
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 

2022.GADA NOVEMBRIS 
BRĪVĪBA 

 

“Patiesība darīs jūs brīvus”, teica Labais Gans. 
Šie vārdi ļaudīm skanēja kā svētrīta zvans. 

“Bet mēs nekad neesam bijuši nevienam vergi”, daži iebilda. 
Tā prātojot, tie savas domu balsis iesilda, 

Gatavi vārda cīņai par to, kam taisnība, kam nē. 
JV, NA, K, A/P!, vai tam, kam liku ķeksi balsošanas zīmes ailē? 

Es gribu ticēt, ka otrā vietā nepaliek ne tēvzeme nedz brīvība,  
Bet kur lai lieku ķeksi par Dieva zemi, kurā valda mūžīgā dzīvība? 

Katra karstā lūgšana par Latvijas tautu un zemi,  
Katru reizi kad dzied par viņu: Pats viņai saules mūžu lemi! -  

Es domāju – par kādu brīvību esmu gatavs iestāties? 
Par kādu politiku var inteliģenti papļāpāties? 

Un ko tas dod ja partijas mainās, 
Ja neesmu pats bez kādas vainas? 

Jāmainās man, kaut panākt to ir grūti; 
Tāpēc, Kungs, savu Dēlu mums sūti! 

Lai Viņa mīlīgais tēls mūsu sirdīs dzīvo, 
Kamēr vien Sarkan-balt-sarkanais karogs mastā plīvo! 

Un liec mums dedzīgi atklāt mūžīgo patiesību, 
Ik dienas bez noguruma kā maratona skriešanas sacensībā. 

Jo, vai patiesībā neatklājam pirmatnējo mīlu? 
Ka - pret katru Dieva bērnu, Viņš pats sevi atdeva par ķīlu? 

Dieva valstībā ik dienas jauns sākums svaigs, 
Jauns spēks un stiprums, bet tomēr kaut kas viegls un maigs! 

Ar savu žēlastību, Kungs pagriezi mūsu sejas, 
Pret īsteno sauli, kas apgaismo Lielupes, Ventas un Daugavas senlejas! 

Lai sanākam kopā kā spēcīga saime, 
Kuras balva būs nerimstoša un bezgala laime! 

Bet sēkla šim ceļam ir paslēpta un atklāta Dieva Dēlā, 
Patiesībā, - šajā iemiesojumā tik cēlā.   DBK 



NOVEMBRA KALENDĀRS 
Svētdien, 6. novembrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Dievgaldu 

                                    kopā ar Sv. Andreja draudzi Sidrabenē 
Trešdien, 9. novembrī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 
Svētdien, 13. novembrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Dievgaldu 
Otrdien, 15. novembrī, plkst. 10:00 – Dāmu komitejas sēde 

(sadraudzība un kafija 9:30) 
          plkst. 19:00 – Padomes sēde 
Svētdien, 20. novembrī, plkst. 14:00 – Latvijas Valsts Svētku svinības Liuna Station. 
Trešdien, 23. novembrī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 
Svētdien, 27. novembrī, plkst. 11:00 – Mirušo piemiņas/1.Adventa svētdienas Dievkalpojums; 

    sekos Dāmu komitejas rīkotais Ziemassvētku tirdziņš. 
 

Šī gada 27. novembrī pēc dievkalpojuma ir Dāmu komitejas rīkotais 

 
PĀRDOŠANĀ būs piparkūkas, speķa pīrāgi, dažādi cepumi u.t.t. 

BAGĀTĪGA LOTERIJA Garšīgas siltas pusdienas - Cena pieaugušiem tikai 
$ 15.- 

 
 
 
 
 

VELTA LIĢERS dz. ŪDRIS 
1923. g. 1. aprīlī, Rīgā  – 2022. g. 7. oktobrī, Vaughan, Ontario 

GUNDEGA DĀVIDSONS, dz. MORUSS 
1925. g. 23. martā, Rīgā – 2022. g. 19. oktobrī, Hamiltonā 

AINA ANSONS dz. BAUZE 
1928. g. 1. decembrī, Durbē – 2022. gada 21. oktobrī Hamiltonā 

Es paceļu acis pret kalniem – no kurienes nāks man palīdzība? Mana palīdzība 
no Kunga, kurš radījis debesis un zemi. Viņš neļauj klupt tavai kājai, tas 
nesnauž, kas sargā tevi!    Psalms 121:1-3 



ZIEDOJUMI KRISTUS DRAUDZEI NO 19. SEPT. - 16. OKT. 
 

Ilgas Andersones piemiņai:  $50 - Dzintra Eglītis; $100 - Anita May 
 

Veltas Liģers piemiņai:  $50 - Maija & Ainārs Smiltnieks 

PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM, LAI DIEVS SVĒTĪ KATRU DĀVANU UN DĀVANA DEVĒJU! 
 

DRAUDZES PADOMES BIEDRZINES PATEICĪBA UN LŪGUMS 
Visas Padomes vārdā pateicos ikkatram draudzes loceklim un labvēlim, kurš ziedojis līdzekļus draudzes 
dzīves un darba atbalstam! Tik tiešām, šie ir laiki, kad dzīves dārdzība ceļas vairāku globālo un vietējo 
ekonomisku iemeslu dēļ, un zinām, ka tas arī mūs ikkatra mājsaimniecības budžetu ietekmē.  
Tikai loģiski arī tāpēc minēt, ka šie paši faktori ietekmē sabiedrisko sfēru, to apgrūtinot ar lielākām 
izmaksām. Mūsu draudzei šie apstākļi paaugstina komunālās izmaksas (ūdens, elektrība, apkures gāze, 
apdrošināšana u.t.t.) un arī liek uzmanīgāk saimniekot ar tiem līdzekļiem, kas ir uz rokas.  
Jau paredzot sīkstāku budžeta gadu, aizvadītajā draudzes gada sapulcē, klātesošo absolūtais 
balsstiesīgo vairākums pieņēma priekšlikumu paaugstināt draudzes nodevas no esošajiem $400 uz 
$500 gadā. Svarīgi minēt, ka beidzamais nodevu paaugstinājums notika pirms 9 gadiem. 
Ja vien jūs spējat papildināt savu gada ziedojumu, mēs pateicībā sagaidītu šo pielikumu līdz gada 
beigām, lai Padomei nebūtu jāsmeļ no rezervēm, kā esam to diemžēl darījuši beidzamos dažus gadus. 
Vēlreiz pateicamies par jūsu līdzšinējo atsaucību dodot draudzei mazu procentu no tās svētības, ko 
Dievs piešķīris ikkatram no mums, lai Baznīcas misija varētu turpināties! 

 

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

dievkalpojumā. 
Esiet sveicināti! Ir tāds prieks būt kopā ar jums un mēģināt veikt uzdoto: patiesi nedaudzās minūtēs — 
atskatīties simts gadu vēsturē! Dosimies, rokās ņemot ceļa spieķi, Kristus vārdus no Lūkas evaņģēlija, 

kad uz farizeju jautājumu, kad nāks Dieva valstība, Jēzus tiem atbildēja: “Dieva valstība nenāks 
redzamā veidā. Nedz arī kādi sacīs: redzi, šeit! — vai: tur! — jo redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū!”  

Dievs, svētī mūs savu vārdu patiesībā, jo tā ir mūžīga! To lūdzam Kristus vārdā. Āmen. 
Ne tikai Latvijā, bet arī šeit! Ne tikai ārpus Latvijas — bet arī tur — Dieva valstība bija, ir un būs arī 

latviešu ticīgo vidū, bet ne tā, kā kāds uzreiz ar acīm to saredzētu — tā mājo sirdīs.  
Lielās jubilejās sirds līksmo un laiks apstājas. Saplūst vienā mirklī pagātne un nākotne. Mēs redzam 

tos, kas gājuši mums pa priekšu, kuŗi atstājuši pēdas mūsu Baznīcas vēsturē; ap sevi redzam tos, bez 
kuŗiem šis pateicības dievkalpojums nebūtu iespējams vai tik skaists! Un aiz mums? Dievs lai dod, ka 

redzam tos, kuŗus aicināsim sekot Tam, kuŗa vārdā un mīlestības Gara spēkā strādājām!  
Šodien mēs pateicamies Dievam par Viņa žēlastību, jo tikai tās spēkā Latvijas evaņģēliski luteriskā 

Baznīca pasaulē varējusi pastāvēt, un tikai Viņa svētīta, tā augs un ilgi vēl cels Viņa valstību! 
Šodien pateicamies arī par jums — tuvumā un tālumā! Mūsu draudzēs kalpojot, vai darbā strādājot, 
latvju tautu stiprinot — jūs kādam esat tapuši par zīmi, kā Dievs darbojas, dzīves pārvēršot un sirdis 

vienojot.  



LELB Pasaulē pa simts gadiem pulcējusies gan cēlos dievnamos, gan bēgļu nometnēs un īrētās telpās. 
To vadījuši vairāki gani, katrs uzrakstījis daļu tās vēsturi — savā rokrakstā, kā reiz teica mans 

priekštecis.  
Pirmais archibīskaps Kārlis Irbe vēl kā mācītājs kalpoja Harkovas latviešu bēgļu nometnē! Un 1917. 

gadā ārpus Latvijas dibināja draudzi Maskavā! Lai vienalga kur latvieši būtu nonākuši, tie varētu 
pielūgt Dievu mātes valodā. Tā arī vēlāk Vācijas bēgļu nometnēs un citur mūsu Baznīca strādāja, lai 

latvieši ticībā tiktu iedrošināti lūgt Dievu visos apstākļos, 
uzticēties, ka Kristus arvien bija viņu vidū. Te Latvijā, 
kur Baznīca turpināja savu darbu tik grūtos apstākļos, 

tik pašaizliedzīgi, un arī ārpus Latvijas, kur tapa jaunas 
draudzes.  

Dievu pielūgt latviešu valodā vēl šodien ilgojas tie, kuŗi 
dzīvo pasaules malu malās. Paldies Dievam, Viņš devis 

mūsu Baznīcai tos, kas dodas pie viņiem! Lai vienotā 
LELBPasaulē augtu bērni, kuŗi saprastu, ka arī viņiem 

piešķirts svēts mantojums, ko ne tikai saglabāt, bet 
baudīt un to tālāk dalīt! Jau Archibīskaps Teodors 

Grīnbergs Otrā pasaules kaŗa laikā nemitīgi atgādināja, 
ka katram jāgādā par otru, jāpalīdz neaizmirst Latviju 

— par tās likteni jārunā pasaulē! Viņš to darīja kā 
viens no Luterāņu pasaules federācijas dibinātājiem. 
Daudziem viņa vārdi tapa kā sauklis: Ienaidnieki grib 

mūs iznīcināt, draugi — asimilēt, bet mēs paši 
gribam palikt latvieši!  

Viņš ticēja, ka Dieva valstība būs arī tur, 
kur ģimenēs bērniem par to mācīs! Viņš bija bērnu 

publikācijas “Bitītes” onkulis Teodors! Un “Bitīte” bija sākusi lidot jau 1913. gadā! Pirms tapa brīvā 
Latvija, caur to bērniem mācīja kā ar prieku tuvoties Kristum, visu bērnu draugam. LELBĀL to turpināja 

publicēt ilgi pēc Archibīskapa Grīnberga nāves.  
Cik nozīmīgi, ka šodien šajā skaistā Jaunās Svētās Ģertrūdes dievnamā redzam Jāņa Rozentāla gleznu, 
zem kuŗas rakstīti Kristus vārdi: “Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva 

valstība!” Bērniem, šķiet, vieglāk paļauties un ticēt — pat brīnumiem! Tomēr — ticu, ka šodien visi 
jūtamies kā tādi bērni! Jo — vai tas arī nav Dieva dots brīnums, ka mēs te esam!  

…turpinājums sekos nākamajā Draudzes Apkārtraksta numurā! 

 
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. 


