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

Speciāli darinātā ”kolāža” sezonas atsākšanai. 
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NĀKOŠIE  DIEVKALPOJUMI  UN  CITI  NOTIKUMI 

Svētdien, 3. septembrī  -     DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS 

Trešdien, 6. septembrī, plkst. 19:00  Draudzes koristu sanāksme / pirmais mēģinājums 
                                                             Visi esošie un cerams arī kādi jauni dziedātāji tiek lūgti      
                                                             ierasties baznīcas lejas zālē, kur diriģente Skaidrīte      
                                                             Darkevica informēs koristus par nākošās sezonas darbu. 

Svētdien, 10. septembrī, plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu 

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

Svētdien, 17. septembrī, plkst. 11:00, Ģimenes dievkalpojums ar nodarbībām bērniem 
                                                                Pēc dievkalpojuma baznīcas lejas zālē HALO 
                   komitejas izkārtojumā “Jauniešu stāstu pēcpusdiena” 
                                  Cienasts - Ieeja pret ziedojumiem 

Trešdien, 20. septembrī, plkst. 11:00  Ticības celsmes stunda. Atkal atsāksim pārrunas par 
                                                                dažādiem reliģiskiem tēmatiem. Visi laipni lūgti. 

Svētdien, 27. septembrī, plkst. 11:00,  Dievkalpojums ar dievgaldu 

Svētdien, 1. oktobrī, plkst. 11:00,   Pļaujas svētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma siltas  
                                                           pusdienas - Tītara cepetis ar piedevām, saldais ēdiens 
           un kafija. Loterija.  Dāmu komitejas izkārtojumā. 
                                                          
Svētdien, 8. oktobrī   DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS 
                                    XV LELBA SINODE NO 2017. G. 6 - 8 OKTOBRIM NIAGARĀ, ON. 

********************************************************************************************************************************************************** 
Tiek organizēts autobusu brauciens uz XV LELBA’s sinodes noslēguma dievkalpojumu svētdien, 

š. g. 8. okt. plkst. 11:30, Mt. Carmel Spiritual 
centrā, Niagara Falls,  Ontario. Autobuss no 
baznīcas laukuma (vai arī no Sarkanā Krusta auto 
novietnes) aties plkst. 10:00. Pēc dievkalpojuma 
centrā būs dabūjamas pusdienas par $20.-no 
personas ar iepriekš pieteikšanos. Lūdzu pēc 
iespējas ātrāk sazināties ar Gundari Ķiķauku un 
rezervēt   vietu autobusā un uz pusdienām. Zvanīt 
Gundarim 905 690 3409. Vairāk informācija 
sekos.   

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

Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2017. gada 25. jūnija līdz 13. augustam) 
Edmunda Pulciņa piemiņai: $30.- R. Loze, $40.- V. Lagzdiņa (Leģionāriem Latvijā), 
$100.- D. Skreitulis. Baznīcas remontu fondā: $500.- U. Dāboliņš, Atlikums no Kungu gatavotajām 
pusdienām $955.22.  LELBAi: $150.- 
No Daugavas Vanagu Hamiltonas nodaļas ir saņemts apsveikums Draudzei uz 60 gadu atceres 
jubileju ar pievienotu dāvanu - čeku. Sirsnīgs paldies! 
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Ceļā uz LELBA XV Sinodes – “Ūdeņi plūst un top varena straume” 

 

Kaut kur pil. Nakts vidū miega nav. No krāna ūdens pil ik pa dažām sekundēm. To nevar apturēt. 
Rītdien jāaizbrauc uz veikalu nopirkt jaunu blīvi, šeibi vai citu kādu iekšēju detaļu. Citādi, ja to atstās 
nelabotu uz ilgāku laiku, rēķins var pārsniegt dažus simtus dolārus.  

Mums dots padoms, ka ļaujot ūdenim tā pilēt, netikvien zaudēsim vēl vairāk miegu naktīs, bet arī 
izšķērdēsim lielākas naudas summas. Tiek lēsts, ka caura krāna dēļ gada laikā vienā mājvietā 
apmēram 38,000 litri aizpil prom. Ar tādu tilpumu cilvēks spētu piepildīt savu peldbaseinu... 

Tas no pravietiskās puses. No žēlastības puses tas skats ir pavisam citāds. Dievs aicina viņa laudīm 
atvērt viņu dzīves patiesai barībai un dzīvam ūdenim. Dievs brīdina, cik velti ir tērēt naudu par lietām, 
kas nebaro dvēseli un kas neuztur cilvēku garīgi vingru. Lūk, cik bieži šodien kāds nopūtās 
nekomentē, cik ļaunos laikos mēs dzīvojam. Allaž mēs dzirdam vaimanas par to, cik arvien 
degradētāka pasaule top. 

Ar katru fizisku uzbrukumu, ar katru nievājošu vārdu un ar katru labestības noraidošu domu, kas sirdī 
dzimst, uzmet pagali ļaunuma izplatīšanai cilvēku vidū. Tad sirds kā sausa zeme sakalst, top cieta kā 
akmens un ar laiku vairs nejūt nekā. Tai kļūst arvien grūtāk uzsūkt no debesīm krītošo lietus lāsi. 

Bet Dieva žēlastība pieņemas spēkā neatkarīgi ne no viena cita kā vien paša Dieva. Kā avots tā plūst 
un satek kopā. Ūdeņi plūst un top varena straume. LELBA XV sinodes lozungs aizgūts no pravieša 
Amosa grāmatas 5:24. “Bet lai tiesa plūst kā straume un taisnība kā mūžīgs strauts!” 

Amoss sludināja israēliešiem, kuri dzīvoja šķeltās valsts ziemeļu ciltīs, bet viņa vārdi ir universāli. Tas 
ir aicinājums mūsu Baznīcai atkārtoti nokratīt pīšļus, atvērt acis uz apkārt notiekošo un runāt no sirds. 
Dieva žēlastība mums dod jaunus spēkus ik rītu un tā kā tā ir straume, kura nekad neizsīkst – 
miljoniem pilošu ūdenskrānu vienā reizē – mums nav jābaidās, ka mums nepietiks labuma ar ko 
dalīties tālāk. 

Hamiltoniešiem arī būs iespēja doties uz Niagaru oktobra Pateicības dienas nogalē lūgt Dievu kopā 
ar Sinodes delegātiem. Galvenais lektors būs Rīgas Lutera draudzes (Torņkalnā) mācītājs Indulis 
Paičs un sinodē arī viesosies no Latvijas un Īrijas garīdznieki, kuri varēs apgaismot mūs par 
jaunākajām attīstībām turienes draudzēs un misijas laukā. Gaidīšu jūs kuplā skaitā redzēt Mount 
Carmel Spiritual Centre, Niagarā pēc neilga laika!
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Kristus draudzes Ticības celsmes stundas dalībnieki sezonas daļu noslēdzot 
“piknikoja” mācītāja Dāvja mājas dārzā 

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

CIK LABI PAZĪSTI SAVU DRAUDZI?    ŠEIT IR PAREIZĀS ATBILDES! 
1. Kā sauc mūsu draudzi?  c) Kristus Evaņģeliski Luteriskā Latviešu Draudze Hamiltonā  
2. Kurš bija pirmais draudzes padomes priekšnieks? a) A. Grabis                                                    
3. 1957. gadā, cik dāmas pieteicās kalpot dāmu komitejā? a) 29                                                       
4. Kuras 3 dāmu komitejas locekles nokalpoja visus pirmos 30 gadus?                                               

a) Regīna Pavasars, c) Andīne Miķelsons un d) Ilga Andersons                                               
5. Pirmos gadus ērģeles spēlēja: b) Anna Mednis Silkovskis                                                           
6. Pirmais/ā draudzes kora diriģents/e bija: a) Izolde Silkovskis                                                                   
7. Pirmais/ā grāmatu galda vadītājs/a bija: c) Alberts Adītājs                                                               
8. Magnolijas koku baznīcas priekšā iestādīja: d) gaidas un skauti                                                       
9. Cik veca ir mūsu baznīcas ēka? b) 107 gadus                                                                                          
10. Kristus draudzei ir 6 māsu draudzes Latvijā, 3 no tām ir: a) Rīgas Trīsvienības, 
c) Gostiņu un d) Krustpils 
********************************************************************************************************************************************************** 
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
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