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KAMĒR GAVĒJAM 
Esmu iedomājies, cik skarbi bija Jēzum izturēt 40 dienas tuksnesī bez nekā cita, kā vien viņa lūgšanas. Jo 
salīdzinot ar tām ērtībām, kādus baudām šodien, dienas un naktis zem klajas debess šķiet visai briesmīgas. 

Fiziski, viņš nebija pasargāts ne no kā. Varbūt viņam prātā skanēja psalma teksts: 5 Kungs ir tas, kas tevi sargā, 
tavs pavēnis tev pie labās rokas – 

6 dienā tevi neķers saule, 
nedz mēness naktī. 

7 Kungs tevi sargās no visa ļauna, 
viņš nosargās tavu dzīvību. 

8 Vai tu iesi vai nāksi – 
Kungs sargās tevi no šā brīža līdz mūžībai. Psalms 121:5-8 

Kristus bija pilns bijības un ticības – īstenais paraugs mūsu dzīvēm. Bet kāpēc, ja jau viņš bija ne tikai Dievs no 
Dieva, bet arī cilvēks no cilvēka lai viņam arī nebūtu radušās šaubas par savām spējām palikt uzticamam savam 

aicinājumam līdz galam? Šaubas par izdzīvošanu bez taustāmiem aizsargāšanas līdzekļiem? Kur viņam būtu 
atrodama ēna tuksneša vidū? Kur naktīs meklēt patvērumu no plēsoņiem, zagļiem vai aukstuma? 

Es domāju par tiem, kas mūk no terora. Ukraiņi miljoniem atstājuši savas mājvietas. Daudzviet tās ir 
sabombardētas. Viņi klaiņo meklēdami vietu, kur nolikt savas galvas. Mazuļu raudas neļauj pieaugušiem gulēt. 

Kur atrastos stabilitāte? Kaut kur tur – aiz tiem kalniem un jūrām? 

Es domāju par draudzi un viņas bagātību. Viņai Dievs ir bijis pavēnis šos daudzos gadus. Pavēnis, ka dienā mūs 
neķer saule, nedz mēness naktī. Tas ļāvis līdz šai baltai dienai jauniem un svešiem atrast pie tās patvertni no 

ikdienas truluma lai atklātu jaunu, savādāku dzīves jēgu.  

Jo gavēnis ir šis: ļaut sev baudīt izsalkumu uz brīdi, mazliet piespiesti, bet pietiekami sāpīgi lai atcerētos cik 
esam atkarīgi no Dieva žēlastības. Izsalkušie saņemas, lai kaut ko mainītu. Tie var izmist un tie var 

sanervozēties, bet tie bieži atklāj radošus veidus kā aizstāt ierasto ar neparasto.  

Neparastais atrodams tuksnesī – vienkārši padomā par Jāni Kristītāju siseņu un kameņu medu ēdāju un zvēru 
ādām apģērbto. Padomā par tuksnešu mūkiem kuri ir atsacījušies no modernām ērtībām. Kamēr gavējam (vairāk 
vai mazāk – tā ir tava izvēle) radošās idejas un dziļāki ieskati var rasties. Neparastais caur ko Dievs var un spēj 

mūs uzrunāt, lai neiestiegam pašapmierinātībā, bet lai mēs mostamies uz citiem ticībā pamatotiem un dzīves 
apliecinošiem veidiem. Iztikt ar mazāk, atteikties no tā kas nav nepieciešams ļaus zemei un videi atkopties. 

Kamēr mēs gavējam, mums paliek skaidrāka bilde par to cik Kristus ir uzdevis mūsu labā, lai mēs patiesi 
dzīvotu bagātu un pilnasinīgu dzīvi! DBK 

 



DĀMU KOMITEJAS SLEJA 
Hamiltonas draudzes Damu komiteja jūs laipni ielūdz uz siltām pusdienām pēc 
apvienotā Sv. Andreja/Hamiltonas Kristus draudzes dievkalpojuma Sidrabenē 

2023. gada 5. martā. 
Ēdienkartē būs "chili", salāti un maize! 

Dāmas piedāvās tradicionālo frikadeļu zupas pusdienas pirms gadskārtējās 
Pilnsapulces 2023. g. 19. marta. 

Visi laipni lūgti! 

Beidzamā aktivitāte bija sasaukt kopā draudzes locekļus uz pankūku pusdienām 19. 
februārī. Sanāca apmēram 50 dalībnieku un šajā dienā priecājāmies par draudzību pie 
galdiem, kā arī par interesanto Ilzes Valdmanes un Mirdzas Avens stāstījumu par viņu 
braucienu pāri Kanādai. 

 
Astrīdes Sīlis foto 

DRAUDZES GADA PILNSAPULCE 
2023. gada 19. martā Draudzes dievnama lejas zālē 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Ievada lūgšana un pilnsapulces atklāšana 
2. Draudzes mācītāja ziņojums 

3. Draudzes priekšnieka/padomes ziņojums 
4. Dāmu komitejas ziņojums 

5. Nākotnes komitejas ziņojums 
6. 2022.gada finances 
7. Revidenta ziņojums 

8. Budžets 2023 . gadam  
9. Dažādi jautājumi 



Acts of Kindness During Lent 
Lent is a time we can demonstrate charity to others. 

Christ Latvian Ev Lutheran Church will hold a food drive over the following three Sundays: 

March 12, March 19, and March 26. 

Donated items can be placed in the boxes in the narthex. Most needed items include tuna, cereal, pasta 
sauce, jam, rice, Kraft Dinner, peanut-free snacks, diapers, baby formula, hygiene items. 

Donations will go to Mission Services Good Food Centre. 

 

Ziedojumi Kristus Draudzei 2023. g.   no 22. jan. – 19. feb. 

Lilijas Darkevics piemiņai:  $35   -   Maija Bite,  $40   -   Jānis & Ērika Grīnbergs; $50   -    Benita Bitmanis, 
Dina Etmanskie, Biruta Šnikvalds; $100   -   Vijolīte Alksnis, Aivars & Rudīte Jēkabsons, Jānis & Dace Ozols, 
Nora Pulciņš,  Dzintra Reinis, Jānis & Ingrīda Zemītis; $200   -   Skaidrīte & Zinta Darkevics; $500   -   Blair 
Hagar & Gunta Hagar (Miķelbrencis) 

Intas Kuncāns piemiņai: $50   -   Biruta Šnikvalds 

Dāmu Komitejai: $100   -   Rasma Tērauds 

Turcijai /Sīrijai: $100   -   Uldis Dāboliņš 

Ukraines Vajadzībām:  $60   -   Niks Ozoliņš, $100   -   Uldis Dāboliņš 

A small (but welcome) change for those donating via E-transfers 
When performing an E-Transfer for all donations paid to the congregation, you no longer need to set up a 
security question because the church account has now been set up for auto-deposits. Please continue to use our 
e-mail address jagrin@skylinc.net. Your contribution shall be immediately registered, and Council president 
Jānis Grinvalds and membership officer Rudīte Jēkabsons will be duly notified. Thank you! 

Maza pārmaiņa jūsu zināšanai – veicot E-pārskaiti Kristus draudzei, jums vairs nav nepieciešams drošības 
jautājums, jo konts tagad ir uzstādīts saņemt ziedojumus automātiski, un tie tiks uzreiz reģistrēti. Lūdzu 
turpiniet izmantot jagrin@skylinc.net e-pastu kā līdz šim. 
Draudzes priekšnieks, Jānis Grinvalds un biedrzine, Rudīte Jēkabsone tiks informēti  par jūsu veikto ziedojumu.  

MARTA KALENDĀRS 
Trešdien, 1. martā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 
Svētdien, 5. martā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums Sidrabenē ar Sv. Andreja draudzi 
      plkst. 12:00 – Sadraudzība – Hamiltonas dāmu Chili pusdienas 
Svētdien, 12. martā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu 
Pirmdien, 13. martā, plkst. 19:00 – Nākotnes komitejas sēde 
Svētdien, 19. martā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums; Gada sapulce 
Otrdien, 21. martā, plkst. 10:00 – Dāmu komitejas sēde 
                                  plkst. 19:00 – Padomes sēde 

      Trešdien, 22. martā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 
      Svētdien, 26. martā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu; Draudzes 

           padomes ievešana amatā 



NĀKOTNES KOMITEJAS JAUNUMI/FUTURES COMMITTEE REPORT 

Nākotnes komiteja pulcējās 13. februāra vakarā, lai ziņotu par veiktajiem darbiem un gatavotos uz 
Draudzes gada pilnsapulci. Tika izskatīti dažādi darbības modeļi citās Ziemeļamerikas latviešu draudzēs un 
komitejas locekļi varēja izteikties par tiem modeļiem, kas varētu precīzāk atspoguļot Hamiltonas kontekstu. 
Viens no galvenajiem atzinumiem ir tas, ka sadarbība organizāciju starpā veicina auglīgākus iznākumus par 
labu sabiedrībai. 

The futures committee met on the evening of February 13 in order to report on the ongoing work of 
committee members and information which has been gleaned from various sources. Some of those sources 
provide concrete examples of how cooperation among various religious and cultural organizations benefit 
the local Latvian community. There will be some things to present and to discuss at the Church’s Annual 
General Meeting on March 19th. Thanks to the members who gave of their time to attend and contribute! 

 
Astrīdes Sīlis foto 

Latvieši atbalsta Ukrainu! Augšējā attēlā pa kreisi redzam daļu no latviešu kontingenta, kurš bija 
ieradies ar svecēm un karogiem lai parādītu savu vienotību ar Ukrainu. Mēs bijām braša grupiņa, kura 

nebaidījās no aukstuma! Turpināsim darīt labu – kā nu vien spējam. Hamiltonā ieradušies jau pāris 
tūkstošu bēgļu no Ukrainas, kuriem katrs mazākais atbalsts rod atspaidu.  

 
 

 
 

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. 


