
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 
2022.GADA JŪNIJS 

PAGRIEZIENI 

“Viņam vajag augt, bet man iet mazumā.” Jņ 3:30 

Ar šiem vārdiem Jānis Kristītājs pasaka kaut ko ļoti vienkāršu, bet arī kaut ko ļoti 

apbrīnojamu! Viņš dara zināmu tiem, kas viņam bija uzticīgi sekojuši, ka jānotiek būtiskām 

pārmaiņām. Pašam iesākot sludināšanas un mācīšanas darbību pirms Jēzus tika kristīts, 

Jānis bija ieguvis ievērojamu sekotāju un mācekļu pulku. Grūti atkāpties no tādas slavas, vēl 

jo vairāk tāpēc, ka viņš nebija izsmēlis visas savas iespējas! 

Nepagāja ilgs laiks, kad Jēzus arī bija sācis pulcināt ap sevi daudz klausītāju. Cilvēki to 

pamanīja. Un kad cilvēki sāk runāt, tad lietas sāk vārīties! Ko nu? Abi Jānis un Jēzus sludināja 

to pašu vēsti, abi kristīja ļaudis. Daži izteica savas rūpes, ka tā varbūt nevajadzētu būt.  

Kad domāju par autoritāti vai ietekmi, tad atceros mācību, ka tās ir jāizmanto ļoti piesardzīgi 

un pilnīgi atbildīgi. Tik daudz dzīves piemēru no tādiem, kuri ieņem troni (citam lielāks, 

citam mazāks) un negrib ne par ko no tā nokāpt. Bet arī katrā cilvēkā ir tieksme turēties pie 

lomas vai vietas, kas piešķir ievērību vai pašapziņu. Saliec kopā šo tieksmi ar mazvērtības 

kompleksiem un galvā sakāpj reibinošs kontroles kokteilis.  

Vai tas ir izskaidrojums tam, kāpēc valdnieki ir veikuši tik neizskaidrojami asiņainus gājienus 

pret atšķirīgo? Vai tad tie nav tie paši simptomi, kas liek mums rīkoties pret savu patieso 

gribu? (Kā Pāvils raksta – ļauno, ko negribām, mēs darām?)   

Jānis atgādina saviem sekotājiem, ka cilvēkam nav nekā ja vien tas netiek viņam dots no 

augšienes. Jānis skatījās ar skaidrām acīm uz to, kas notiek. Viņš redzēja un saprata, ka ir 

tikai pareizi un svētīgi, ka ļaudis gāja pie Jēzus. Evaņģēlija stāstījumā šis ir viens no 

zīmīgajiem pagriezieniem, rādot kā arī var iztulkot zīmes bez sirdēstiem jo prieks ir par to, 

ko Dievs veic.  

Pagriezieni ienes pārmaiņas mūsu dzīvēs. Dažreiz tie no prasa daudz, citkārt tie mums 

apsola daudz. Jūnijs ir pagrieziena mēnesis arī tādā sakarā, ka dienas maksimālais garums 

sasniegts un naktis atgūs savu virsroku. Un tā tālāk. Bet paldies Dievam par Jāni un Jēzu kuri 

mums nes gaismas vēsti no Mūžīgās Gaismas.  DBK 

 



JŪNIJA KALENDĀRS 

Trešdien, 1. jūnijā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 

Svētdien, 5. jūnijā, plkst. 14:00 – Iesvētību dievkalpojums ar 

dievgaldu Sidrabenes brīvdabas baznīcā 

Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 11:00 – Aizvesto piemiņas dienas 

dievkalpojums 

Svētdien, 19. jūnijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums - vada 

prāv. emer. Ivars Gaide 

Svētdien, 26. jūnijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu Sidrabenē – vada māc. Dāgs 

Demandts 

Svētdien, 3. jūlijā, *** Dievkalpojums nenotiks – Kanādas dienas garā nedēļas nogale 

 

 

 

 

 

Dieva priekšā Rudīte Anita Loze un Aivars Kārlis 

Jēkabsons ir vienojušies laulībā 25. maijā. 

 

 Apsveicam un novēlam Dieva svētību! 

 

 

 

Ziedojumi Kristus Draudzei     no 1. -  17.  maijam 

Elvīras Dzelmes piemiņai 

  $50   -   Nora Pulciņš, Biruta Šnikvalds, Daina Tustian; $100   -   Benita Bitmanis   

Atbalsts Ukrainai 

$100   -   Maija & Ainārs Smiltnieks; $200   -   Valerija Paukšēns 

Jaunai Grīdai 

  $50   -   Dzidra Suškovs (Mīļo piemiņai Mātes Dienā: mātei/vecmātei Zelmai, mīļai Tantei Nelijai, vīra Artura 

un dēla Artura piemiņai) 

Draudzes Vajadzībām 

$250   -   Guntis Bērziņš 

“Par visu pateicieties Dievam – tieši to Dievs grib no jums Kristū Jēzū.”    1 Tes 5:18 

*Kļūdas labojums: Modra Zandberga dāsnais ziedojums draudzei ziedots sava vecāku un abu brāļu 

piemiņai. Iepriekšējā Dr. Apkārtraksta numurā bija rakstīts vārds brāļa. Atvainojamies par pielaisto 

kļūdu! 



 

Lietoto mantu tirdziņa darbinieces (no kreisās puses): Daina Ozols, Edīte Augstmanis, Mirdza 

Avens, Dace Ozols, Dina Etmanskie, Iveta Kaņepa un Dzintra Reinis. Trūkst: Ināra Heidebrecht         

foto Ilze Valdmanis. 

14. maija agrā rītā pirms izsludinātā laika uz Dāmu komitejas rīkoto lietoto mantu tirdziņu 

ieradās pirmie klienti. Jau iepriekšējā dienā tirdziņu iekārtot palīdzēja Mirdza Avens, Dzintra 

Eglītis, Dina Etmanskie, Ināra Heidebrecht, Iveta Kaņepa, Dace Ozols, Daina Ozols, Dzintra 

Reinis, Maija Smiltnieks, Irēna Tentere. Mantu bija daudz! No sirds pateicamies visiem mantu 

ziedotājiem! Tirdziņš noritēja veiksmīgi. 28.maijā noritēs vēl viens lietoto mantu tirdziņš.  

 

 

 

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



 

 

 

 

Jau trīs mēneši pagājuši…mēs lūdzam. 

 

 

Dievs, Tu, Kam viena diena ir kā tūkstoš gadi un 

tūkšos gadi kā viena diena, Mūžīgais Dievs, 

neskaitāmiem Taviem bērniem katra diena 

liekas kā mūžība.  Viņi jau trīs mēnešus Ukrainā cieš ienaidnieka uzbrukumu un postu, 

Kungs, mēs lūdzam, savā žēlastībā, saīsini laiku, kamēr iestāsies miers. 

Jēzu, Tu zini, kā miers izlaužas caur sienām, ko ceļ bailēs un neziņā. Tu zini, kā Tavs 

miers dāvina atjaunotu spēku, laiku domāt, lūgt, cerēt.  Kungs, piešķir mieru un 

žēlastību tiem, kuŗi slēpjas tumšos pazemes stūros vai cieš moku kambaros. Pasargā 

viņus.  Dodies blakus bēgļiem, un jo sevišķi bērniņiem,  kuŗi ir ceļā vai tālu no 

dzimtenes. Piestājies tuvu tiem, kuŗus žņaudz pamestības briesmas.  Dod nenogurt 

tiem, kas žēlsirdībā dodas palīgā. Atbildi viņu lūgšanām, lai viņi jūt, ka arī Tu esi klāt un  

paliksi,  kad vēl viena diena būs pagājusi un iestāsies grūtās, tumšās, ar sirēnām un 

bumbām skaļās nakts stundas. No sirds mēs lūdzam, dāvini mieram iestāties dvēselēs, 

jo Tu esi tuvumā. 

Svētais Gars, dod drosmi izturēt tiem, kuŗi nespēj atkāpties, jo saprot, ko nedrīkst 

pazaudēt. Dod spēku smaidīt mātēm, tēviem, piederīgiem, kuŗu sejās raugās maziņie, 

meklējot pēc zīmēm, ka viss būs labi. Dod, mēs lūdzam no sirds, ka drīz, drīz būtu labi. 

Debestēvs, trīs mēneši pagājuši.  Neļauj mums vai pasaulei aizmirst tos, kuŗi cīnās un 

cieš, vienalga, kur viņi dzīvotu vai meklētu patvērumu.  Tu sevī nes visas mūsu ilgas 

un izproti mūs visos sīkumos. Palīdzi mums saprast to, kas notiek ap mums un kā 

dzīvot, lai varētu notikt Tavs prāts Ukrainā un ārpus tās.  Dienu pēc dienas dod drosmi 

Tev uzticēties un paļāvībā lūgt, un meklēt kā  kalpot mīlestībā.  

Dievs Tēvs, Dēls, Svētais Gars, mēs lūdzam, kaut nepaietu vairs trīs mēneši, pirms 

miers iestātos sirdīs un taisnības uzvaras klusumā atspirgtu dvēseles, un Ukrainā un 

pasaulē iestātos dziedināšanas laiks. Āmen. 

 

+Lauma 


