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Atklājot Trīsvienību no jauna? 

Pāri lūpām pārskrien vārdi, kurus no galvas esam laika gaitā iemācījušies. Tie ir vārdi, kurus pirms 

daudziem gadu simteņiem formulēja, lai vienkārši un uzticīgi apustuliskai mācībai apliecinātu kas 

tas ir kam mēs ticam.  

Un kad mēs sakām “Es ticu” tad mēs atceramies to, ka ne vien Es ticu, bet ka arī tavs blakus 

sēdētājs tic, un tā arī tas, kas sēž vai nu katedrālē Parīzē vai lūgšanas namā Malaizijā vai arī 

laukakmeņiem celtā Mazirbes baznīcā. Un tāpēc, ka ticam, esam taisnoti – gan es, gan Tu, gan viņa 

un viņš. 

Viss iesākās kristībās. Tur, pie ūdens trauka, upē vai baseinā kur tikām mazgāti skanēja Trīsvienības 

formula – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Pestīšanas darbs gan agrākām kā arī vēlākām paaudzēm 

pieder visai Trīsvienībai. Ar to var izteikt daudz – ir divas dzimšanas: pirmā, ka Dievs caur mātes 

miesām dāvāja mums ikkatram dzīvību, un otra – kad atdzimām ūdeni un Garā. 

Šī otra, atjaunota dzīve ir trīs dimensiju dzīve. Tā aptver sevī pagātni, tagadni un nākotni. Tā 

nedzīvo tikai vienu mirkli un tad izbeidzas. Tā nedzīvo pa vienu vienīgu nolemtības trajektoriju. Tā 

piedāvā dzīvību izvēlēs, nožēlā un piedošanā.  

Mēs atrodam šo kristīgā cilvēka dzīves sākuma formulējumu kristībās Mateja evaņģēlija 

noslēgumā. Kristus pats pavēlēja kristīt “visas tautas” ne tikai Dieva, bet Tēva, Dēla un Svētā Gara 

vārdā. Uzreiz mums atklājas, ka Dievs nav tikai neizsakāma garīga būtība, bet Dievs kam piemīt 

savstarpējas un iekšējas attiecības. Tā vienā brīdī Dievs brīdina un noliek mūsu priekšā svētdzīves 

augstās prasības, bet otrā brīdī pats uzņemas mums parādīt kā tās ir iemiesotas Dēlā – Jēzū Kristū 

un, lai šīs svētdzīves būtība nepazustu tikai Bībeles rakstos, šī cerība un griba sekot Jēzus 

piemēram mums tiek iedvesta ar Svētā Gara dvašu. 

Labā vēsts ir tā, ka esam pestīti un svētīti ar sirds acīm kuras redz, kur un kā Trīsvienība tiek atklāta. 

Dārgi atpirktā Baznīca malu malās pulcējas ap Vārdu un Sakramentu, lūdz visās mēlēs lai mēs 

izprastu kā varam palīdzēt un neskatītos, kas mums par to tiek un kalpo līdzcilvēkiem kā Kristus 

reiz noliecās lai cilvēcei atdotu sevi.  

Mums vieniem pašiem nav jāmokās ar tik cēlām un sarežģītām formulām, ja vien pieslēdzamies šai 

kopienai – Baznīcai kura stāv ar vienu kāju kopā ar apustuļiem, ar asins lieciniekiem un ar svētajiem 

visos laikos un ar otru pie tiem, kas cieš. Būt klāt nozīmē piedzīvot Dievu visā Viņa burvīgumā! 



IR Lieldienu laika ceturtā nedēļa. Būsim priecīgi! Mūsu Glābējs dzīvs un arī mēs dzīvosim! 

Mīļš Paldies par Lieldienu sveicieniem Kristus draudzes māc. Dāvim Kaņepam, Padomei un 

dāmu Komitejai. Gundega Dāvidsone  
(Lieldienu apsveikuma idejas autores ir Dina Etmanskie un Dzintra Reine – pateicība par ierosinājumu!) 

 

  SIRSNĪGS Paldies mācītājam Dāvim un Dāmu komitejas loceklēm par skaisto dzimšanas 

dienas apsveikuma kartīti. Ar sveicienu visiem, un cerību drīzi satikties, 

Helēna Ķiķauka 
 

 

 

 

 

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTS VILIS DĀBOLIŅŠ  

(1924. gada 23. decembrī Baldonē – 2021. gada 9. maijā Hamiltonā) 

Ilggadīgais Kristus draudzes priekšnieks, padomes loceklis un sabiedriskais darbinieks 

 

ATGĀDINĀJUMS - IESPĒJA DRAUDZEI ZIEDOT ARĪ ELEKTRONISKI 
1. E-transfer sūtīt uz sekojošo adresi:  jagrin@skylinc.net 

2. Sūtītājs uzraksta savu vārdu un ziedojumu mērķi - nodevas, piemiņas fondam, utt 

3. Sūtītājs izveido vienkāršu "security" jautājumu un atbildi, un jāpaziņo to e-pastā (piem: what is 

“church” in latvian....atbilde: "baznica"). Jūsu banka, kā arī draudzes banka (CIBC) lūgs jums atbildēt šo 

“security” jautājumu. 

4. Kad e-transfer ticis pārskaitīts CIBC, tad Jānis paziņos Rudītei, lai pieskaita pie ziedojumiem, un 

Uldim, lai iegrāmato 

5. Sūtītājs no savas bankas saņems apstiprinājumu, kad naudu pārskaita CIBC. 

6. Sūtītajam jāsagaida, ka e-transfer varētu paņemt pāris dienas, kamēr tiek nokārtots. 

Ziedojumi Kristus Draudzei     2021 g.    no 21. aprīla –  21. maijam 

Viļa Dāboliņa piemiņai: $45   -   Dīna Etmanskie; $50   -   Ida V. Lagzdiņš (grīdas projektam);  

$100   -   Jānis & Astrīda Grinvalds, Aivars Jēkabsons & Rudīte Loze (grīdas projektam), Nora Pulciņš 

(grīdas fondam), Dzintra Reinis 

Remontiem: $200   -   Maija Bite    

Paldies ikkatram dāvanu devējam, un lai Dievs svētī uz to auglīgu izmantošanu! 

+++ 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā 
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 Lozes tālr. 905 575 0094, mob. tālr. 905 387 0824. 
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