
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 

APKĀRTRAKSTS 
2021.GADA SEPTEMBRIS 

DIVAS CĪŅAS  

(tulkojums no māc. Frederick Buechner grāmatas Lieliskā uzvara) 

Bībeles teksts: Efeziešiem 6:10-18 

Lai darītu ko darīdami, dzīvot nozīmē cīnīties zem daudziem un dažādiem karogiem un no visām šīm cīņām ir 

divas, kuras uzskatu par galvenajām. 

Pirmais ir karš uz iekarošanu kas uzkurina asinis pat viskautrīgākā dvēselē jo vienādi vai otrādi katrs no mums 

cīnās lai iegūtu kaut ko - un pašu galvenā cīņa ir iekarot šo pasauli. Ne jau burtiski visu pasauli, bet ir reizes, 

kad aizsapņojamies un iedomājamies sevis valdot pār .. kaut savu zemes stūrīti, savu vietu zem saules, kas jau 

šķiet daudz reālāks mērķis -tāds kas pavisam sasniedzams. 

Ja tāds arī būtu mūsu karš, tad šajā karā būs pretinieki pret kuriem būs jācīnās. Tie ir, kā Pāvils teiktu - miesa un 

asinis pret kurām cīnāmies. Tie ir cilvēki līdzīgi mums pašiem, kam arī ir sava cīņa ko izcīnīt, lai iekarotu savu 

vietu zem saules un karo zem sava karoga uz kā uzrakstīta devīze ES, ES UN MANA ĢIMENE, ES UN MANA 

TAUTA, ES UN MANA VALODA. Viss kuru dēļ cīnāmies ir daļa no ES, vienalga vai tā ir mana cilts, mana 

valodas izloksne, mana politika, utt. 

Aizņemoties metaforu no šīs rakstu vietas – kādas bruņas tiek uzvilktas dodoties šajā cīņa? Noteikti ne visus 

Dieva ieročus un bruņas jo drīzāk tās ir cilvēku bruņas ar ko apbruņojamies jo šī ir cilvēka cīņa pret otru 

cilvēku. Šajā cīņā cilvēks būs bruņots sekojoši: apjozies ar patiesību, ka šajā pasaulē suns apēd suni, ka dieviņš 

palīdz tam, kas prot sev palīdzēt; apliecies ar pašpārliecību, jo neviens neko nepanāks ja netic sev; apāvis kājas 

ar veiksmes evaņģēliju – ticot, ka tu vari iegūt jebko, ja vien tu to pietiekami kāri vēlies; satvēris drošību kā 

vairogu uz kuru paļauties ja būtu jāpiedzīvo nedienas – vai nu sakrātie līdzekļi bankā, diploms vai arods.  

BET! Pret ko vēl būtu jācīnās? Kas varētu būt vēl ļaunāks par cīņu pret miesu un asinīm – pret otru cilvēku? 

Pāvils min tumsas varas, velna viltības .. ļaunuma valdnieki mūsu laikmetā un telpā kā arī garīgās telpas murgi 

kuri mācās mums ikkatram virsū. 

Šī otrā cīņa nav cīņa iekarot sev kādu vietu pasaulē bet cīņa lai kļūtu vesels un atrast sevī pastāvīgu mieru. Šis ir 

karš kurā neiekaro bet atbrīvo – atbrīvot to pašapziņas dimensiju kura kaut kāda iemesla dēļ ir pazudusi – to 

daļu no sevis kura spēj piedot otram un vēlēt labu – ne tikai sev, bet otram. Šī otrā cīņa panāk to, ka topam 

arvien pilnīgāk par cilvēku. Šis ir mūsu un Dieva patiesais mērķis (kad runājam par Dieva gribu!) Šis ir tas 

mērķis par ko sapņojam. Bruņas un ieroči ko izmantojam izdzīvošanai un savu vajadzību apmierināšanai 

izrādās ir tikai nožēlojami aizstājēji Dieva bruņām. Dieva lieliskā uzvara Kristū ir tā ko ne pašapziņa, drošība, 

gudrība un pašpārliecība spēj uzvarēt. Tātad – mērķis nav par to lai otrs cilvēks ar mums apietos cilvēcīgi, bet 

gan tas, ka beidzot pilnībā topam par to cilvēku kādu Dievs mūs saskatījis. 

 



 

 

 

 

SVĒTĪBAS AKTI UN MŪŽA PĀREJAS 

KRISTĪBAS 

2021. gada 14. augustā draudzes dievnamā Kristību sakramentu saņēma 

ZEPHYRINE MARY SCHMITZ 

Larissas (Vilmas Lagzdiņas mazmeita) un Christopher meitiņa 

Krustvecāki: Mailaina Kathleen Wright un Adam McArthur Wright 

 

SIMTGADNIEKS 

Mūža gadu stratosfēru sasniedza un ģimenes un draugu ciešā lokā 100. dzimšanas dienu atzīmēja mūsu 

draudzes loceklis Ādolfs Avens! Skanēja vairāki laba vēlējumi un “Daudz baltu dieniņu” nodziedājām braši. 

Lai Dievs svētī jubilāru nākamajā mūža gadā! 

 

DIEVA MIERĀ AIZSAUKTIE 
 

ALMA IVSIŅŠ dz. Pirktiņš 

dzima 1927. gada 7. oktobrī Dunikas pag, Rucavas novadā 

mūžībā aizsaukta 2021. gada 31. jūlijā Woodbridge, Ontario 

VILIS ŠNIKVALDS 

dzimis 1925. gada 17. septembrī Dundagā 

mūžībā aizsaukts 2021. gada 9. augustā Hamiltonā, Ontario 

MIRDZA JĀKOBSONS 

dzimusi 1923. gada 29. novembrī 

mūžībā aizsaukta 2021. gada 18. augustā Hamiltonā, Ontario 

*** 
 

NO ROKAS ROKĀ  
Sākot ar 19. septembri kopā ar Mission Services mēs atsāksim palīdzības akciju atbalstot trūcīgas ģimenes. 

 Mission Services ir kristīga organizācija, kuras mērķis ir kalpot līdz cilvēkiem dažādos veidos. Katru gadu 

viņi palīdz vairāk kā 20 000 personām – ar veselīgu pārtiku, piemērotiem mājokļiem un ari ar pārrunām par 

nākotnes iespējām. 

Ziedojumiem noder dažādi produkti (kas nebojājās), higiēnas piederumi, tīrīšanas līdzekļi un arī veselīgas 

uzkodas skolēniem. 

 Ziedojumus var nodot baznīcā pirms svētdienas dievkalpojuma. Ja grūtības aizvest ziedojumu, mēs varam 

aizbraukt pie jums un to saņemt. Tādā gadījumā lūdzu zvaniet: 

Dina 905-383-9249 

vai 

Dzintra R. 905-529-4756 

Būsim ļoti pateicīgi par katru devumu! 



 

 
 

 
 

 

PLAUJAS SVĒTKOS: GARŠĪGAS PUSDIENAS UN LOTERIJA! 

 

Pusdienas: 

Kristus ev. lut. Draudzes dāmu komiteja piedāvā Płaujas Svētku pusdienas "Grab and Go" veidā. 

Maksa būs $20 un par to saņemsiet 2 kotletes, kartupeļus, skābos kāpostus, mērci, burkānus, dzērvenes 

ievārījumu un saldās maizītes. 

Bērniem par brīvu. 

Varat samaksāt uz vietas baznīcas zālē, kad saņemat ēdienu sestd. 2. okt. no 12 - 2pp jeb svētdien 3. 

okt. tieši pēc dievkalpojuma. 

Mes pievedīsim pusdienas tiem draudzes locekļiem, kas nevar paši uz savu roku tikt uz baznīcu. 

Pasūtījumus pieņem Dina Etmanskie tel: 905-383-9249 ...e-pasts: etmanskiedina@gmail.com 

Pasūtīšana jāizdara līdz 25. sept. 

Atlikums Kristus ev. lut draudzei par labu. 
 

Loterija: 

Par katru pārtikas konservu ko atnesīsiet 2. jeb 3. oktobrī, saņemsiet loterijas biļeti. 

Loterijas balva: grozs pilns ar labumiem! 

Visi ziedojumi tiks nogādāti Mission Services. 

mailto:etmanskiedina@gmail.com


Ziedojumi Kristus Draudzei    2021. g.   no 20. jūnija līdz 6. aug. 
  

Viļa Dāboliņa piemiņai 

  $25   -   Helēna & Gundaris Ķiķauka 

Edgara Kuškevics piemiņai 

  $50   -  Aina Ansons, Velta Dāboliņš 

Dāmu Komitejai 

  $50   -   Rasma Tērauds; $150   -   Iveta Kaņepa (pīrāgu akcija) 

Grīdas Projektam 

  $50   -   Aina Ansons 

$100   -   Anna Skrūzmanis, Arnolds Smiltnieks, Dzidra Suškovs 

Draudzes Vajadzībām 

$100   -   Imants & Maureen Ķivlis 

Dievs lai svētī katru dāvanu un dāvana devēju! 

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. Bet neizmanotjiet 

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. 

 

SEPTEMBRA+ DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS* 
  

Svētdien, 19. septembrī, plkst. 11:00 Dievkalpojums draudzes dievnamā 
 

Svētdien, 26. septembrī, plkst. 11:00 Dievkalpojums draudzes dievnamā 
 

PĻAUJAS SVĒTKU NEDĒĻAS NOGALE – Dāmu komiteja piedāvā pusdienas līdzņemšanai 

Sestdien, 2. oktobrī, plkst. 1:00 Dievkalpojums draudzes dievnamā 

Svētdien, 3. oktobrī, plkst. 11:00 Dievkalpojums draudzes dievnamā 

 

*Ja gadītos, ka valdības veselības ministrija pasludina stingrākus noteikumus attiecībā uz sabiedriskām 

sapulcēm, tad paziņosim par attiecīgām maiņām. Patreiz mūsu dievnamā drīkstam pulcināt līdz apm. 35 

dievlūdzējus. Ja jums būtu kāds konkrēts jautājums par kārtību, lūdzu sazinieties ar draudzes mācītāju vai 

priekšniecību! Būsim jebkurā gadījumā pateicīgi Dievam par iespēju atkal satikties mūsu dievnamā! 

 
  

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. 

mailto:jagrin@skylinc.net
ivetakanepa@gmail.com%20
mailto:daviskaneps@gmail.com

