
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 

2022.GADA DECEMBRIS 
EŅĢEĻU DZIESMA 

Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: “Gods Dievam augstībā, un 
miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts.” Lūkas ev. 2:13-14 

Piepeši. Man iepriekš nebija pielecis šis vārds lasot pazīstamo Kristus bērniņa piedzimšanas stāstu. 
Evaņģēlists Lūkas tik aizraujošos tēlos apraksta šo mums tik nozīmīgo notikumu. Izjūtam nakts tumsas 
dziļumu. Vienīgi zvaigžņu mirguļošana izdur caurumus cauri tintes melnajam aizkaram. Tomēr šajā 
viengabalainībā nekas cits nespētu atrasties kā vienīgi tumsa un sīkie gaismekļi. 

Un tad eņģeļa parādīšanās. Ne no kurienes. Jā – no kurienes tas ieradies? Vai tā tikai vīzija? Vai ganu garās 
stundas ganībās neapdullināja viņu apziņu? Vai tiešām te kaut kas patiesi notiekas? It kā vēl viena parasta 
nakts tuksnešainā Jūdejas novadā kādu gabalu no Betlēmes, bet šī izrādīsies būs tāda nakts kā neviena cita. 

Viss ķermenis nodreb. Prāts apjucis. Sirds dauzās. Pārbiedētie gani izbrīnā neticēdami savām acīm satriekti  
slīgst ceļos. Spožums pāršķeļ tumsu uz pusēm. Nav kur mukt, nav nekā aiz kā paslēpties. Šī parādība 
pārņem visu apziņu, tā iespiežas katrā mazākā šūniņā. Taču gani pēc šīs epizodes dodas tālāk, uz norādīto 
vietu stiprināti un iedvesmoti nevis traumēti un samaitāti. 

Mūsdienu laikmets, šos pāris tūkstošu gadus vēlāk ir atšķirīgs un tomēr līdzīgs. Atšķirīgs tāpēc, ka mūslaiku 
cilvēks, tehnoloģiju apgādāts ir zondējis kosmosa tālākās malas, izpētījis jo mazākus matēriju veidolus un 
precīzāk sapratis sarežģītākās attiecības enerģijas dinamikā un medicīniskā dziedniecībā teorijā un 
pielietojumā. Taču līdzīgs, tāpēc ka cilvēce, -lai gan apveltīta ar plašsaziņas līdzekļiem un atklājusi dziļi 
zemes dzīlēs apslēpto tik un tā nav varējuši sevi izglābt.  

Tāpat kā toreiz, kad varenā Roma centās ieviest pasaulē kārtību un mieru (visbiežāk pielietojot varu un 
apspiestību lai savas mērķus panākt), izņemot ka tagad katrs kam vien ir vieta sociālajos mēdījos un pieeja 
ierīcei cenšas pārliecināt ka viņš vai viņa pats ir impērija ar neierobežotām tiesībām un suverēnām varām 
darīt kā un ko tam tīk. Tāpat kā toreiz Romas impērijas laikā ķeizaram bija ierādīta vieta pie dieviem, tagad 
dievu arī netrūkst. Iedod cilvēkam brīvu vaļu un gan jau visas lietas pašas par sevi sakārtosies.  

Bet Ziemassvētku – Kristus bērniņa piedzimšanas stāsts jau ir par to, ka miera Dievs (2. Tes. 3:16) stāv par 
to, lai esam nomodā, ka Dievs, kurš sevi dēvējis par greizsirdīgu Dievu (Ex. 20:5) ir tas kurš Kristū atklājies 
par tik mīlošu, ka Viņš sevi pasaulei atdevis, lai arī mēs katrs kurš ieslīdējis grēka iebrauktajā riestā celtos un 
ieraudzītu Jauno ceļu, kas ir kristīgās mīlestības, Dieva goda apgaismotais ceļš. Kad mūsu balsis pievienojas 
debespulku draudzei un dziedam Dievam godu – mūsu satrauktās dvēseles patiesi gūst to dāvanu pēc kā 
visvairāk esam ilgojušies. Lai arī Tev šie Ziemassvētki nestu atjaunotu prieku Kristū un Viņa draudzē!    DBK 

 



Arhibīskape Lauma Zušēvica: 
2022. gada 16. oktobrī. Rīgas Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, LELBP Pateicības un jubilejas dievkalpojumā. 

(turpinājums no novembra draudzes apkārtraksta) 
 

Tātad, piepildījušās Archibīskapa Kārļa Kundziņa cerības! Viņa laikā uzticīgi un cītīgi turpinājās 
darbs, ceļot dievnamus, skolu telpas, tomēr tika atgādināts arvien lūgt par Latviju, visiem 

cietušajiem, kā viņa dziesmas vārdi liecina: “Slavēsim Dievu! Kaut sāpes un bēdas spiež tautu, 
Naidnieks kad trako, lai postītu, šķeltu un grautu: Stipra kā klints, Mūžam zels ticīgo ģints, vai gan 

Dievs nogrimt tai ļautu?” 

Nē! Latvju tauta nenogrima, bet cēlās jaunā spēkā 1991. gadā! To piedzīvoja Archibīskaps Arnolds 
Lūsis, kuŗam arī bija dzejnieka dāvanas! Draudzēs daudz bijām dziedājuši viņa vārdus: “Ticiet, visas 
važas rūs, Laiks spēj dziedēt katru rētu. Viss par labu griezts tad kļūs, Kad mēs lūgsim Dievu svētu: 

Tad Viņš ļaus mums atgriezties, Tēvu zemē satikties!”  
Un satikās viņš ar Latvijas archibīskapu Kārli Gailīti — satikāmies arī mēs — un arvien biežāk! Kā 

brīnums bija šis laiks, kad jutām — Dieva valstība tik tuvu bija nākusi!  

Archibīskapa emeritus Elmāra Ernsta Rozīša vadības laikā paplašinājās ekumēniskais darbs un mūsu 
kalpošana Latvijā. Tapa ļoti nozīmīgais māsu draudžu projekts, kad abu Baznīcu draudzes locekļi 

iepazinās un kļuva kā māsas un brāļi Kristū! Izveidojās LELB un LELBĀL sadarbības komisijas darbs, 
kopā ar arhibīskapu Jāni Vanagu un abu Baznīcu Virsvaldēm centāmies labāk salasīt cits cita 

rokrakstus. Reizēm tomēr likās — katrs dziedam savā meldijā, varbūt tā arī paliks — ceru, ka nē, 
tomēr mūs vienmēr vienos viens Dievs un mūsu tautas lūgšana!  

Kad te tas bija aizliegts, ārpus Latvijas vēl skaļāk dziedājām: Dievs, svētī Latviju! Kad pienāca 
laiks, visiem kopā to dziedāt — tik pateicīgi bijām, tik pārliecināti, ka nekas nav neiespējams!  

Un tādu cerības pilnu prieku piedzīvojām arī dēļ Atdzimšanas un atjaunošanas kustības! Svētā Gara 
liesmas aizdedzināja visus — Latvijā un ārpus tās!  

Kad pavērās durvis te, tapa pirmā mūsu Rīgas evaņģēliskā draudze! Pamazām darbs paplašinājās 
— kā arī mūsu sadarbība ar Latvijas universitātes Teoloģijas fakultāti. Tā tapa par vietu, kuŗā 

iepazīties ar mūsu Baznīcas nākamiem garīdzniekiem un garīdzniecēm — ar jums, kuŗi šodien esat 
ap mums vai attālināti līdz ar mums un mūsu draudzēm! Un jums ar mums! Ir vismaz jāpiemin 

dekānus: prāvestu, nelaiķi Dr. Vili Vārsbergu un mācītāju Dr. Juri Cālīti, un visus citus, kas no mums 
devās pie jums un otrādi, lai mēs visi tiktu bagātināti! 

Dievs svētīja mūsu Baznīcu ar ilgām kopā kalpot, ar drosmi neuzdot! LELBPasaulē Virsvalde ļoti 
uzticīgi un neatlaidīgi ir strādājusi, aicinājusi lūgt un, jā, ziedot un ziedot, lai LELBPasaulē būtu 

stipra — vienalga, kur tā atrastos! Nāca palīgā citi no šīs valsts vadības — tā cits citu iedvesmojām 
un stiprinājām!  

Dosimies drosmīgi nākamajos simts gados! Vēl ir tik daudz, par ko lūgt un strādāt, lai miers, 
patiesība un taisnība valdītu katrā valstī un katrā bērnu sirdī! Lai nepietrūktu nevienam Dieva 

mīlestības un Kristus žēlastības. Jēzus par mums ir lūdzis: Tēvs, Es esmu darījis zināmu viņiem tavu 
vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar kuŗu tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos!  

Un arī tā — te, šodien — Dieva valstība ir mūsu vidū! Āmen. 



LAIKS PIPARKŪKĀM! 

No kr.: Maija Smiltnieks, Irēna Tentere, Dina Etmanskie, Dace Ozola, Mirdza Jaunzeme un Mirdza Avens 
sanākušas kopā izcept piparkūkas Ziemassvētku tirdziņam. Paldies viņām un arī tām, kuras mājās ziedoja 
laiku un pūles gatavoties gadskārtējam tirdziņam!  

 

DECEMBRA KALENDĀRS 
Svētdien, 4. decembrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums kopā ar Sv. 

                                                    Andreja draudzi Sidrabenē 
Otrdien, 6. decembrī, plkst. 10:00 – Dāmu komitejas sēde 
Ceturtdien, 8. decembrī, plkst. 19:00 – Padomes sēde (Zoom) 
Svētdien, 11. decembrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Dievgaldu 
Trešdien, 14. decembrī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 
 

Svētdien, 18. decembrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar latviešu skolas bērnu līdzdalību.   
         Sekos skolas eglīte. 

Sestdien, 24. decembrī, plkst. 17:00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums. 
Svētdien, 25. decembrī, plkst. 11:00 – Ziemassvētku rīta dievkalpojums ar Dievgaldu. 
Svētdien, 1. janvārī, plkst. 11:00 – Jaungada dievkalpojums ar Dievgaldu 
 

2022 g. Ziedojumi Kristus Draudzei     no 23. okt. –  13. nov. 
Ainas Ansons piemiņai: $50 - Dina Etmanskie; $100 - Aivars & Rudīte Jēkabsons, Arvīds Moruss, Pēteris 
Vilks 
Gundegas Dāvidsones piemiņai: $50   -   Benita Bitmanis, Maija Bite, Jānis & Ērika Grīnbergs, Daina 
Tustian, Dzintra Reinis; $100   -   Dina Etmanskie, Ligita Gulēns, Aivars & Rudīte Jēkabsons, Jānis & Dace 
Ozols, Pēteris Vilks; $250   -   Anda Avens 
Ivara Lejas piemiņai: $100   -   Arvīds Moruss 
Piemiņai brālēnam Ivaram Lejam: $250   -   Modris Zandbergs 



Piemiņai māsīcai Aina Ansons: $250   -   Modris Zandbergs 
Veltas Liģers piemiņai 
$50   -   Maija Bite, Jānis & Ērika Grīnbergs, Baiba & Arnis Bredovskis, Dzintra Reinis 
$100   -   Aivars & Rudīte Jēkabsons, Valerija Paukšēns, Nora Pulciņš 
Dāmu Komitejai: $1,000   -   Veltas Liģers ģimene 
 

Pateicamies ikkatram ziedotājam atbalstot draudzes misiju! Lai Dievs svētī katru dāvanu un dāvana devēju! 
Dāmu komiteja īpaši izsaka pateicību Veltas Liģeres piederīgajiem par viņas piemiņai ziedotiem $1000 

komitejas darba atbalstam - Paldies!  
 

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. 
4. Kad e-transfer ticis pārskaitīts CIBC, tad ziedojums tiks attiecīgi atzīmēts un iegrāmatots. 
5. Sūtītājs no savas bankas saņems apstiprinājumu, kad naudu pārskaita CIBC. 
6. Darījums tiek veikts ne uzreiz, bet var ilgt pāris dienas.  

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 locekļu ievērībai, ka sākot ar šo 2022. gadu, nodevas ir paaugstinātas uz $500. 
 

 

 
 

 
Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes Hamiltonā padome  

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 Jēkabsones tālr. 905 575 0094, mob. tālr. 905 387 0824. 


