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Viss ir atļauts, bet ne viss der, viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. 1 Korintiešiem 10:23 

Es domāju par patreizējiem apstākļiem kādos mums šobrīd jādzīvo un arī par to, kā tie izaicina Baznīcu turpināt 

būt Baznīcai. Ap šo laiku, kad tapa šis apkārtraksts iekrīt divi ar Mārtiņa Lutera nozīmīgi datumi. Nosaucot 

vārdā dižo reformatoru, šī tēma par pasaules apstākļiem un Baznīcu liekas aktuāla un izaicinoša. 

Pirmais aspekts ko vēlos pieminēt ir Lutera uzsvars uz kristieša brīvību. Brīvība mūsu latviešu cilvēka psihē ir 

kaut kas dārgs, kas mūsu tautai bijis jāizpērk ar asinīm. Jūs noskatījāties filmu “Dvēseļu puteni” kurā redzamas 

asins šļakatas vienā kaujas dienā un otrā un tā tālāk. Brīvība vai neatkarība prasa kaut ko pretī, jo mūsu psihē arī 

rodas apziņa, ka ar to nevaru darīt vienalga kas ienāk prātā, vai ne? Tu apzinies, ka kaut kādām robežām arī 

jābūt nospraustām. Jo pat savtīgi domājot, tava un mana brīvība kaut kādā punktā sastapsies un, iespējams saies 

ragos.  

Tāpēc Lutera teoloģiskā paradoksā parādās sen jau dzirdētā mantra – kristietis ir absolūti brīvs cilvēks, kurš 

pakļauts nevienam. Tai pašā laikā kristietis ir vergs/kalps pakļauts ikkatram. Tas ir veids kā mums dot mājienu, 

ko nozīmē brīvību saņemt, novērtēt un uzturēt. Brīvība tādā ziņā nenozīmē vienkārši laiku pavadīt slinkojot. 

Dievs ir devis cilvēkam izvēles brīvību. Tas apliecina Dieva labo sirdi. Varētu teikt – pat pārāk labo sirdi.  

Lai gan daļēji varu saprast degsmi ar kādu pietiekami ievērojams skaits cilvēku Latvijā un citur pasaulē 

uzdrošinās pretoties valdību un medicīnisku ekspertu nostājai un regulējumiem, tomēr redzot kādus traucējumus 

tie liek cilvēkam saņemt medicīnisko aprūpi dūša pilnīgi sašļūk. Gandrīz sāk izskatīties pēc ironizēta Lutera 

laikā piedzīvotajām zemnieku sacelšanām pret tā laika “eliti”. Nesdami savas sūdzības ne tikai vārdos bet arī 

uzbrukumos, tie panāca to, ka Saksijas prinči un hercogi griezās pie Lutera pēc padoma – ko darīt?  

Tā kā Luters Dievā ticībā saredzēja kārtību mīlošu debesu Tēvu, viņš ieteica apturēt naidīgos dumpiniekus, kaut 

varētu teikt, viņu sūdzības bija pamatotas. Bet ja būtu devuši pilnīgu brīvību tiem, kas tad beigās būtu palicis no 

visa? Tikai posts – droši vien. Bet ar kādu asinskāru valdnieki ņēmās uzbrukt zemniekiem, tādu laikam pat 

Luters nevarēja iedomāties.  

Vai tikai vārdiem varam uzturēt  brīvību? Vai tas reāli ir iespejami? Kā šajā viedokļu un konfliktējošu kultūru 

saplosītajā un sašķeltajā pasaulē lai rīkojamies? Baznīca – ja tā uzticami sludina pēc Mārtiņa Lutera saskatītā 

diapazona – Bauslība un Evaņģēijs – var panākt tiktāl to, ka sabiedrības plēsīgie vilki tiek nomierināti un Dieva 

avis pasargātas. Ja mūsdienu cilvēks vēl spēj pavadīt pat vienu minūti īsti kritiski domāšanā un ne tikai tukšu 

saukļu ietekmē, mēs joprojām varētu meklēt risinājumus vienotākai sabiedrībai.  

Kā viens biblisks piemērs: Kad Jērikā Jēzus sastapa muitnieku Caķeju (alkatīgais un plēsējs uz otra cilvēku 

naudu) un nezin kāda likteņa iespaidā kļuva par viņa goda viesi, šīs vizītes rezultātā Caķejs pats ierosina kaut ko 

zīmīgu – viņš patiesi dos nabagiem no saviem krājumiem, un četrkārtīgi atmaksās tiem, no kura negodīgi bija 

piespiedis savus nodokļus pārmaksāt. 



Tie, kas piesauc brīvību (vai nu tā būtu personīgā vai nacionāla), skaidri panāk tikai lielāku ļaunumu nevis 

labumu. Viņi var sevi apsveikt ar to, ka Latvija (vismaz uz to brīdi kad rakstu šīs rindas) izceļas pirmajā vietā ar 

COVID jaunsaslimušo skaita pieaugšanas tempu. Līdz ar to mirstība arī kāpjas. Tāda laikam izskatās brīvība, ja 

to vēlamies tā ciniski izteikties. Bet tas nav kā Dievs šo dārgumu mums piešķīris – sevišķi ne tā kā Jēzus 

Kristus to mums atklāj. Mums nebūs būt kā Gerasimas apsēstais, kurš plosās gar kapiem, mums būs būt kā tam, 

kurš tika šķīstīts pēc tam kad Jēzus izdzen Leģionu cūku barā un tas iegāžas jūras dzelmē. 

Lai mēs tiecamies pēc brīvības un ne tikai pēc miera. Mēs tā Litānijā lūdzam… Nevaram arī būt tikai gļēvas 

nelgas it kā Dieva vārdam nebūtu zobu bet arī ko tas der ka apmētā ielas ar protestu plakātiem un cilvēks 

turpina dzīvot savā pašapmierinātībā? Dažiem brīvība dod brīvas rokas tikai postīt un nogalināt… 

Mums Luters savā himnā “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils” dāvā spēcīgu devīzi un man tā allaž uzrunā kad 

kopā vienoti to dziedam: Tam Dieva vārdam nebūs rimt, Lai trako, kam tīk trakot! Dievs neļaus savai laivai 

grimt - Glābs savu vārdu sakot. Grib tie mūs nāvē dzīt un mantu nolaupīt - Lai notiek Dieva prāts, Tiem labums 

nav nekāds - Mums debess manta paliek! 

Un tomēr jāizceļ to, ka ticība nevar atstāt cilvēku pašapmierinātu ar to, ka lepojamies ka piederam pie kādas 

zināmas Baznīcas vai pie tādas un tādas konfesijas. Ja dzīvojam bez kaislības, tad brīvību var no mums atņemt, 

kas nepaļaujas uz Dieva vārdu tam jau vairs nav apziņa vai brīvība ir vai nav. Protams ir jācīnās pret 

netaisnībām. Protams ir jāizmanto Dieva vārdu atjaunot uzticību pretējas pozīcijas piederošam. Cilvēku alkas 

pēc kaut kā nozīmīga, pēc tās mirāžas kura nepārtraukti kaitina un uzmundrina viņu novedīs kaut kur tālāk – bet 

jautājums ir: Kurp? Cik tālu pa Kristus noieto ceļu? Vai līdz krustam vai tikai līdz lētai slavai? 

 

Ziedojumi Kristus Draudzei     (no 14. sept. līdz 17. okt.) 

 

Viļa Dāboliņa piemiņai 

 $50   -   I. Upmanis 

Almas Ivsiņas piemiņai 

$100   -   Vijolīte Alksnis 

Edgara Kuškevics piemiņai 

 $20   -   Cindy Robinsin; $25   -   Lynn Lubieniecki; $50   -   Louise Roe; $100   -   Todd May, Dale Townsend 

Mirdzas Jākobsones piemiņai (Myanmar Longhouse projektam) 

$200   -   Gertrude & Ross Yelland 

Ingas Mitton piemiņai 

$100   -   Līva, Ingrīda & Jānis Zemīši 

Viļa Šnikvalde piemiņai 

 $25   -   Vijolīte Alksnis; $50   -   Darkevics ģimene, Gundaris & Helēna Ķikauķas 

Dzidras Šteinbergas piemiņai 

 $50   -   I. Upmanis 

Dāmu komitejai 

$200   -   Iveta Kaņepa 

Grīdas Projektam 

 $20   -   Nora Pulciņš, Dzidra Suškovs; $60   -   Biruta Platups 

Draudzes Vajadzībām 

$200 U.S.   -   Māra Lakis 

Myanmar (longhouse) project 

  $25   -   Dina Etmanskie; $50   -   Harijs & Joan Žulerons; $85   -   vaļējie ziedojumi 

$100   -   Arnolds Smiltnieks 



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. 

Kristus ev. Lut. Draudzes dāmu komiteja rīko poinsettia pārdošanu 

Ir pieejamas dažādas krāsas, ieskaitot sarkanu, rozā un baltu. Augu izmēru izvēle ietver 4 collu 
podus $7, 6 collu podus $10 un 8 collu podus $20. Poinsettias var iegādāties, zvanot Dinai pa tālruni 
905-383-9249 vai etmanskiedina@gmail.com un izpārdošana beidzas 22. novembrī. Stādi būs gatavi 
sestdien, 11. decembrī Hamiltonas biedrības namā, 16 Queen St. N. 10:00 līdz 13.00. Atlikums par 
labu Hamiltonas Kristus ev. lut. draudzei. 
 
 
 

 
 



NOVEMBRA DIEVKALPOJUMU UN BĪBELES STUNDU KALENDĀRS 
  

Trešdien, 3. novembrī, plkst. 11:00     Ticības celsmes stunda draudzes dievnamā 

Svētdien, 7. novembrī, plkst. 11:00     Dievkalpojums 

Trešdien, 10. novembrī, plkst. 11:00   Ticības celsmes stunda Zoom virtuālajā telpā 

Svētdien, 14. novembrī, plkst. 11:00    Dievkalpojums ar Dievgaldu – Mirušo piemiņas diena 

Otrdien, 16. novembrī, plkst. 19:00     Draudzes Padomes sēde 

Trešdien, 17. novembrī, plkst. 11:00    Ticības celsmes stunda draudzes dievnamā 

Svētdien, 21. novembrī, (laiks tiks izsludināts)     HALO rīkots Valsts svētku sarīkojums LIUNA Station 

Trešdien, 24. novembrī, plkst. 11:00     Ticības celsmes stunda Zoom virtuālajā telpā 

Svētdien, 28. novembrī, plkst. 11:00     Dievkalpojums – 1. Advents 

 

 
foto - māc. DBK 

 

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. 


