
KRISTUS  EV. - LUTERISKĀS  LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 

APKĀRTRAKSTS  2017. GADA FEBRUĀRIM 

Gaisma!  (Zvaigznes atspīdēšanas laikā) 

     Bieži piesaukts duālisms – gaisma un tās pretspēks tumsa - allaž cīnās. Lieki atgādināt, kurā pusē 
mēs stāvam, vai ne? It kā to nebūtu jāatgādina nevienam, kurš zina, cik daudz vieglāk orientēties 
gaismā.  
     Gaisma var būt vāja – krēslaina. Tā var arī būt tik spēcīga, ka jāver acis ciet un jāskatās citā 
virzienā. Gaismas izmanto satiksmes drošībai, bet ir citas – kā piemēram maldugunis, kuras novērš 
ceļinieku no sava ceļa. 
     Tumsu, savukārt nevar mērīt. Tumsa neuzbrūk metot starus. Tā pastāv tikai gaismas trūkumā. 
Gaismai ir sevi jāraida, lai nebūtu tumsas. Gaisma ir aktīvais aģents, bet tumsa – pasīvais. 
     Cilvēks izmanto šo duālismu lai aprakstītu daudz ko. Tumsu salīdzina ar apspiestību, neizglītību, 
ignoranci, bezcerību, depresiju, u.c.  Bībelē lasām par laikiem, kad Dieva ļaudīm atņemta labklājība, 
miers un brīvība. Tas rod iemeslu Dieva vārdam izsaukties un vēstīt cerību. Piemēram – “Tauta, kas 
staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs 
gaisma.”Jesajas 9:1 
     Šī duālitāte mums var kaut ko mācīt: Nav jau nekāds neitrāls stāvoklis. “Ticiet gaismai!” –  prasa 
būt aktīvi spīdošam tad (un sevišķi tad!), kad tumsa visapkārt valda.  
     Cilvēces vēsturē ir apgaismības laiki un tumsonības laiki. Paiet laikmeti, kad notiek liela intelek-
tuāla rosība, un ir laikmeti, kad cilvēce šķietami ieslīd tumsā. Kristiešiem pienākas allaž pārbaudīt 
savus apgalvojumus, un atgriezties pie ticības apliecībām ar godīgu zinātkāri. Kā mēs ticam tam, ko 
apliecinām? Kā mēs ļaujam šiem vārdiem apgaismot Kristu, kas ir mūsu vidū? Kā Tu saproti krustu, 
kas iespiežas Tavas un vienlaicīgi pasaules pestīšanas kodolā? 
     Kristus saka: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. 
Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs 
atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.” Mat. ev. 11:28-30 
Lūk – kā spīdēt un atspoguļot Kristus mūžīgo gaismu! Atvieglot citu nastas, dzīvot vienkārši, lai citi 
vienkārši varētu dzīvot! 

Jauna draudzes locekle 

Savā saimē sveicam Noru Hasspieler (Bite), ar vēlējumu, lai Kristus uztur un stiprina viņu ticībā un 
draudzes dzīvē! 

Mūžībā aizsauktie draudzes locekļi: 

Elmārs Amatnieks, dzimis 1924. gada 23. oktobrī – miris 2016. gada 26. decembrī (Juravinski slim-
nīcā) Hamiltonā. 

Arvīds Kalupnieks, dzimis 1924. gada 15. maijā Jēkabpilī – miris 2016. gada 29. decembrī Rich-
mond Hill, ON. 

Tālivaldis (Modris) Jurenovskis, dzimis 1924. gada 22. augustā  – miris 2017. gada 6. janvārī Tim-
mins, ON. 

Mūžīgu mieru Dievs dod... 



                            NĀKOŠIE  DIEVKALPOJUMI  UN  CITI  NOTIKUMI 

Trešdien, 1. februārī plkst. 11:00,  Ticības celsmes stunda 
Svētdien, 5. februārī plkst. 11:00,  Dievkalpojums,  LSH Draudzīgā aicinājuma sarīkojums      

Otrdien, 7. februārī plkst. 12:00,  Dāmu komitejas sēde 
                                 plkst. 19:00,  Draudzes padomes sēde 

Svētdien, 12. februārī plkst. 11:00,  Dievkalpojums ar dievgaldu 

Trešdien, 15. februārī plkst.  11:00,  Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 19. februārī plkst. 11:00, Ģimenes dievkalpojums ar nodarbībām bērniem 

Otrdien, 21. februārī plkst. 19:00, DUGAs sanāksme 

Svētdien, 26. februārī plkst. 11:00,  Dievkalpojums ar dievgaldu 

Ar Pelnu dienu, 2017. g. 1. martu sākas Gavēņa, vai Ciešanu laiks ...... 
Kopējs Hamiltonas luterāņu draudžu “Pelnu dienas” (Ash Wednesday) dievkalpojums šogad tiks 
atzīmēts St. John luterāņu baznīcā, 104 Hughson St. N. at Wilson plkst. 19:00 

Sestdien, 4. martā, plkst.11:00 Svētā Jāņa baznīcā, 200 Balmoral Ave. Toronto dievkalpojums ar 
māc. Ģirta Grietiņa ievešanu amatā. Kanadas apgabala konference no 3. - 5. martam, Toronto.  

Svētdien, 5. martā plkst. 11:00  Pulkveža O. Kalpaka piemiņas dievkalpojums 
Pēc dievkalpojuma sekos draudzes pilnsapulce. Dievkalpojumā piedalīsies LELBĀL archibīskape 
Lauma Zušēvica, dziedās draudzes koris. Visi lūgti piedalīties. 

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

Ziedojumi piemiņas fondā un citur ( no 11. decembra līdz 15. janvārim ) 
Lūcijas Skrodeles piemiņai:  $ 100.- G. Briggs.    LELBAi ienākušie ziedojumi: $ 55.- 
Ernas Baugeras piemiņai: $ 50.- Diak. I. MacDonald - Upmane. 
Mīļo piederīgo piemiņai: $ 40.-  V. Lagzdiņa ( Cīravas Mācītājmuižas ūdens projektam ). 
Cīravas Mācītājmuižas / Sociālmājas ūdens un kanalizācijas iebūvei: 
Saņemts par ziedojumiem, pārdodot M. Lutera figūriņas ...........................$ 206.00 
Ieņēmums no ziedojumiem koncertam, svētdien, 8. janvārī ...................... $ 636.00 
Ziedojums no Dāmu komitejas .................................................................. $ 250.00 
                                                                                                         Kopā    $ 1,132.00 
Testamenta novēlējumi draudzei: 
No Lilijas Stirnas   $ 2,586.25 
No Ernas Baugeras  $ 40,000.00 

Kļūdas labojums:  Lūcijas Skrodeles piemiņai  A. Richters ir ziedojis $ 80.- , nevis, kā tas ir minēts 
iepriekšējā apkārtrakstā.   Atvainojamies. 

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

Ar šo apkārtrakstu tiek izsūtītas kvītes par maksājumiem un ziedojumiem draudzei par 2016. 
gadu. Šis ir oficiāls dokuments, ko varat lietot nodokļu atlaidei iesniedzot savas “Income Tax” formas. 
Tāpat lūdzam ikvienu, kas vēl nav paspējis nokārtot savas saistības ar draudzi par 2016. gadu, 
to izdarīt cik ātri tas katram būtu iespējams. Arī mums ir rēķini, kas ir jāmaksā, gribi, vai nē! 



“NO ROKAS 
    ROKĀ” 
  Esam saņēmuši pateicības vēstuli no 

“MISSION SERVICES”, kurā viņi raksta: 
“Dear friends, Thank you for your December food donation to Mission Services Hamilton, and 
for your faithful giving over the years! It was such an encouragement over the holidays as we 
provided food hampers and some Christmas gifts to neighbour families experiencing poverty” 
                      MĒS BIJĀM SAVĀKUŠI 330 MĀRCIŅAS PRODUKTUS! 
   Vēlreiz izsakām sirsnīgu pateicību ikvienam, kas palīdzēja piepildīt “zaļās kastes”. 

********************************************************************************************************************************************************** 
Vēl arvien jūs varat iegādāties šīs rūpīgi izgatavotās Mārtiņa Lutera 
figūriņas. 
Kā to liecina pieejošie raksti, 1517. gadā, 31. oktobrī pie Vitenbergas baznīcas 
durvīm M. Luters pienagloja 95 tēzes, ar ko tiek uzskatīta protestantu atdalīšanās 
no Romas katoļu baznīcas. Tātad šogad paiet tieši 500 gadi no reformācijas 
sākuma. To atzīmējot ir paredzēti daudz un dažādi pasākumi. Sakarā ar to tika 
izgatavotas arī šīs mazās M. Lutera figūriņas. Par ziedojumu, pēc jūsu iespējām, 
Biruta Kwapisinski labprāt jums pārdos vienu, vai vairākas no šīm figūriņām. 
Visi ziedojumi par labu Cīravas mājas ūdens sistēmas uzlabošanai. 

********************************************************************************************************************************************************** 
BAZNĪCAS GADA GRĀMATA 2017. GADAM. 
Vēl ir palikušas vairākas baznīcas “Gada grāmatas”, kuras varat iegādāties pie Birutas Kwapisinski. 
Cena $ 20.-. Gada grāmata ir pilna informācijas, ar norādījumiem bībeles lasījumiem, vērtīgiem 
garīdznieku rakstiem, aprakstiem par draudžu dzīvi un daudz ilustrācijām. Apkārtraksta pēdējā lapas 
pusē varat lasīt daļu no māc. Rinalda Gulbja raksta Gada grāmatā - “Ņem un lasi” ( 173. lpp.) 

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

                                               Dāmu komitejas ziņojums: 
                                   Paldies visiem, kas atbalstīja un bija ieradušies uz gad-
skārtējo draudzes Svētku eglīti š. g. 8. janvārī, un īpašs paldies Pēterim Eglītim, 
kas bija sagatavojis ļoti garšīgas, tā sauktās, “zemnieku pusdienas”.  
 Nākošā Dāmu komitejas sēde ir paredzēta 2017. g. 7. februārī plkst. 12:00 
              Astrīda Grinvalds. 

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

                       Kungu Gatavotas Pusdienas - Svētdien, š. g. 7. maijā  



 Ņem un lasi! 
Šogad, kad atzīmējam reformācijas 500. gadadienu, it īpaši svarīgi ir atcerēties mūsu Baznīcas dib-
inātāja un Reformācijas aizsācēja Dr. Mārtiņa Lutera bieži piesaukto baznīctēva Augustīna teikto: 
“Ņem un lasi!”  Šķiet, ka par Reformāciju ne baznīcēniem, ne garīdzniekiem, kuri ikdienas dzīvo 
Lutera atstātajā mantojumā, neko jaunu vairs nevar pateikt. Es domāju, ka, gluži kā Reformācija 
nekad nebeidzas, tā arī mūsu izzināšanai par Reformāciju nekad nevar pienākt beigas. Šogad būs 
pagājis 500 gadu, kopš augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters pie Vitenbergas baznīcas durvīm 
pienagloja 95 tēzes. Tajās Luters pauda ne tikai savu redzējumu par tābrīža Baznīcā notiekošajiem 
procesiem, bet tās iekļāva arī daudz dziļākas viņa izjūtas, kā ikvienam, ne tikai garīdzniekiem, būtu 
jākalpo Kristus Baznīcai. Šajā rakstā atskatīsimies uz dažām 1517. gada 31. oktobra Lutera tēzēm. 
Aizstātais Dievs 
12. Tēze.   Senlaikos kanoniskie grēku izpirkšanas sodi ir tikuši noteikti nevis pēc, bet pirms grēku 

atlaišanas, lai pārbaudītu, vai sirds satriektība un nožēla ir patiesa un godīga. 
Viens no Lutera vislielākajiem pārdzīvojumiem pēc tam, kad viņš kā mūks bija devies svētceļojumā 
un apmeklējis Romu, bija tas, ka Baznīca tobrīd bija aizstājusi Dievu. Dievs bija aizstāts gan ar 
dažādām svēto relikvijām, kuras brīvi tirgoja Romas ielās, gan ar svētceļojumiem, kuri relikviju un ek-
stātisku pārdzīvojumu meklējumos bija kļuvuši par savdabīgu kultu, tāpat Baznīca arvien vairāk grima 
misticismā, tā attālinoties no Kristus Evaņģēlija vēsts. Luteram šķita nepieņemami, kā Dieva tuvumā 
var nonākt, vien nopērkot kāda svētā pīšļus vai apmeklējot vietas, kur kāds Baznīcas svētais 
piedzīvojis vīzijas. Nenoliedzami, Baznīcai tas bija papildu ienākumu avots un veids, kā līdz absur-
dam vienkāršotā veidā ticīgajiem censties stāstīt par kristīgo ticību. Tas bija arī viegls veids, kā lielai 
daļai garīdzniecības izvairīties no piepūles draudzei skaidrot Evaņģēlijā teikto, tā vietā aicinot meklēt 
apskaidrību, ticības stiprinājumu un Dieva žēlastību mantiskajā pasaulē. 
Šeit gan vieta jautāt: vai gadsimtu gaitā daļa kristīgās Baznīcas atkal nav atgriezusies pie tādas 
pašas Dieva aizstāšanas? Protams, mēs vairs nerunājam par relikviju pirkšanu un pārdošanu, taču 
redzam ļaužu vēlmi pēc pilnībā vienkāršota Dieva gan. Nereti īpaši turīgas sabiedrības daļas pārstāvji 
par savu gandrīz vai pienākumu uzskata jaunu baznīcu vai kādu citu baznīcai derīgu ēku būvniecību, 
mantu iekrāšanu vai došanos populāros “Dieva meklēšanas” ceļojumos. Cilvēki atkal un atkal paza-
udē Kristus sludināto mīlestības evaņģēlija vēsti, daudz vairāk mēģinot vienkāršot Dievu līdz plaš-
patēriņa preču līmenim, līdz gatavo vakariņu Dievam, kur kāds cits jau ir sagatavojis maltīti, atliek to 
tikai uzsildīt. Tāpat ar ticību - mūsdienās arvien vairāk rodas pieprasījums pēc “gandrīz gatavā Dieva, 
gandrīz gatavā Kristus”. Pirms 500 gadiem Dievs tika aizstāts ar kauliem, ādu un matu šķipsnām, šo-
dien - mantām, veikaliem un “pusgatavo Dievu”. 

Nupat lasītā raksta autors ir mācītājs Rinalds Gulbis, kurš apkalpo Etlingenas, Frankfurtes un ap-
kārtnes, Freiburgas, Manheimas-Ludvigshāfenas, Vircburgas un Beļģijas draudzes. 
Raksts ir kopēts no 2017. gada Baznīcas gada grāmatas un šī ir tikai daļa no visa raksta. Nākošā 
mēneša apkārtrakstā būs turpinājums. Lasīsim par Mārtiņa Lutera 27. un 62. tēzi. 

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

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.co
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