KRISTUS EV. - LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS 2017. GADA OKTOBRIM

DIEVAM KALPOTS, NU JAU 25 GADI ...
Gribam sveikt mūsu mīļo mācītāju, prāvestu emer. Dāvi Kaņepu, kurš pēc
Luterāņu Teoloģijas semināra beigšanas
Filadelfijā tika ordinēts 1992, gada 7. jūnijā un uzsāka darbu par mācītāju latviešu ev. lut. Svētā Jāņa draudzē, Filadelfijā. Pēc 5 nostrādātiem gadiem mācītājs dodas uz Kaliforniju, kur aprūpē
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzi Los Andželosā. Esot Kalifornijā māc.
Kaņeps tiek ievēlēts par LELBA’s rietumu apgabala prāvestu. 2012. gadā
māc. Kaņeps ar ģimeni pārceļas uz Savienoto valstu austrumu krastu,
tuvāk pie mācītāja vecākiem un jau 2013. gada sākumā tiek aicināts uz Hamiltonu par
mācītāju Kristus ev. lut. latviešu draudzē. Kopš 2013. 1. aprīļa viņš sekmīgi veic savus
pienākumus. Vēlam Dāvim Kaņepam, ar Dieva palīgu, nepagurt un vēl daudz gadus būt
mūsu vidū un turpināt šo iesākto, svētīgo darbu.
Sniedzam lasītājiem rakstu, kurā māc. Dāvis izsaka savas domas par uzdoto jautājumu:
“Kāda ir būtiskā reformācija jūsu dzīvē”? Ausīs skan: “Baznīcai allaž jāatjaunojas!”
Vasarsvētkos veidota, cilvēku tradīciju gan gleznota, gan apsūnota, bet Dieva radoša Gara
atjaunota. Pārdomām sniedzos pretī ebreju Bībeles Simsona stāstam, kura vispārējie
vadmotīvi seko virsrakstā redzamai secībai. Tajā arī skaidri saskatāmi kristīgās pestīšanas
vēstures asni. A) Dievs radīja fiziski spēcīgo vadoni, kurš pierādīja savu pārcilvēcisko spēku.
B) Viņa acis iekāroja tīkamo, tomēr viltīgo Delīlu. Ar viņas palīdzību filistieši Simsonu miegā
sagūstīja un, nogriežot tam garos matus, padarīja līdzīgu jebkuram citam cilvēkam. Tad viņam
izdūra acis. Varonis sakropļots - deformēts. C) Taču neviena nepamanīti, mati atauga un līdz
ar to zaudētais pārcivēciskais spēks viņā atgriezās. Tad vairs ne ar savām, bet ar “ticības
acīm” - reformēts jeb atjaunots - viņš atspiedās pret sava ienaidnieka pils stabiem un sagrāva
filistiešu lielkungu namu. Izraēliešu apspiedēji cieta smagu zaudējumu. Uzupurējis savu
dzīvību par labu Dieva izredzētai tautai, Simsons nama sagraušanā sakāva vairāk apspiedēju
jeb ienaidnieku nekā pirms tam visos kara sirojumos.
Jebkurā gadījumā arī Baznīcas un mūsu pašu dzīvē risinās šādi procesi. Kad Mārtiņš Luters
skaidroja, kādēļ baznīcas reformas veiksmīgi iesakņojas kā Vitenbergā, tā citviet, viņš atzina:
“Luters nekā nav darījis. Kamēr pats naktī gulēju vai kopā ar draugiem Filipu un Amsdorfu
sēdējām pie galda, dzerot krūku Vitenbergas alus, Dieva Vārds darīja vairāk nekā visi prinči,
hercogi vai imperatori kopā, lai sagrautu varaskāres pārņemtā pāvesta valdīšanu.
Lai arī šobrīd nevaru atsaukties uz tiešu un spilgtu piemēru savā 25 gadu kalpošanas darbā
mūsu Baznīcā, ko varētu uzskatīt par reformējošu mirkli, tomēr lielākas vai mazākas
pārmaiņas un atjaunošanās notikušas. Pāri tam visam - man pieticis un arvien pietiek ar
Nobeigums nākošā lapas pusē ......

-2Vārdu un Sakramentu. Kamēr Dievs sevi sniedz caur šiem svētdzīvei nepieciešamajiem
līdzekļiem, viss mans iekšējais un ārējais veidojums ir stingri balstīts. Apzinos, ka vienmēr
būšu atkarīgs no Dieva spēka Kristū, lai būtu ģimenei, draudzei un draugiem noderīgs un
vajadzīgs. Un pie tam - Jaunās Derības laikmetā - nav vajadzīgi gari mati, lai būtu stiprs.
**********************************************************************************************************************************************************

NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI
Svētdien, 1. oktobrī, plkst. 11:00, Pļaujas svētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma siltas
pusdienas Dāmu komitejas izkārtojumā.
Svētdien, 8. oktobrī Dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks
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Trešdien, 11. oktobrī, plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
Svētdien, 15. oktobrī, plkst. 11:00 Ģimenes dievkalpojums ar nodarbībām bērniem. Dievgalds.
Otrdien, 17. oktobrī, plkst. 12:00
plkst. 19:00

Dāmu komitejas sēde
Draudzes padomes sēde

Svētdien, 22. oktobrī, plkst. 11:00 Apvienots dievkalpojums ar Hamiltonas igauņu draudzi.
Latviešu, igauņu un angļu valodās. Piedalās meiteņu koris no
Igaunijas “Tutarlastekoor” - 18 dziedātāju sastāvā, 10-19 gadu
vecumā. Pēc dievkalpojuma / koncerta baznīcā, lejas zālē par
samaksu ir paredzēts “lunch”, igauņu draudzes izkārtojumā.
Trešdien, 25. oktobrī, plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
Svētdien, 29. oktobrī, plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu
plkst. 17:00 Lutherfest Dinner and Bay Area Reformation Service.
Faith Lutheran Church in Brantford, 57 Brant Ave.
Pusdienas, plkst.17:00, dievkalpojums plkst. 19:00
Pusdienas tikai ar iepriekš pieteikšanos.
Lūdzam stāties sakaros ar Birutu Kwapisinski 905 389 3842
Svētdien, 5. novembrī, DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NEBŪS
Esam ielūgti piedalīties kopējā “DZIESMOTĀ SVĒTBRĪDĪ UN KONCERTĀ”
plkst 14:00 Sv. Barnabas baznīcā, Toronto, mūzikāli atzīmējot
Reformācijas 500 gadu atceri. ( lūdzu skatiet sīkāku informāciju lpp. 3 )
**********************************************************************************************************************************************************

Dāmu komitejas ziņas: Svētdien, š. g. 1. oktobrī tūlīt pēc dievkalpojuma baznīcas lejas zālē, Dāmu
komitejas izkārtojumā, būs dabūjamas siltas pusdienas. Pusdienās - Tītara cepetis ar pildījumu un
vairākām piedevām, saldais ēdiens, kafija. Cena pieaugušiem $ 20.- no personas. Bagātīga loterija.
Visi laipni ielūgti uz šo tradicinālo maltīti.
Nākošā D.K. sēde paredzēta otrdien, š. g. 17. oktobrī, plkst. 12:00 baznīcas lejas zālē.
Astrīda Grinvalds, D.K. priekšniece

-3DZIESMOTS SVĒTBRĪDIS UN KONCERTS ...
Šo notikumu kopīgi rīko Toronto Austrumu ev. lut. draudze ar
LEĢA ( Latviešu ērģelnieku ģildi Amerikā ) mūzikāli atzīmējot
Reformācijas 500 gadu atceri. Koncerta daļā piedalīsies
jaunā ērģelniece Lauma Akmene (oriģināli no Latvijas, tagad
studējot Montreālā), kā arī Hamiltonas vīru ansamblis, Jāņa
Grinvalda vadībā.Šim gadījumam esam rezervējuši autobusu
40 personām. Autobuss atstās baznīcas , vai Sarkanā krusta
auto novietni apmēram 12:30, svētdien, š. g. 5. novembrī.
Laicīga pieteikšanās vēlama pie Gundara Ķiķaukas, zvanot
905 690 3409, vai pierakstoties uz saraksta, baznīcas lejas
zālē pie ziņojuma dēļa.
**********************************************************************************************************************************************************

REMONTA DARBI BAZNĪCAS BLAKUS ĒKĀ TURPINĀS ...
Blakus uzņēmumā redziet Nicholas Ozoliņu atjaunojot griestus vienā
no telpām, ko izmanto Hamiltonas latviešu skolas bērni.
Nicholas atceras dienas, kad sestdienās viņš pats tika vests uz
latviešu skolu, kas lika pamatus viņa latviešu valodai un zin cik jauki
ir būt tīrās, gaišās klases telpās.Tagad ar prieku viņš izpalīdz
darbos, kurus pārzin viņa tētis, Niks Ozoliņš ar savu asistentu Timu
Skrīnu. Visas telpas tiek uzpostas. Pārkrāsotas tiek sienas,
atjaunotas grīdas un vēl daudzi sīkāki darbiņi.
Vairāki no mūsu draudzes locekļiem jau ir izdarījuši ziedojumus ar
norādījumu “remonta darbiem”. Griežamies vēl pie ikviena cita ar
lūgumu ziedot šim mērķim. Ar visu to, ka daudzi darbi tiek izdarīti
bez atlīdzības, kurus paveic mūsu pašu draudzes locekļi, materiālu
cenas, tāpat kā viss cits, paliek dārgākas un dārgākas.
**********************************************************************************************************************************************************

“ NO ROKAS ROKĀ” PĀRTIKAS VĀKŠANAS AKCIJA 2017. GADĀ IR PAREDZĒTA SĀKOT AR
1. OKTOBRI (PĻAUJAS SVĒTKIEM) LĪDZ SVĒTDIENAI, 10. DECEMBRIM. PALDIES !
**********************************************************************************************************************************************************

Ziedojumi piemiņas fondā un citur ( no 2017. gada 20. augusta līdz 10. septembrim )
Zentas Upenieks piemiņai: $ 50.- D. Skreitulis. Edmunda Pulciņa piemiņai: $ 100.- M. Rutule.
Jāņa, Dzidras, Mārtiņa Pizičs un Mildas, Martin Bērziņš piemiņai: $ 500.- D. Wilton.
Vīra un tēva piemiņai: $ 100.- Alkšņu ģimene. Vīra piemiņai: $ 20.- Dz. Suškovs (remontiem).
Svētdienas skolai: $ 25.- M. Jēkabsons . Ieņemts par Mārtiņa Lutera figūriņu: $ 9.15
KONTA PĀRZINES ZIŅOJUMS:
Ar šo apkārtrakstu tiek izsūtīta informācija par jūsu maksājumiem draudzei, piemiņas fondā un citur
līdz 2017. gada 31. augustam. Gribu atkal atgādināt, ka pēc draudzes locekļu apstiprināšnas š. g.
pilnsapulcē, 7. martā, maksājumi draudzei tiek lūgti sākot ar $ 400.- gadā no personas.
Paldies!
Maija Bite, 905 528 5113
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Ņemot vērā pasaulē arvien augošo krīžu skaitu, vēlos dalīties ar jums ar Pasaules Baznīcu
Apvienības (World Council of Churches) mājas lapas saiti https://www.oikoumene.org/en. Viņu mājas
lapā bieži tiekam aicināti informēties par notikumiem, kas apdraudējoši skar cilvēku tiesības,
izdzīvošanas iespējas un pat dzīvības. Seko aicinājumi vienoties lūgt, rakstīt, komentēt, lai tie, kas
cieš, zinātu, ka viņi nav vieni.
Īpaši aicinu lūgt par Venecuēlas tautu vispār un specifiski par mūsu Karakasas Augšāmcelšanās
draudzi un vēl specifiskāk, par prāv. Gunāra Lazdiņa ģimenes locekļiem, kas dzīvo Venecuēlā. Lai
Dievs dāvina, ka miers un taisnība atgrieztos līdz ar iespējām pat paēdināt savas ģimenes un
novērstu vēl lielākus dzīvības zaudējumus.
Aicinu arī lūgt, lai Latvijā valdība turpinātu drosmīgi izmeklēt oligarhu rīcību. Lūgsim par mūsu latvju
tautu ar pateicību sirdīs, ka esam ceļā uz Latvijas simtgadi un top visdažādas iespējas ceļot līdz un
labu darīt! Lūdzu arī, lai Dievs bagātīgi svētī mūsu LELBĀL Latvijas diecēzi, kas gatavojas pirmām
LELBĀL Latvijā Draudžu dienām! Tās notiks Aizputē 26. un 27. augustā!
Būšu Latvijā nākamā nedēļā un no sirds ceru, ka, apciemojot mūsu draudzes Aizputē, Valtaiķos,
Cīravā un Liepājā, varēsim jau garīgi cits citu stiprināt un iedrošināt visus doties uz Draudžu dienām!
Izvēlētais moto: "Mans spēks nespēkā varens parādās!" seko Pāvila vārdiem II Kor. 12:9 "Tev pietiek
ar Manu žēlastību..." (grieķiski, charis; angliski grace, vāciski Gnade). Draudžu dienu tēma cieši
saskan ar neseno Pasaules Luterāņu Federācijas Asamblejas tēmu: "Liberated by God's grace!"
Asambleja uzsvēra Kristū atklāto žēlastības spēku pārvērst cilvēkus ar šo atbrīvojošo, iedrošinājumu
bagāto Dieva dāvanu. Kaut katrs mēs izjustu žēlastības spēku visdažādākos dzīves apstākļos un
posmos. Lūgsim, lai mēs, pasaules malu malās izkaisīti, tomēr dziļi izjustu vienotību Kristū un Viņa
mīlestības un patiesības Garā.
Noslēdzu ar māc. Skrodeļa citētās dziesmas vārdiem, kas rakstīti pirms gandrīz 70 gadiem, Vācijas
bēgļu nometnē, ļoti nedrošos laikos:
"Tu, tas labākais starp draugiem,
Stāvi man ar' turpmāk klāt;
Cīnoties pret pasaul's skauģiem,
Tu vien vari drošināt!
Kad draud bēdu vētra barga,
Tad, Kungs, mani sedz un sargā!
Ņem pie manis mājvietu,
Ko Tu gribi, darīšu!"
Jūsu māsa Kristū, Archibīskape Lauma Zušēvica
**********************************************************************************************************************************************************

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.
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

