
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 

2022.GADA JANVĀRIS 

Vēlējums Jaunajā Gadā 
1 Viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem debess: 

2 laiks dzimt un laiks mirt, laiks stādīt un laiks plūkt stādus, 
3 laiks nokaut un laiks dziedināt, laiks graut un laiks celt, 

4 laiks raudāt un laiks smiet, laiks sērot un laiks diet, 
5 laiks akmeņus mest un laiks akmeņus vākt, 

laiks apskaut un laiks bēgt no skavām, 
6 laiks meklēt un laiks zaudēt, laiks glabāt un laiks sviest prom, 

7 laiks saplēst un laiks šūt, laiks klusēt un laiks runāt, 
8 laiks mīlēt un laiks nīst, laiks karam un laiks mieram. 

9 Kas tiek darītājam no viņa pūlēm? Salamans mācītājs 3:1-9 

Šī grāmata Bībeles kanonā tiek pieskaitīta pie “Gudrības” grāmatām, žanrs ar izaicinājumu. Izaicinājums, 

kas apliecina to, ka cilvēks, atstāts savā vaļā īpaši nedzenas pēc augstākas gudrības. Tam bieži pietiek ar to, 

ko jau zina. Pietiek, lai sevi paēdināt, apģērbt, iekārtot sev mitekli, atrast darbu un visumā apmierinātu 

savas pamata vajadzības un iegribas. 

Ja vēl pāri tam pietiek dzinulis, cilvēks tieksies pēc kaut kā skaista. Tā šķiet atrodam sēklu kultūras 

sākumam, kurā veidojas estētika, mūzika un cēlāki sazināšanas un sevis apzināšanas stāvi. Cik lāgi dvēseli 

var iekustināt senatnīgās Vecrīgas ēku fasādes, faktūras un krāsas! Kad acis ieņem šādu celtņu ansambli ar 

visām atšķirīgām niansēm, prāts pārdomās ko pats meistars bija domājis saliekot kopā ideju tam, kā mājai, 

noliktavai vai dievnamam  būs izskatīties un kā tam būs iederēties apkārtējā fonā. 

Tāpat Dievs saliek kopā ideju kādai izskatīties cilvēka dzīvei jeb mūžam. Šeit mēs lasām to, ka mūžs saistīts 

ar spēkiem, strāvām un dimensijām kuras stāv vienam otram kā pretstati, bet kuri komplementē jeb 

pastiprina otru nevis iznīcina. Gudrība pēc kā mums būtu tiekties ir atklāt to momentu, kad laiks aktīvi 

darboties par kaut kādu ideālu vai zināt, kad laiks no šīs darbības atturēties vai virzīt darbību pretējās 

sliedēs. 

Šajā aizvadītajā gadā draudze turpinājusi veidoties – daļēji no laikmeta kurā dzīvojam, daļēji no tā, kā ticības 

balss iedvesmo kaut ko jaunu sameklēt – un tai ir perspektīvs tiktāl, cik katrs no mums grib tai laiku, spējas 

un līdzekļus ziedot. Šī draudze ir vēlējums ikkatram no mums, kas vēlas veidot kaut ko skaistu, nozīmīgu vai 

kulturālu. Tā ir bijusi atvērta idejām, arī tad, kad ideju bijušas maz.  

Jaunam gadam iesākot, mums dota jauna iespēja sākt no jauna gala. Tā ir burvīga daļa no Kristus labā vēsts! 

Nožēlojot savu nespēju gudri novērtēt ne laiku, ne dāvātās iespējas Kristus dēļ mums tiek dota pilnīgi 

notīrīta tāfele uz kā triept pirmās krāsas un formas! Lai Dievs dod, ka šis veidojums arvien vairāk atspoguļo  

debesu valstības greznumu – un tad būsim vairāk, kā tikai paēduši.      DBK 



Ziedojumi Kristus Draudzei  no 22. nov.   –  20. dec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JANVĀRA DIEVKALPOJUMU UN BĪBELES STUNDU KALENDĀRS 
  

Svētdien, 2. janvārī                Video Dievkalpojums tiks ievietots Vimeo vietnē  

Trešdien, 5. janvārī, plkst. 11:00     Bībeles stunda Zoom virtuālajā telpā 

Svētdien, 9. janvārī     Video Dievkalpojums  

Trešdien, 12. janvārī, plkst. 11:00   Bībeles stunda Zoom virtuālajā telpā 

Svētdien, 16. janvārī               Video Dievkalpojums  

Otrdien, 18. janvārī, plkst. 19:00     Draudzes Padomes sēde 

Trešdien, 19. janvārī, plkst. 11:00    Bībeles stunda draudzes dievnamā 

Svētdien, 23. janvārī                          Video Dievkalpojums 

Trešdien, 26. janvārī, plkst. 11:00   Bībeles stunda Zoom virtuālajā telpā 

Svētdien, 30. janvārī                          Video Dievkalpojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Edgara Kuškevics piemiņai 

$500   -   Anita May 

Vilmas Lagzdiņas piemiņai 

  $45   -   Jānis & Ērika Grīnbergs 

  $50   -   Ludmila Bērziņš, Maija & Ainārs 

Smiltnieks 

  $75   -   Sandra Matisons 

$100   -   Aina Ansons, Dina Etmanskie, 

Mirdza Jaunzemis, Ivars Kops 

Mātes & Tēva Moruss piemiņai 

$100   -   Gundega Dāvidsons 

 

 

Grīdas Projektam 

$50   -   Biruta Platups, Arnolds Smiltnieks 

Lāpstas & Sāls Ziemas Apgādei 

$128   -   Aivars Jēkabsons 

Remontiem 

$200   -   Ligita Gulēns 

Ziemassvētku Ziedojums 

$100   -   Regīna Auniņš 

Draudzes Vajadzībām 

$100   -   Guntis Bērziņš 

Myanmar Longhouse Project 

$100   -   Gundega Dāvidsons 

 


