
        KRISTUS  EV.- LUTERISKĀS  LATVIEŠU  DRAUDZES  HAMLTONĀ

                        APKĀRTRAKSTS 2016. GADA JŪLIJAM UN AUGUSTAM 
     

    Mūsu, gandrīz vienmēr, smaidošajam mācītājam, prāvestam emeritus, Dāvim Kaņepam 
   2016. gada 27. augustā piepildīsies 50 dzīves gadi. Dieva vadīts, viņš no 2013. gada pirmā 
   aprīļa kalpo, aprūpējot Hamiltonas latviešu Kristus ev. luterisko draudzi.   Šī gada sākumā,     
   pēc trīs nostrādātiem gadiem, uz abpusēju vienošanos, mācītājs pieņēma beztermiņa darba    
   piedāvājumu mūsu draudzē. Lai dotu iespēju draudzes locekļiem un citiem laba vēlētājiem       
   apsveikt jubilāru, pēc kapu svētku dievkalpojuma, svētdien š. g. 28. augustā ir paredzēts 
   doties uz  Baibas un Arņa Bredovsku rezidenci, 623 Bayshore Blvd. Burlingtonā (apm. 5 min.  
  braucienā no kapiem), kur mums, viņu dārzā, būs iespēja personīgi tikties ar Dāvi.                          
         Nevēlamu laika apstākļu dēļ dievkalpojums un apsveikšana notiks baznīcā.    
     Dodoties pie Bredovskiem būtu vēlams katram no jums paņemt saliekamu krēslu, tādā  	                              
	                           veidā sev nodrošinot vietu, kur apsēsties. 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Domājot par 2016. gada 27. augustu

“Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem!”   (Mat. Ev. 5: 9) 

Mīļam amata brālim Dāvim 50. dzimšanas dienā !  

Atskanēja aicinājums novēlēt Tev Dieva svētību dzimšanas dienā, atceroties kādu ‘atgadījumu ar Tevi 
tiekoties’.  Jaukais, mazliet neparastais lūgums izraisīja smaidu.   Domāju, cik tas piemērots tieši Tev, 
jo arī Tu vienmēr esi spējis atrast jaunu veidu kā atklāt sen, seno Kristus evaņģēlija vēsti un atgādināt 
mums, ko nozīmē uzticēties un kalpot Viņam ar prieku – visu mūžu! 

Kas būtu tas atgadījums, kas nāktu prātā?  Ne viena, bet vairākas sarunas, kad Tu man atgādināji, ka 
viss labi būs,  jo Dievs ir tik labs un patiesi mūs katru vada.  Visdažādākās situācijās, Tu esi man 
dāvinājis mieru.  Ticu, ka arī citiem Tu esi bijis miera nesējs – ģimenes lokā, draudzē, mūsu Baznīcā 
un draugu vidū.  Paldies, Dāvi, par to!  Pateicos Tev un arī Dievam par Tevi un to, ka es ticu, Tu būtu 
pateicīgs pieņemt Kristus solīto svētību, ka miera nesēji tiks saukti par Dieva bērniem! 

Dieva bērns, kurš  par visu brīnās un pateicās!  Bērns, kuŗam nav grūti visur un visos saredzēt Dievu 
Tēvu, Dēlu un Svēto Garu! Kaut Tu vienmēr tāds būtu!  Lai šī diena dāvina prieku!  Kaut Tu visu dienu 
50. mūža gadā saņemtu dāvanas, kas nav iesaiņotas skaistā papīrā, bet labās, mīlestības pilnās 
sirdīs, kas visas tev novēl Dieva svētību,  Viņa žēlastības un mīlestības veltes!  

Mūsu Latvijas Ev. Lut. Baznīcas ārpus Latvijas Baznīcas un savā vārdā no sirds Tev visu to novēlu un 
Dievam pateicos, ka Tu esi!   
 
Mākslinieks Pikasso reiz rakstīja:  “It takes a long time to grow young!”  Tas Dievs, kas visu dara jaunu, 
lai svētī Tevi ar ilgu, gaŗu mūžu, kuŗa laikā nest tik tālāk Kristus mieru un kļūt arvien ‘jaunākam’ Viņa 
bērnam!  

Lūgšanās vienota ar Jums Kristus mīlestībā un patiesā cieņā,  draudzībā,  

Tava māsa Kristū, 

+ Lauma  

Archibīskape 
LELBĀL  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ATCEROTIES DĀVI 50 GADOS  

                                     Trīs nozīmīgas epizodes no Dāvja dzīves: 

1.   Dāvis jau bērnībā zināja, ka šīs pasaules prieki ir gaistoši:  Viņš četru vai piecu gadu vecumā tika 
paņemts līdzi motorlaivā uz nopietnu makšķerēšanu Go Home ezerā.  Noenkurojušies labā zivju 
vietā, visi ielaidām makšķeres ūdenī un palīdzējām arī Dāvim ar viņa mazo spiningu.  Visi, protams, 
slepus vēroja Dāvi. 
Pēdīgi mūsu namatēvs nenocietās un griezās pie Dāvja ar jautājumu, kas droši vien mums visiem 
bija uz mēles: “Nu, Dāvi, kā tev patīk makšķerēšana?”  Tūlītēja atbilde bija: “Labi.  Brauksim mājās.” 

2.  Dāvja lielais dzīves optimisms ir noteikti saskatāms vēstulītē, ko tēvs saņēma no Muhlenberga 
koledžas.  Aploksnē atradās kāds rēķins un uz noplēstas papīra strēmeles steigā un pozitīvā cerībā 
uzskribelēts: “Sveiks!  Te ir tikai jāpievieno čeks, lai viss būtu labi.  See ya!  Dāvis”. 

3.  Kad jāizšķiras, Dāvis nav nekāds gumijas stiepējs, īpaši, ja viņš sajūt mājienu no Dieva:  Kādā 
pavasara pēcpusdienā, kad tuvojās absolvēšanās diena, un Muhlenberga koledžas bakalaura 
kandidāti nopietni pārdomāja un veidoja nākotnes plānus, Dāvis, kam nākotne līdz tam brīdim bija 
bijusi kā miglā tīta,  piezvanīja sajūsmināts un paziņoja mātei: “Mam’, es šodien nejauši satiku Dr. Z 
(mācītāju Arvidu Ziedoni, Dāvja krievu valodas profesoru un padomdevēju) neparastā vietā campus 
vidū, un viņš man no zila gaisa teica: “Dāvi, tev jāstudē par mācītāju.”  Man radās tāda sajūta, ka man 
tas tiešām jādara.  Es studēšu teoloģiju.”  Tā tas arī notika, un tas bija Dāvja pirmais solis tālajā ceļā 
uz Hamiltonu. 
                                                                                                                    Diakons Indriķis M. Kaņeps 

********************************************************************************************************************************************************** 

                       Vēlējums Dāvim no mācītājiem Ivaru un Anitas Gaidēm ….. 

 Novēlam Dāvim kā arī viņa jaukajai ģimenei: kundzei Ivetai, brašajiem 
dēliem Mārtiņam un Pēterim un svētīgo dzīves pamatu licējiem—vecākiem—
Dieva svētību, Viņa Gara  klātbūtni un vadību ieejot jaunā dzīves posmā. 
Kalpot šinī strauji mainīgā laikā, kur piedāvājumi ir nemitīgi un nākotne 
nepārredzama, nav viegli. Dzīves izvēles jāpārbauda Dieva vārda un Viņa 
vietnieciskās mīlestības gaismā. Lai Dievs Jēzus Kristus dod spēku un 
izturību, gan draudzes ganam, gan draudzei arī uz priekšu: “Dieva mīlestības 
spēkā viss labi būs!”  Pateicība Dāvim par sirsnību un visiem labiem 
aicinājumiem piedalīties draudzes īpašos dievkalpojumos un notikumos. Cik 
iespējams, sekojam un priecājamies līdzi. 

Mūsu tuvākās gaitas ved uz Draudžu dienām Garezerā un tad uz Latviju. 
Dievpalīgu vēlot, 
Ivars un Anita Gaides  

********************************************************************************************************************************************************** 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Ko raksta Urzula Glienecke ...... 
Dāvi pirms manas ciemošanās Hamiltonā nekad vēl nebiju satikusi, 
bet mums abām par lielu prieku izrādījās, ka ar Ivetu bijām kopā 
Latvijas Kristīgajā Studentu Brālībā pirms gadiem 20. 
Tā nu mēs viņu Hamiltonas mājā aizpļāpājamies ar Ivetu ārā, dārzā 
pēc jaukām BBQ vakariņām ar draugiem. Stāvam uz terases, 
runājam ...pēkšņi klausamies: iekša šķind un grab! Kā tad - Dāvis 
mazgā trauku kalnus! 
Pēcāk iepazināmies vairāk un izrādījās, ka Dāvis ne tikai uzņemas 
cīņu ar trauku kaudzēm, bet, ka ar viņu var no sirds dziļumiem 
izrunāties par visu ko iz zemes vai debesīm; un kājām izstaigāt pa 
pusi Toronto - pat pa lietu! 
Man ir liels prieks, ka šī jaukā un sirsnīgā draudzība ir radusies mūsu 
starpā un ceru, ka drīz mūsu ģimenes satiksies atkal - un šoreiz pilnā 

skaitā arī ar manu otro pusīti Mihaelu! 
Sirsnīgi, Urzula. 

*********************************************************************************************************************************************************        

                                                                                                      

                                        Jancītim  pārsteigums ........... 

                                                               Anniņ, Tu man nekad 
                                                                              nebiji teikusi, ka Tev 
                                                                              šogad paliek 50 gadi! 
                                                                              Ak šausmas, ko ļaudis 
                                                                              runās?.... 
                                                      
                                                      “sorry” Jančukiņ, 
                                                      bet tie gadi jau nav 
                                                      svarīgi!  Ir svarīgi kā 
                                                      tu jūties un kā tu izskaties! 
                                                      Nu, paskaties uz mani!.... 

                                                                                    ANNIŅ, SVEICIENS TEV DZIMŠANAS DIENĀ! 

********************************************************************************************************************************************************** 

                Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2016. gada 22. maija līdz 12. jūnijam) 
Mīļo aizgājēju piemiņai: $ 200.- A. Bramanis. “Mīlestība mammām” $ 20.- S. Pearson, R. Tērauds. 

********************************************************************************************************************************************************** 

“MĪLESTĪBA  MAMMĀM” - labas ziņas: 
Saskaitot visus ziedojumus, kas līdz šim ir saņemti un pieskaitot vēl $ 1,500.00, ko nupat saņēmām 
no Kičeneras, kopsumma mūsu labdarības projektam “Mīlestība mammām” ir tuvu pie $ 9,000.00. 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MŪSU PĀRDOMĀM… 

Galva var griezties daudz un dažādu iemeslu dēļ: 1. ātruma, kādā informācija un pasaules notikumu 
ziņas mūs sasniedz, 2. tveices un dabas leknuma, ko vasaras mēneši tipiski sagādā (dārza augļi aug 
griezdamies!), 3. nopietnas iemīlēšanās (pirmo reizi vai no jauna)!  

Par pirmo apstākli jāsaka – mūs aizķer kāds prieka vai bēdu stāsts. Stāsts varētu būt sirdi 
aizkustinošs – par cilvēciskumu un žēlsirdību. Vai arī pretēji – stāsts, kas atgādina, cik ļauni spēj 
rīkoties cilvēks, kurš grib ar otru izrēķināties par nenomaksātu parādu, piekrāpšanu vai sen 
nepiedotām ķildām vai atšķirībām. 

Tātad, kad Jēzus uzrunā cilvēku savā patiesā būtībā: pirms centies izraut skabargu no sava brāļa 
acs, pielūko, ka esi baļķi izvilcis no savas acs. No kalna sprediķa Jēzus vārdi brīdina vai norāj 
liekuļus, kuri tiesā citus par nieka lietām un paši akli uz savām nopietnām rakstura vainām. Šī mācība 
noteikti iekļauta jaunās bauslības ētikā, lai tautas/draudzes/atpestīto ģints savas attiecību saites 
glabātu veselas un stiprinātu dievišķā mīlestībā. 

Tāpēc vajadzētu ikkatram saprast, ka nopietni pārtrūkumi Baznīcas dzīvē mēdz rasties no šādu 
skabargu meklēšanas. Tā vietā, ka cilvēki varētu normāli, netiesājoši un kristīgā mierā izrunāt savas 
lietas, lai sasniegtu kādu savstarpēju saprašanu – tie ieceļ sevi par soģi un tiesā pēc uzskatiem, kas 
pamatoti kaut kādā taisnības apziņā – jautājums ir – kādā? 

Un šķiet, - lēmums/balsojums LELB sinodē pašā jūnija sākumā grozot Baznīcas satversmi (vairāki 
desmiti grozījumi tika iesniegti balsošanai), galvenais, kas mūsu galvām liek griezties ir ziņas par 133. 
pantā rakstīto jaunā lasījumā (kas izklāsta kārtību kādā Baznīca ordinē personas par mācītājiem) ,  
[…ordināciju garīdznieka amatā var lūgt vīrietis, kurš ir saņēmis Dieva un Baznīcas aicinājumu, un 
atbilstoši LELB kārtībai sagatavots amatam.] Šis grozījums ir pieņemts ar pietiekoši lielu balsu 
vairākumu. Tie ir fakti.  

Taču bieži no šī grozījuma atbalstītājiem dzirdēti nicinoši vārdi, pazemojoši un baiļpilni teksti – un 
reizēm pat apdraudoši pret tiem, kas apšaubītu viņu “taisnību”. Vai šie tiešām, patiešām tic, ka Svēto 
Rakstu vārdi pauž tādu patiesību, kura šķiro un šķeļ; sakapā un sasmalcina? Piedodiet – tādu 
viedokli iemiesoja Jēzus galvenie pretinieki – farizeji, saduķeji un rakstu mācītāji! Bauslības kalpi. Pēc 
Jēzus redzējuma – vergi tam, ko uzskata par taisnību – lai gan Dievs Jēzū parāda augstāku taisnību 
– tādu, kas iekļauj nevis izspļauj. 

Un tomēr – mums pašiem būs uzmanīties, lai nenonākam pie tā, ka neredzam arī savas garīgās 
vājības un kūtrumu. Mēs arī paši esam tikai un taču cilvēki, kuri iekarst un ļauj savām jūtām noteikt 
konsekvences bez pamatojuma Dieva vārdā. Kad sekojam senajam priekšrakstam: sola scriptura, 
sola fide, sola gratia un sola Christus, tikai tad varam turpināt veidot pozitīvu savas Baznīcas izpratni 
un kopdzīvi, kura atspoguļo pasaulei visu, ko Kristus savai draudzei ir novēlējis – darīt visas tautas 
par mācekļiem/ēm – dziedināt, piedot, ielūgt, paēdināt, iekļaut, kristīt (mazgāt), mīlēt, apkopt, dēstīt, 
celt augšā un svētīt.  

Jā – mēs arī skumstam par tām konkrētām personām, kuru aicinājums kalpot Latvijas evaņģēliski 
luteriskajos dievnamos par mācītājām, kā ar nazi nogriezts. Mums varētu sāpēt sirds par maiņu 
virzienā, kādā dzimtenes Baznīca izvēlējusies doties – vai tiešām Kristus tēls šajā balsojuma rīcībā 
staroja cēls? Bet lai šādas skumjas un sirdssāpes sētu jaunas iespējas auglīgā zemē - arī savai 
kalpošanai un izaugsmei, mums pašiem ik dienas ir jāgremdē vecais Ādams un Ieva nožēlu asarās 
un kristības ūdens dzelmēs, lai jaunais cilvēks – Kristus celtos un augtu mūsos – uz īstenu 
pārvēršanos.         māc. Dāvis Kaņeps 
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URSULAS GLIENECKES CIEMOŠANĀS HAMILTONĀ 

Jauks pienesums draudzes dzīvē bija Dr. Ursulas Glieneckes ciemošanās Hamiltonā no 3. līdz 8. 
jūnijam. Ursula dzima, auga un studēja Latvijā bet vairākus gadus ir dzīvojusi, studijas turpinājusi un 
strādājusi dažādās Eiropas valstīs. Patreiz dzīvo Spānijā Barselonas apkārtnē. Pēdējā gada laikā 
viņa sākusi tuvāk iepazīties ar LELBĀL draudzēm un to darbību, un tā viņas ceļi atveda šurp pie 
mums.  

Par sevi viņa raksta: Ursula Glienecke, PhD, is a theologian who is engaged in finding visual, artistic 
and aesthetic ways to address issues that are important in areas like theology, interreligious 
understanding, preserving the environment and trauma therapy. She is experimenting with diverse 
materials and formats by creating objects that express what is beautiful and meaningful in her eyes. 
(no viņas internet lapas artseekingmeaning.com). 

Viņas maršruts un dienas kārtība bija sekojoša: 4. jūnijā – dievnama apkopšanas talka, Bay Area 
pikniks, Sidrabenes sezonas atklāšana. 5. jūnijā – līdzdalība draudzes dievkalpojumā ar izcilu 
divvalodīgu sprediķi, pēc dievkalpojuma viņa pastāstīja par sevi un par beidzamo dienu notikumiem 
Latvijā – LELBĀL Latvijā dibināšanas sinodi un LELB sinodes lēmumiem. 6. jūnijā – Toronto pilsētas 
apskate. 7. jūnijā – Waterloo luteriskā seminārā par viesi vasaras garīdznieku izglītošanas institūtā. 8. 
jūnijā – uz Draudžu dienām, kurās Ursula vadīja garīgu ievirzi “mīli sevi kā savu tuvāko” (sk. rakstus 
par DD 2016 šajās draudzes ziņās!)  Kā tālāk būs – tikai Dievs to zina, kur un kādā veidā Ursula spēs 
pielietot savas Dieva dotās dāvanas kalpošanai Baznīcā, taču ticu, ka arī mums šī iepazīšanās nesa 
svētību! 
********************************************************************************************************************************************************** 

                              JAUNI DRAUDZES LOCEKĻI UN IESVĒTĪBAS 

Draudzes padome savā maija sēdē apstiprināja Tauriņa ģimenes (Viesturs ar Sandru kopā ar meitām 
Amandu un Annu) pieteikumu iestāties draudzē – un mēs no sirds apsveicam viņus ar pievienošanos 
mūsu saimei! Taču 22. maijā dievkalpojuma laikā iesvētības solījumu deva jaunākā meita Silvija.          
  Ar prieku un pateicību – saņemam jaunus draudzes locekļus! 
**********************************************************************************************************************************************************  

   8. maija Ģimenes dienas dievkalpojuma sākuma daļu mācītājs Dāvis pavada ar bērniem. 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Dievkalpojumi un citi notikumi: 
Svētdien, 3. jūlijā - Dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks 
Lūdzu ievērojiet dievkalpoumu sākšanas laikus jūlija un augusta mēnešiem 

Svētdien, 10. jūlijā plkst. 10:00 Dievkalpojums ar dievgaldu 

Svētdien, 17. jūlijā plkst. 10:00 Dievkalpojums 

Svētdien, 24. jūlijā plkst. 10:00 Dievkalpojums ar dievgaldu 

Svētdien, 31. jūlijā plkst 10:00 Dievkalpojums 

Svētdien, 7. augustā plkst. 11:00 Kopīgs āra dievkalpojums ar Toronto draudzi Sidrabenē 
Dievkalpojumu vadīs māc. Dāvis Kaņeps 

Svētdien, 14. augustā plkst. 10:00 Dievkalpojums ar dievgaldu 

Svētdien, 21. augustā plkst. 10:00 Dievkalpojums 
                  Otrdien, 23. augustā plkst. 18:00 - 20:00 atzīmēsim Melnās lentes dienu 

Svētdien, 28. augustā plkst. 11:00 Kapu svētki Woodlandes kapsētā 

********************************************************************************************************************************************************** 

Dāmu komitejas ziņas 
Dāmu komiteja svinēja savus gadskartējos Dārza svētkus, šogad pie priekšnieces Astrīdas 
Grinvaldes, 15. jūnijā, Burlingtonā. Laiks bija brīnišķīgs, silts un saulains un ēdiens lielisks.  
Gribu izteikt lielu pateicību visām darbiniecēm, kas piedalījās un palīdzēja.  
Dāmu komitejas nākošā sēde ir paredzēta š. g. 13. sept. plkst. 13:00 baznīcas lejas zālē. 
Vēlu visiem skaistu vasaru!                                         Astrīda Grinvalds, Dāmu komitejas priekšniece. 
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Mūsu draudzes dalībnieku iespaidi no Draudžu dienām “Gaŗezerā”, 
2016. gadā no 9. līdz 12. jūnijam. No mūsu draudzes piedalījās māc. 
Dāvis Kaņeps ar ģimeni, Biruta Kwapisinski, Gundega Dāvidsone, Tims 
Skrīns, Astrīda un Jānis Grinvaldi. Šeit variet lasīt viņu atmiņu stāstus. 

Gundega Dāvidsone raksta:   “Mans Svētceļojums”..... 
Katru dienu ievadīja ar rīta lūgšanu, kam sekoja Bībeles pusstunda un 

jautājumi par šo Bībeles pusstundu. 
Pirmajā dienā māc. Helēna Godiņa runāja par “Exodus - Tapšanu”. Teksts no 2. Mozus gr. 3:7-18. 
2. dienā māc. Ojārs Freimanis par “Kurnēšana, šaubas, citi dievi”. No 2.Mozus grāmatas 11:1-35. 
3. dienā prāv. Ilze Kuplēna- Ewart par “Derība - ar Dievu, ar līdzcilvēku, ar radību”. 5. Mozus 30:1-20. 
4. dienā prāv. emer. Dr Fritz Kristbergs par “Apsolītā zeme - kur tā ir, kas tā ir, un kādu dzīvi tur 

sagaidām?” No Jozuas 11:28-43 un Soģi 2:20-3:6. 
Lekciju apraksti - 40 gadi un tālāk. Māc. Dr. Theol. Linarda Rozentāla “Ceļš pie sevis”: 
1) Dzīves pirmā un otrā puse, 2) No kurienes un uz kurieni mēs augam, 3) Eneagramma - ir 9 

teorētiski cilvēku rakstura apraksti. 4) Meklējot savu ēnu, jeb dvēseles bērnu. 
Pēcpusdienās bija dažādas ievirzes: 1) Māc. Linarda Rozentāla “ Genogramma” - kā atklāt, 
apzināties un nodot Dievam pārveidei savas dzimtas samezglojumus. 2) Urzulas Glieneckes “ Mīli 
sevi pašu, tāpat kā savu tuvāko”. 3) Māc. Aijas Graham “Vienu soli tuvāk” - ieklausīsimies pasaulē, 
kas mums apkārt un ko tā liecina par Dievu. 4) Diakones Lindas Sniedzes - Taggart “Ceļa zīmes” 
apskatīt mūsu pašu iekšējo ticības veidošanas svētceļojumu. 5) Māc. Līgas Ejupas “Kā jūs 
svinēsiet?” - iepazīties ar Latvijas Simtgades rīcības komitejas plānu. 
Dalībnieki varēja piedalīties “Lupatu lūgšanas sedziņas” aušanā svētdienas dievkalpojumam, domās 
ieaužot personīgu lūgšanu. Varēja piedalīties kora mēģinājumos, lai kuplinātu noslēguma 
dievkalpojumu. Visas “svētceļojuma” dienas aizritēja lielā pacilātībā, kopīgi lūdzot Debesu Tēvu, 
dziedot garīgas dziesmas, gan zināmas, gan iemācoties jaunas.  
Satiekot iepriekšējo “Draudžu dienu” draugus, kā arī iepazīstot jaunus draugus. 
Ja kādam šīs nedaudzās dienas nebija kā “Svētceļojums”, ar pašam sevis atklāšanu, tad tā ir katra 
paša vaina, neatverot savu sirdi Dieva mīlestībai. 

Biruta Kwapisinski raksta: No 9. līdz 11. jūnijam, Gaŗezers bija manas mājas gan fiziskā, gan 
garīgā nozīmē. Draudzīgā gaisotnē man bija iespēja atraisīties no ikdienas raizēm un pienākumiem, 
sevi garīgi iepazīt, mācīties un “ceļot”. 
Trešdien, 8. jūnijā - Apmākusies diena, bet laba braukšanai! Pasažieri uzņemti, mamma un Tims 
Skrīns, un ap plkst. 9:30 no rīta uzticīgais “Fordiņš” jau ripoja pa 403. lielceļu. Ar Dieva palīgu! 
Septiņas stundas ceļā pagāja samērā ātri, bez sarežģījumiem pie robežas. Gaŗezerā mūs sagaidīja 
galvenā organizētāja, Baiba Liepiņa no Čikāgas ar palīdzēm, kuras veiksmīgi izkārtoja reģistrēšanos. 
Katrs saņema savu vārda zīmīti un “Vadoni” - rokas grāmatiņu, kur atradās visa vajadzīgā informācija 
nākamajām dienām. Vēl atlika laiks palīdzēt Timam uzcelt telti pludmalē. Kas par varenu skatu no 
telts durvīm! Vakariņas gatavas! Bija sabraukuši ap 40 dalībnieki un šis skaits pieauga ar katru dienu 
līdz apmēram 100, līdz nedēļas nogalei. Trīs reizes dienā par mūsu vēderiņiem veiksmīgi gādāja 
saimniece Daina Greneberga un par rīta kafijas pauzēm - tuvākās Vidienes apgabala draudzes. Pie 
vakariņu galda Baiba mūs mudināja ēdienu reizēs vispirms piepildīt tukšās vietas pie galdiem, lai 
varētu iepazīties ar citiem “līdzceļotājiem”. Laba ideja! Tam sekoja iepazīšanās ar “Tu” cūciņu. Par 
katru “Jūs” lietošanu bija jābaro cūciņa ar 25 centiem, jo neatkarīgi no tituļiem vai vecuma, mēs visi 
esam “Tu” brāļi un māsas. Īsti nezinu cik labi cūciņa tika pabarota, bet vienlīdzības ideja, manuprāt, 
mūs uzdrošināja ar jebkuru sarunāties. Pēc vakariņām sekoja iepazīšanās vakars pludmalē, pie 
ugunskura ar mācītāju Aiju Graham no Kalamazoo. Timam jau labi ar gulēšānu, turpat teltī, bet tā kā 
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man un Mammai pārgulēšana bija sarunāta Trejupēs, izlēmām izlaist vakara nodarbības, lai 
atpūtušās, varētu iesākt nākamo dienu. 
Ceturtdien, 9. jūnijā - Diena saulaina, bet pavēsa! Var jau just lielāku skaitu pie brokastu galda, starp 
tiem mūsu mācītājs ar ģimeni, Urzula Glienecke un mums labi pazīstamais māc. Juris Cālītis. Kas par 
jauku pārsteigumu! Rīta programma (lūdzu skat. G. Dāvidsones aprakstu) ritēja drusku lēnāk kā 
paredzēta, jo bija jāpierod pie zāļu attālumiem un, protams, jāparunājas ar sen neredzētiem paziņām 
un draugiem. Labi gan, ka pie rokas vienmēr bija “Vadonis”, ar karti un paskaidrojumiem kur? kas? 
notiks! Ja iznāca brītiņš gaidīt, vienmēr dziedājām māc. Sarmas Eglītes vadībā. Labi gan, ka 1/3 no 
“Vadoņa” bija pilna ar dziesmām. Kas par kori! 
Pēc pusdienām sekoja atklāšanas dievkalpojums Brīvdabas dievnamā. Tam sekoja māc. Dāga 
Demandta vadītais šķēršļu gājiens. Vienā šķērslī ciemojāmies pie Mārtiņa Lutera (māc. Andra 
Sedliņa), alus sētā (īstenībā Root beer), kuŗš kaut kādā pārdabīgā veidā atradās mūsu vidū 2016. 
gadā. Bijām arī acu liecinieki Mārtiņa Lutera un Katarīnas von Boras kāzās, kurus salaulāja māc. 
Dāvis. Pirms šī notikuma mūsu komandai bija jāuzraksta laulību apsolījumus, kā Mārtiņam, tā 
Katarīnai, vadoties pēc tagadējā laikmeta pieņemtām normām. Spēlējām “Jeopardy” ar latviskām 
tēmām un vēl citā šķērslī izpildījām10 dažādus uzdevumus, kā piemēram, izveidot Latvijas karti. 
Bijām kārtīgi izkustējušies, izslāpuši un izsalkuši! 
Pēc vakariņām sekoja pakavēšanās Baznīcas pagātnē. Vai zini, ka 1975. gadā notika pirmās 
Draudžu dienas Gaŗezerā? Ir nozīmīgi, ka tajā pšā laikā un vietā izveidojās LELBA ar 87 draudzēm 
un dievkalpojuma kopām, 28,200 draudžu locekļiem un 99 garīdzniekiem! Sekoja stāsti par 
nozīmīgākajām personām mūsu Baznīcas attīstībā, kā arī atmiņas par Draudžu dienām 40 gados. 
Smadzenes pārpildītas! Laiks doties uz “Trejupēm”. 
Piektdien, 10. jūnijā - Sutīgs laiks - ūdens pudeles piepildītas! Beidzot esam pilnā sastāvā, jo Jānis 
un Astrīda Grinvaldi mums pievienojās. Neskaitot garīdzniekus, mēs deviņi esam vienīgie dalībnieki 
no Kanadas. Rīta posms atkal bagāts ar dziedāšanu, lūgšanu, Bībeles stundu un lekciju. 
Pēcpusdienas posmā varējām izvēlēties 2 ievirzes, plkst. 14:00 un plkst. 16:00. Kā pirmo apmeklēju 
Urzulas Glieneckes meditācijas stundu, kas tiešām noderēja pēc intensīvās rīta lekcijas. 
Sekoja diak. Lindas Sniedzes -Taggart ievirze, kur iepazināmies ar seno, daudz stīgoto instrumentu 
“hammered dulcimer”, kuŗu spēlē tālajās austrumu zemēs. Kamēr Linda spēlēja, mēs ceļojām pa 
baznīcas gadu līdztekus Jēzus dzīvei, no Adventa līdz Augšāmcelšanās dienai. Caur lasījumiem, 
mākslu un citām nodarbībām bija iespēja apskatīt pašiem savu ticības veidošanas svētceļojumu. 
Pirms vakariņām man vēl bija iespēja, ar māc. Ainas Pūliņas palīdzību, ieaust savas lūgšanas lielajā 
Lupatu Lūgšanas sedziņā, svētdienas dievkalpojumam. Šī diena vēl intensīvāka par iepriekšējo! 
Pēc vakariņām archibīskape Lauma Zušēvica mums pastāstīja par savu pieredzi Latvijā: par sieviešu 
ordinācijas nepieņemšanu LELB (Latviešu Evanģēliski Luteriskā Baznīca) un par apgabala veidošanu 
pie LELBĀL, Latvijā (Latviešu Evanģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas). Sīkāka informācija 
pieejama “Latvija Amerikā”, nr. 24, 13. lpp. Kaut liekas, ka plaisa starp abām baznīcām kļūst plašāka, 
mēs nevaram uzdot un ir jāturpina dialogs, jo visi esam māsas un brāļi Kristū Jēzū!    Sestdien, 11. 
jūnijā - Atkal sutīga diena! Vēsā Kronvalda zālē lūgšana un Bībeles stunda turpina mani uzrunāt un 
ar lielu sajūsmu gaidu māc. Dr. Linarda Rozentāla lekciju “ENEAGRAMMA - 9 DVĒSELES SEJAS”. 
Ko šodien iemācīšos par sevi? Pēc pusdienām atpakaļ pie māc. Linarda un viņa ievirzi - 
GENOGRAMMA. Tas ir līdzīgs cilts kokam, bet kas arī rāda attiecības starp ģimenes locekļiem, kā arī 
starp paaudzēm uzrādot sliktās un labās īpašības, svētības un sarežģījumus. 
Labs projekts ziemai! Seko nākamā ievirze ar māc. Aiju Graham, lai dabā, klusumā pārdomāt un 
ieklausīties mūsu pašu soļos pie Dieva. Vienā no Aijas nodarbībām katram bija jāuzraksta uz kartītes 
vienu dabas dāvanu mūsu apkārtnē un pēc tam 3 vārdus, kas apzīmē šo dāvanu, piem. “Saule” - 
sildoša ......  Tad kartītes otrā pusē jāuzraksta sava vārds un tās pašas īpašības kā pirmajā pusē. 
Lika pārdomāt. Vai tu tāds esi? Vai gribi tāds būt? Vai centies tāds būt? Interesanti! 
Jubilejas vakars jau klāt. Galdi klāti ar baltiem galdautiem un vīna glāzēm, kā jau pienākas svinībās. 
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LELBAi 40+ pastāvēšanas gadi un 20 Draudžu dienas. Saimniece pat bija uzcepusi torti! Jūtos 
drusku noskumusi, jo nākamā rītā jau būs jādodas mājup. Man šīs gaisotnes pietrūks! Gribēju rakstīt, 
ka mans Svētceļojums beidzies, bet tad aptvēru, ka Svētceļojums tikai sācies. Esmu ieskatījusies 
sevī un piedevusi sev, jo Dievs caur Jēzu Kristu man ir piedevis. Šīs Draudžu dienas būs kā ceļa 
maize, kas palīdzēs manā ceļojumā tuvāk pie Dieva! 

Par Draudžu dienām svētdien 2016. gada 12. jūnijā Astrīda un Jānis Grinvaldi raksta: 
Svētdienas rīts turpinājās tādā pašā formatā: sākot ar brokastīm, tad rīta lūgšanu, tikai šoreiz mēs 
klausījāmies mūsu pašu mācītāju Dāvi Kaņepu. Sekoja Bībeles pusstunda, kuru vadīja prāv. emer. 
Dr. Fritz Kristbergs. Pēc kafijas pauzes dzirdējām Latvijas māc. Dr. Linarda Rozentāla kopsavilkumu 
no viņa iepriekšējām lekcijām. 

2  

Pēc pusdienām sanācām uz grupas bildi un noslēdzām 2016. gada Draudžu dienas ar skaistu 
dievkalpojumu Gaŗezera brīvdabas baznīcā. 

********************************************************************************************************************************************************** 
                               
Jūs varat saņemt Hamiltonas ziņas un draudzes apkārtrakstu elektroniski, pa e-pastu, paziņojot savu
e-pasta adresi A. Šteinbergai - asteinbergs@cogeco.ca vai zvanot (905) 628 0392.
Ja mainat dzīves vietu, lūdzu paziņojiet savu jauno adresi Mārai Zandbergai, zvanot 905 648 3539
vai rakstot mzandbergs@cogeco.ca.
Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā.
Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā un arī baznīcas
trepju telpā ir 905-527-5810. Māc rokas tālr. (cell phone) 289-442-6846. Mācītāja Dāvja Kaņepa
adrese: 189 Nakoma Rd. Ancaster, L9G 1S6 ON. Draudzes priekšn. Jāņa Grinvalda tālr. mājās ir
905-335-9819. Kontu pārzines M. Bites tālr. 905-528-5113.
Ar mācītāju Dāvi Kaņepu varat sazināties zvanot 289-442-6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com
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