauna pulcēties pilnīgi atjaunotā lejas zālē! Tas būs labs ieguldījums dievnama un 

Hamiltonas sabiedrības nākotnei.  

Ar Dievpalīgu! 

<< Ziedojumi no 17. augusta - 17 septembrim:            Grīdai  -  $50  Valērija Paukšēns >> 

SVEICAM JAUNAS DRAUDZES LOCEKLES 
Sveiksim savā draudzes saimē Leldi Lielbārdi un Ilzi Viksi-Alberinu! Jēzus atbildēja: “Ir rakstīts: cilvēks nedzīvo 

no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes.” Mateja ev. 4:4 

 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS 

Ik nedēļas svētbrīži atrodami vietnē Vimeo https://vimeo.com/user113249672 

 

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


