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Adventa gaidās 

Un zīmes būs uz saules un mēness, un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kālab jūra 

krāc un bango. 26 Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. 27  Un 

tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu padebesīs nākam varenībā un lielā godībā. 28 Kad tas sāksies, tad izslejieties un 

paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas.”    Lūkas 21:25-28  

Adventa laiks ir atkal pienācis pie mūsu durvju sliekšņa. Šis ir tas gaidu pilnais laiks – četras nedēļas kuras 

pieved mūs pie brīnumainā Ziemassvētku nakts. Cik savāda mūsdienu cilvēkam ir gaidīšana! Praktiski, kas 

attiecas uz materiālo – pasūti, apmaksā pasūtījumu, klikšķini un aiziet – nākamā dienā prece klāt! Jo augstāka 

pakāpes patērētājs esi, jo ātrāk tev piegādās pasūtīto. Uzticīgie interneta iepircēji bauda dažnedažādus 

labumus.  

Pretstatā tādam tempam stāv garīgās, reliģiskās lietas. Dvēseles pirkšana vai pārdošana notiek citās apritēs. 

Dvēseles kopšana ir “ilgtermiņa projekts”. Tā ir ātri ievainojama bet lai tā sadzītu jāveltī visu mūžu. Mēs katrs 

dvēselē nesam neskaitāmas rētas un tās ārstēšanai vajadzīgas Dievišķas zāles, vai ne? Nav tādas podziņas, ko 

klikšķināt lai nākamajā mirklī uz pasūtījuma piegādā tai spēcīgas pretsāpju zāles. 

Visa zeme vaid un nopūšas gaidās uz atpestīšanu. Un no tās var mācīties. Jēzus pats saka: skatieties uz putniem 

gaisā, skatieties uz puķēm laukā. Par tiem Dievs gādā un tie dzied Radītājam slavas dziesmu un atver savus 

greznos ziedus. Ar cilvēku viss ir sarežģītāk, bet iespēja dziedāt un greznoties katru rītu tiek dota.  

Tas pavedina uz domu, cik reliģiskais laiks un materiālais laiks atšķiras vienam no otra. Laicīgie darba 

pienākumi piesaka savus termiņus, kad projektu jāiesniedz, kad jāierodas sapulcē utt. Bet Dieva laiks pukst 

savā ritmā neievērojot stresa pilno steigu iesākt un pabeigt.  

Kad sastopos ar šo rakstu vietu trešajā Evaņģēlijā, man grūti iejusties tekstā rakstītā ritmā. Kāda tām 

parādībām daļa ar mūsu patreizējo gaidīšanu? Vai šīs zīmes par kurām Jēzus runāja ietekmē mūsu, modernā 

cilvēka apziņu? Un ja tā – tad jājautā: kā? Iespējams, ka tās kalpo mums atcerēties, ka aiz visa, ko redzam pukst 

mūžīgā sirds. Mums vienlaicīgi Svešais bet arī dvēselē Piedzīvotais vērpj citus audeklus, kuri sniedzas tālu aiz 

apvāršņiem. Šī savādā Ziemassvētku zvaigzne, kā par piemēru - iekustina tālā zemē dzīvojošiem maģiem 

apziņu par sevišķa Cilvēka piedzimšanu kaut kur aiz upēm, tuksnešiem un pilsētām.  

Ir pilnīgi pieņemami, ka nespējam ar prātiem aptvert ko nozīmē gaidīt uz Dieva pestīšanas dienu. Laicīgais mūs 

padara cietus un pragmātiskus. Reliģiskā dzīve saistās vairāk ar sapņiem un zīmēm, kuras satricina mūsu 

pieņēmumus par dzīvi un iesēžas mūsu gaidošās dvēselēs kad ļaujamies Dievam ienākt mūsu ierobežotā telpā. 



Kā lai ļaujamies? Tā kā akmens, kas noveļas no kapa? Kā mirklī kad eņģelis kaut ko mums pavēsta? Mums ir 

teikts šeit, ka gaidīšana ir aktīva nodarbošanās. Izjust sevi kā Kristus vietnieku šajā dienā, šajā laikā padara mūs 

par spoguli Kristus gaismai. Varbūt tad mēs paši, kā Kristus draudzei piederīgie pietiks gaismas, lai apgaismotu 

mīlestības takas citiem.  DBK 

DZĪVĪTE 

Kārlis L. Ozols 

Dzīvīte, dzīvīte mana! Kur tu aizskrēji kā zaglis naktī? 

Pat elpu nespēju ievilkt! Kur tu pazudi bez vēsts, kā putekļa graudiņš stingrā vējā? 

Dzīvīte  dzīvīte …kur palika mana iecerētā  ar vējā izpūstiem dzelteniem matiņiem; 

ar spožām mirdzošām acītēm skrēja man pretim, ar cerību uz jauku nākotni? 

Kamdēļ viņa mani negaidīja? 

Dzīvīte atbildēja … bet tu gribēji redzēt kas notiek kalna otrajā pusē;  

Tev kārojās redzēt … vel arvien greznumus, vel arvien brīnumus. 

Tu gribēji redzēt vel arvien  … 

Dzīvīte, dzīvīte… kur palika tēva mājas? 

Skaidra ūdens strautiņa bieza birzes ieleja,  

Kur bērnībā ar draugiem skrējām bez ikdienas rūpēm… 

Cik skaista bija mātes ziedu dārzs  

kur bites dūc lidojot ziedu laukā, smeļot saldu medu; 

kur vienmēr sagaidīja māte ar smaidu, ar mīļiem vārdiem … 

Tagad kā sapnis senā atmiņa… 

Dzīvīte, dzīvīte …tu neatlaidīgi mani vīli no greznuma uz greznumu,  

kā kāju pēdas nepieskarās zemei, 

Tu apsolīji zelta pili augstā kalnā 

Tu neļāvi man izbaudīt šo skaisto brīnumu 

Ar steigu jau mani vilka uz nākamo, vēl greznāku sapni! 

Dzīvīte, dzīvīte … Es sēžu sakritis bezspēkā tukšā istabiņā pie svecīšu gaismas, 

bet vēl tu mani nelieci mierā, vēl tu gribi mani vilkt līdzi - Dzīvīte - es nespēju! 

Es metu acis ap tumšo istabu … nekas nav pazīstams. 

Dzīvīte, dzīvīte … vai tiesām šī bija mana istaba kur palika savilkti greznumi? 

Dzīvīte, dzīvīte … es tevi neredzu vai tu mani atstāji? … atsaucies! 

Klusums atbildēja. 

Ar miglainām acīm man parādās bilde…  

vai tas esmu es jaunībā?  

Vai tu aizskrēji bez manis? 

Dzīvīte, dzīvīte …vai tā esi tu ar smaidu starp egļu zariem? 

Pēkšņi izdziest svecīšu gaismiņa. 

Dzīvīte, dzīvīte … es tevi vairs neredzu, Tu pazudi egles tumsā -  mežā. 

Egļu mežā parādās briljanti saules stari un lēnām stari tuvojas … ienāk pagalmā un apstājas. Sajūtu maigu 

siltumu, rūpes kā ledus izkūst. 

Māmiņa smaida … māj man … pienākt tuvāk …  

Viņa mani sauc … bet es nedzirdu. 

Pēkšņi  saules stari … un … māmiņa pazūd.   Iestājas tumsa … melna tumsa              … Nakts. 



DIEVA MIERĀ AIZSAUKTIE 

Dzidra Pūpols, dz. Āboliņš 

dzimusi 1924. gada 8. septembrī, Rīgā 

mirusi 2021. gada 12. novembrī, Hamiltonā 

Vilma Lagzdiņa, dz. Leja 

dzimusi 1923. gada 28. septembrī, Durbē 

mirusi 2021. gada 13. novembrī, Woodbridge, ON 

“…jo es neesmu no debesīm nācis, lai darītu savu gribu, bet tā gribu, kas mani ir sūtījis. Mana sūtītāja griba ir, 

lai neko no tā, ko viņš man ir devis, es nepazaudētu, bet augšāmceltu pastarā dienā.” Jāņa ev. 6:38-39 

 Ziedojumi Kristus Draudzei     2021 g. no 24 okt. – 21. nov. 

 

 

ATGĀDINĀJUMS - IESPĒJA DRAUDZEI ZIEDOT ARĪ ELEKTRONISKI 
1. E-transfer sūtīt uz sekojošo adresi:  jagrin@skylinc.net 

2. Sūtītājs uzraksta savu vārdu un ziedojumu mērķi - nodevas, piemiņas fondam, utt 

3. Sūtītājs izveido vienkāršu "security" jautājumu un atbildi, un jāpaziņo to e-pastā (piem: what is “church” in 

latvian....atbilde: "baznica"). Jūsu banka, kā arī draudzes banka (CIBC) lūgs jums atbildēt šo “security” 

jautājumu. Bet neizmanotjiet 

4. Kad e-transfer ticis pārskaitīts CIBC, tad Jānis paziņos Rudītei, lai pieskaita pie ziedojumiem, un Uldim, lai 

iegrāmato 

5. Sūtītājs no savas bankas saņems apstiprinājumu, kad naudu pārskaita CIBC. 

6. Sūtītajam jāsagaida, ka e-transfer varētu paņemt pāris dienas, kamēr tiek nokārtots.  

Vēl viens veids, kā draudzes darbam un Baznīcai ziedot ir sazināties ar Northern Birch Credit Union. 

Kredītbankas biedri var pieteikt ziedojumu pie Ilzes Williamson un lūgt pārskaitīt ziedojuma summu no 

jūsu kontu uz draudzes kontu. E-pasts ir: ilze.williamson@northernbirchcu.com un telefons: (905) 527-

4344.      Šis nav e-transfer un ir domāts tikai Northern Birch biedriem. 

Draudzes vadība un mācītājs arvien pateicas ikkatram ziedotājam par atbalstu draudzes 

darbam! Jo vairāk svētību dāvājam, jo lielāku prieku paši varam iegūt! Paldies! 

Viļa Dāboliņa piemiņai 

$350   -   no Krastu un Krūmiņu ģimenes Zviedrijā 

V. Šnikvalda piemiņai 

 $25   -   Rasma Tērauds 

V. Šnikvalda un I. Mitton piemiņai 

 $50   -   Vijolīte Alksnis 

Archibīskapes pensijas fondam 

$100   -   Ilga Breikšs 

Dzidras Šteinbergas piemiņai 

$100   -   Ivars Kops 

Dāmu Komitejai 

$100   -   Velta Liģers 
 

Vilmas Lagzdiņas piemiņai 

  $50   -   Aldis Zandbergs 

$100   -   Dzintra Eglītis, Jānis & Astrīda Grinvalds, 

Aivars Jēkabsons & Rudīte Loze (grīdas projektam), 

Imants & Maureen Ķivlis     

$200   -   Modris Zandbergs 

Myanmar Longhouse Project 

  $20   -   Susan Pearson 

  $50   -   Jānis Grinvalds, Rasma Tērauds 

$100   -   Dina Etmanskie 

$200   -   Jānis & Dr. Ieva Neimanis 

$400   -   Dāmu Komiteja  
 



DECEMBRA DIEVKALPOJUMU UN BĪBELES STUNDU KALENDĀRS 
  

Trešdien, 1. decembrī, plkst. 11:00     Bībeles stunda draudzes dievnamā 

Svētdien, 5. decembrī, plkst. 11:00     Dievkalpojums – 2. Advents 

Trešdien, 8. decembrī, plkst. 11:00     Bībeles stunda Zoom virtuālajā telpā 

Svētdien, 12. decembrī, plkst. 11:00    Dievkalpojums – 3. Advents 

Otrdien, 14. decembrī, plkst. 19:00     Draudzes Padomes sēde 

Trešdien, 15. decembrī, plkst. 11:00    Bībeles stunda draudzes dievnamā 

Svētdien, 19. decembrī, plkst. 11:00     Dievkalpojums ar dievgaldu – 4. Advents 

Piektdien, 24. decembrī, plkst. 14:00    Dievkalpojums draudzes dievnamā – Ziemsvētku vakars* 

          plkst. 17:00     Svecīšu Dievkalpojums Sidrabenē – Ziemsvētku vakars** 

Sestdien, 25. decembrī, plkst. 11:00      Dievkalpojums – Ziemsvētku diena 

Piektdien, 31. decembrī, plkst. 14:00    Dievkalpojums ar dievgaldu – Vecgada diena 

Svētdien, 2. janvārī, plkst. 11:00  Dievkalpojums – 2. svētdiena pēc Ziemsvētkiem 

*Ievērojot Ontario Veselības ministrijas COVID19 drošības vadlīnijas, mūsu dievnamā droši var saiet līdz 

65 dievlūdzējiem (tas ieskaita balkonu). Tāpēc laipni lūdzam pieteikties jau iepriekš sazinoties ar Dzintru 

Reinis (905) 529-4756 vai dzintra.reinis@gmail.com . 

** Tā, ka šis būs brīvdabas dievkalpojums, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Mēs vadīsimies pēc 

laika apstākļiem. Ja puteņo sniegs vai ceļus pārklāj ledus, dievkalpojumu atcels – citādi saģērbsimies silti 

un aicinām paņemt sev līdzi kafiju, kakao u.t.t. un kādu uzkodu! 

 

 

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. 

Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mob. tālr. 289 442 6846; 

e-pasts daviskaneps@gmail.com. 

Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. 905 563 3272, mob. 905 339 7225; 

Konta pārzines Rudītes Lozes tālr. 905 575 0094, mob. tālr. 905 387 0824. 

Kristus draudzes mācītājs un padome vēl 

ikkatram Jēzus bērniņa piedzimšanas svētkos 

piedzīvot jaunu cerības staru ienākam jūsu 

dzīvēs! Priecīgus Ziemsvētkus! 


