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Senāk pirka indulgences, 
Lai grēkiem nebūtu konsekvences. 

Teica skolots Dieva vīrs: 
“Kaut kas Romā nav visai tīrs!” 

Ja gribu rītdien banku zagt, 
Vai otram agru kapu rakt, 

Tad viss kas atliek darīt man 
Ir skriet pēc zīmes ar grēku atlaišan’! 

Velni dzelmēs smejot smējās, 
Dancot, dancoja nelabas dejas! 

Tikmēr Dieva labā vēsts, 
It kā no ļaužu atmiņas dzēsts. 

Ko dod mums Kristus svētais krusts, 
Ja grēku nasta nav sirdī justa? 

Tāpēc klausieties, māsas, brāļi – Dieva draudze: 
Jūs paša spēki sīki vien; 

Kā pretosities elles varai? Nudien’! 
Vai grasis, dolārs, eiro, dukāts; 

Kas nav pat tik vērts, cik papīrs uz kura tas drukāts, 
Spēj atmaksāt to lielo vainu, 

Ko aizsācis Ābela slepkava - brālis Kains? 
Neesiet nelgas, esiet braši! 

Celieties un sakiet: ne jūs, bet mēs paši 
Esam bijuši kūtri, remdeni un uz nīgrumu vingri! 

Tāpēc Kungs Tavās rokās, turi mūs stingri, 
Un liec mums atmosties no jauna, 

Lai nebūtu jāpiedzīvo gļēvuļa kaunu! 
 

DBK 



OKTOBRA KALENDĀRS 
Svētdien, 2. oktobrī, plkst. 11:00 – Pļaujas svētku dievkalpojums, 

    sekos Dāmu Komitejas rīkotā “Pļaujas Svētku Kafejnīca” 
Svētdien, 9. oktobrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Dievgaldu 
Otrdien, 11. oktobrī, plkst. 19:00 – Padomes sēde 
Trešdien, 12. oktobrī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 
Svētdien, 16. oktobrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums 

Otrdien, 18. oktobrī, plkst. 10:00 – Dāmu komitejas sēde (sadraudzība un kafija 9:30) 
Svētdien, 23. oktobrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums 
Trešdien, 26. oktobrī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 
Svētdien, 30. oktobrī, plkst. 11:00 – Reformācijas svētdienas Dievkalpojums ar Dievgaldu 
 
 

NĀKOTNES KOMITEJAS ZIŅOJUMS 
Kas ir jaunākais “Nākotnes komitejā”?  
Atbilde: Trešdien, 21. septembrī, Dina Etmanskie un Aivars Jēkabsons piedalījās 
organizācijas “Mission Services” rīkotā sabiedriskā apspriedē. Klātesot ap 30 
cilvēku no pilsētas 3. iecirkņa, šī vakara mērķis bija uzsākt dialogu starp 
organizāciju un iedzīvotājiem par topošo vīriešu atbalsta centru bijušajā 
Sarkanā Krusta ēkā – blakus mūsu dievnamam. 
Dina un Aivars raksturo galvenās tēmas sekojoši: 1. Dalībnieku viedokļi bija 
atšķirīgi ar vienu daļu atbalstot jauno projektu kā vēlamu attīstību rajonam. 
Tie principiāli piekrīt, ka jaunais centrs palīdzēs bezpajumtniekiem atrast 
stabilitāti. Bet cita puse skarbāk izteicās tā, ka ar šo projektu bezpajumtnieku 
blīvums baznīcas apkaimē pāraugs normālu iespēju izsekot problēmām 
(narkotikas, agresija, noziegumi, u.c.) un atspēkot gaidāmās pataloģijas. 
2.Pārmetums no šo cilvēku puses pret Mission Services bija par to, ka 
plānošanas un pilsētas atļauju iegūšanas laikā netika neviena saruna uzsākta ar 
iedzīvotājiem par iecerēto. T.i. viss notika aiz slēgtām durvīm. Līdz ar to 
mazinājusies uzticība, ka organizācija darbosies godprātīgi lai novērstu kaimiņu 
bažas, ka viņu dzīves kvalitāte netiks negatīvi ietekmēta. 
Aivars uzdeva vairākus jautājumus un skaidroja, ka baznīcas tuvumā jau tagad 
grozās prāvs skaits cilvēku, aiz kuriem dienišķi jāsatīra. Pāri ielai Sv. Patrikas 
draudze paēdina ap 500 cilvēku ik dienas. Mēs zinām, ka nākamā gada laikā 
mūsu kvartālā būs 158 gultu vietas bezpajumtniekiem – gan minētajā Mission 
Services centrā un vēl otrā patversmē, ko paredz iekārtot 299 Main Street East 
ēkā. Visvairāk satrauc zemē nomestie izmantotie narkotiku piederumi un 
tmldz. atkritumi ko aiz sevis atstāj daži no atbalsta meklētājiem. Rūp tas, ka 
šim cilvēku skaitam pieaugot uz vietas, vairosies atkritumi, grauzēji un 
kaitējumi mūsu īpašumam. 



Esam pateicīgi abiem mūsu draudzes pārstāvjiem par ziedoto laiku un enerģiju 
piedaloties šajā sabiedriskā apspriedē, lai paustu mūsu intereses un viedokli, 
vienlaicīgi uzzinot, kas gaidāms un kā varam sadzīvot ar jauniem apstākļiem! 

- DBK 
DĀMU KOMITEJAS IELŪGUMS 

Rudens pirmie svētki ir veltīti Pļaujai un līdz 
ar to – Pateicībai. Šogad draudzes dāmas 
ielūdz jūs uz kaut ko mazliet savādāku un 
vieglāku – Pļaujas svētku kafejnīcu!  
Sanāksim kopā 2. oktobrī pēc dievkalpojuma 
uz maizītēm (sāļām un saldām) un kafiju, kur 
arī varēsim izmest līkumu pa Kanādu foto 
attēlos un stāstījumā. Ieeja pret ziedojumiem.    

 
 

 
 
 

ELVĪRA ANNA MAIGA DĀBOLS, dz. Eigenfelds 
1926. g. 28. decembrī, Rīgā – 2022. g. 10. septembrī, Dundas 

ROMĀNS MIERKALNS 
1928. g. 20. februārī, Liepas pag.  – 2022. g. 11. septembrī, Hamiltonā 

  
Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Ro. 8:18 

 

Ziedojumi Kristus Draudzei  no 28. aug. –  18. sept. 

llgas Andersones piemiņai 
  $20   -   Susan Pearson, $50   -   Benita Bitmanis, Vija Skomba, $100   -   
Ludmila Bērziņš, Ilga Breikšs & Biruta Platups, Velta Liģers, Valerija Paukšēns,  
$200   -   Vijolīte Alksnis, Ian & Alda Barrie, Darkevics ģimene 

Elvīras Dābols piemiņai 
$100   -   Aivars & Rudīte Jēkabsons 

Atbalsts Ukrainei pieminot Nika Ozoliņa dz. dienu 
  $50   -   Prāv. Ivars Gaide & māc. Dr. Anita Gaide, Jānis Kļaviņš   
  $80   -   Ilze Valdmanis 
$100   -   David Gallino, M. Schuler 

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

https://freepngimg.com/png/29157-christian-cross-picture
https://freepngimg.com/png/29157-christian-cross-picture
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Imanta Ziedoņa lūgšana 
"Šai lūgšanu brīdī, Dievs sapulcē visus šeit kopā  zem Tava jumta: 

tās domas, ko domājam dažādās vietās par vienu un to pašu:  
kā pasargāt dvēseli sevī un tautā,  

kā laukus uzturēt Dievā,  
kā ielas uzturēt gaismā un bērnus Ticībā iecelt! 

Dievs sapulcē manus radus - kaut domās - še altāra priekšā:  
lai no mūsu mājām viņu domas sanāk šai brīdī zem Tava jumta.  

Es lūdzos.  
Cik katrs ir labs, tik atnāks un pieliks pie labā, un atstās te kopā.  

Mēs nevaram visi tikt kopā, bet domās - mēs varam.  
Kungs, dari, lai jūtu, ka viņi ir klāt savās domās šai brīdī! 

Es piesaucu savējo domas šai vietā, šai lūgšanu brīdī:  
cik vien esam labi, tik būsim šai brīdī kopā!  

Kungs, nedali mūsu labumu daļās: lai esam kopā!  
Cik es esmu stiprāks, tas tiks manam brālim,  

un viņa darbi atmirdzēs māsā un manī, es lūdzos! 
Mūsu Tēvs Debesīs, mana tēva un vectēva domas ir Tevī,  

un tās ir te klāt mūsu ģimenē - zem Tava jumta!  
Lai nāk mūsu bērni pie mums, Dievs, iedali viņiem te vietu!  

Lai viņiem ir viss, ko te sanesam; lai tiem nav jādala, lai tiem ir viss! 
Nav daudz. Dievs palīdzi augt mūsu  dzimtai vēl  lielākā gaismā  

un iet uz gaismu, un turēties tīriem!  
Es piesaucu gaismu šai brīdī no savas dzimtas un turu to Dievā.  

Kungs, palīdzi augt mums, es lūdzos! 
Vienalga, kur ir mani bērni  šai brīdī un brāļi un māsas,  

es saucu tos šurp, 
mēs izaugam lieli Tavā vārdā, šai brīdī mēs nometam tumsu.  

Dievs, palīdzi mirdzēt mums, es lūdzos!" 
 

 
 

 
 
 

 
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. 

mailto:daviskaneps@gmail.com

