
       
           KRISTUS EV. - LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 
                      APKĀRTRAKSTS 2018. GADA JŪLIJAM / AUGUSTAM

Pie apsolītās zemes robežas
Mozum un Āronam Dievs noraidīja iebraukšanu Apsolītajā zemē.

Ar kādām tiesībām?

Kad tie pienāca tai klāt.

Vai tur bija žogs? Nē.

Vai tur bija mūris? Nē.

Vai tur bija sargtorņi un nikni suņi un vīri ar šautenēm? Nē.

Tur bija upe. 

Vai upes dēļ? Nē.

Šī upe bija samērā plata. Samērā strauja. Samērā dziļa. Kā tikt pāri robežai?

Taču vēl bailīgāks par pašu upi bija neziņā – kas atradās otrā upes krastā?

Senāk Dievs sūtīja 12 izlūkus, lai tur visu sīki apskatītu un noskaidrotu – kas tur dzīvo, kā tie 
dzīvo? Kas tur aug un vai labi aug? Vai tur meži – kādi meži?

Ahā.

Bet!

10 teica – Mūs tur aprīs! Tur dzīvo milži, bet mēs – tikai siseņi, 2 teica ar Dievu priekšgalā mēs 
uzvarēsim!

Kam tu ticēsi – 10 lieciniekiem vai 2?

Tauta noticēja tiem 10 un nevis tiem 2.

Un raudāja. Visu nakti.

Veidojās jauna robeža. 

Vēl asāk dzēlīga par jebkuru dzeloņstiepļu žogu.

Tāda, kura liedz cilvēkam brīvi mieloties ar apsolītās zemes augļiem.

 Tāda, kura noraida lielisku izdevību saņemt sen apsolīto svētības mantojumu.

Un tā joprojām caur mums visiem stiepjas šī robeža...

Starp neticību un ticību.

Starp paļāvību un nepaļāvību.

Starp nāvi un dzīvību.

Ar katru mūsu dzīves mirkli ir līdzīgi. Ne vienmēr vairākuma balsij der klausīties un ne vienmēr 
mazākums maldās.

Biežāk tiem ir taisnība. Jo palikt uz vietas nozīmē izgaist ar pagātni, bet uz priekšu iet – cīņa 
pret milžiem un uzvara! Jo Dievs var.
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                       DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI 2018. GADA

Jūlijā :
Svētdien, 1. jūlijā dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks
Svētdien, 8. jūlijā plkst.10:00  (LŪDZU IEVĒROT LAIKA MAIŅU) dievkalpojums ar dievgaldu

Svētdien, 15. jūlijā plkst. 10:00 dievkalpojums
Svētdien, 22. jūlijā plkst. 10:00 dievkalpojums ar dievgaldu
Svētdien, 29. jūlijā plkst. 10:00 dievkalpojums

Augustā :
Svētdien, 5. augustā plkst. 11:00 dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks. Lūdzam
draudzes locekļus ņemt dalību dievkalpojumā Sidrabenē, Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.
Svētdien, 12. augustā plkst. 10:00 dievkalpojums ar dievgaldu
Svētdien, 19. augustā plkst. 10:00 dievkalpojums
Svētdien, 26. augustā plkst. 11:00 Kapu svētku dievkalpojums Vudlandes kapsētā

Septembrī
Svētdien, 2. septembrī plkst. 11:00 (LAIKA MAIŅA) dievkalpojums ar dievgaldu                             
Svētdien, 9. septembrī plkst. 11:00 dievkalpojums                                                                             
Otrdien, 11.septembrī plkst.19:00 draudzes padomes sēde                                                                        
Svētdien, 16. septembrī plkst. 11:00 dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma lejas 
           zālē HALO izkārtojumā “Jauniešu stāstu pēcpusdiena”  
          Cienasts - ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem.                               
Otrdien, 18. septembrī plkst. 12:00 D.K. sēde baznīcas lejas zālē                                                     
Trešdien, 19. septembrī plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda. Turpināsim pārrunas par 
             iesākto tēmatu - iztirzāt “Mūsu Tēvs debesīs”
Svētdien, 23. septembrī plkst. 11:00 dievkalpojums
Svētdien, 30.septembrī plkst. 11:00 Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu.               
Pēc dievkalpojuma siltas pusdienas Dāmu komitejas izkārtojumā - tītara cepetis ar piedevām, 
saldais ēdiens un kafija. Bagātīga loterija. Visi mīļi lūgti.

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

Ziedojumi piemiņas fondā un citur (saņemti līdz 2018. gada 17. jūnijam)
LELBAi: $ 100.- G. Dāvidsone. $ 100.- Z. Kwapisinski. Okupācijas muzejam: $ 20.- Nora  
Pulciņa.  Baznīcas remontiem: $ 25.- B. Platups; 50.- G. un H. Ķiķaukas.                     
Draudzes vajadzībām: $ 11.- S. Pearson; $ 20.- A. un Ž. Morusi.  Piemiņai: $ 200.- Alvīne 
Bramanis ( Ingas Bražus un Bruno Bramaņa piemiņai.)

***********************************************************************************************************************************************
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        Dalībnieki pulcējās sezonas noslēguma Ticības celsmes stundai uz  
     mācītāja Dāvja Kaņepa mājas aizmugures trepītēm

Pēc pārrunām par tēmatu “Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien”, draudzes locekļi ar prieku 
skatījās, kad mācītājs sāka kurināt savu, ar briketēm, darbināmo BBQ “krāsniņu”. Laiks bija 
pavēss un katrs siltuma paveids likās patīkams. Tad parādījās neskaitāmas paciņas ar 
“Starsky” desiņām, kuras apbrūnināja pats saimnieks. Un tiešām, ar Dieva palīgu, uz galda tika 
nolikti trauki ar dažādiem rūpīgi sagatavotiem ēdieniem. Viss bija ļoti garšīgs uz bagātīgi klātā 
galda. Tad sekoja kafija, dažādas kūkas un cepumi. Saimnieces bija atkal piestrādājušas.   
Pēc vairākām jauki kopā pavadītām stundām “šoferi” ar saviem pasažieriem devās mājup. 
Klātesošie vēl pateicās mācītājam par iespēju šo beidzamo sezonas sanāksmi noturēt 
“mācītājmuižā” un par iepriekšējā gada novadītajām, interesantajām Ticības celsmes stundām, 
nākot ar lūgumu rudenī atkal atsākt šos saietus. Mīļš paldies Tev, mācītāj Dāvi!
Varat paši vēl pārskaitīt, bet uz sanāksmi bija ieradušies 23 !  Rekords?

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

Tāpat kā mūsu tauku un vaska sveces neapgaismo ne debesis, ne zemi, bet šauru kaktiņu 
mājā, bet saule apgaismo debesis, zemi un visas lietas, tā arī Dieva vārds ir īstā saule, kas 
mums dāvina mūžīgo dienu, lai dzīvojam un esam līksmi. Ticība ir Svēto Rakstu atslēga.
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                    DĀMU KOMITEJAS TRADICIONĀLIE DĀRZA SVĒTKI   
               2018. GADA 11. JŪNIJĀ

  
Draudzes Dāmu komiteja svinēja savus 
gadskārtējos “Dārza svētkus” pie Mirdzas 
Avens, Brantfordā.
Bija skaista saulaina diena, bet gan drusku pavēss. Bijām sanesušas īpaši garšīgus salātus, 
desas un uzkodas. Pēc pusdienām iedzērām kafiju, uzēdām kūciņas un saldumus. Tagad 
varēsim pa vasaras mēnešiem labi atpūsties pirms atkal sākas rudens "darba" posms. :), sākot 
ar Pļaujas svētku pusdienām  30. septembrī !       

**********************************************************************************************************************************************                                                       
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                           Arī rūķīši dodas uz darbu, droši vien uz talku ...... 

Uz mūsu baznīcas talku, 2. jūnijā bija ieradušies 24 talcinieki. Lieli un mazi, jaunāki un vecāki: 
Ina, Markus un Laura Legzdiņi, Līga un Marisa Magricas, Dzintra Reinis, Ināra Heidebrecht, 
Astrīda un Jānis Grinvaldi, Joan Žulerons,Uldis Dāboliņš, Dace Ozola, Maija un Ainārs 
Smiltnieki, Rudīte Loze, Mārīte Tētiņa, Vija Darkevics, Gundaris Ķiķauka,  Aivars Jēkabsons, 
Niks Ozoliņš, Tims Skrīns, Dāvis Kaņeps, Arnis Bredovskis un Biruta Kwapisinski. Dāmu 
komitejas darbinieces galvenokārt rīkojās pa virtuvi, tika mazgāti logi baznīcā un blakus mājā, 
daži drošsirdīgi vīri bija tikuši uz mājas jumta un iztīrīja ūdens notekas, grupa ar jaunāko 
strādnieku Markus un vecāko, Gundari ar vairākiem citiem uzposa baznīcas priekšas dārziņu, 
beidzot noberot 10 maisus melno “malču”. Tika izdarīti vēl daudz citi darbi, par daudz, lai visus 
minētu. Pulksten 11:00 atskanēja zvans un visi devās lejas zālē uz mielastu. Dāmu komiteja 
bija sarūpējusi maizītes, picu, dažādus cepumus, kūciņas un augļus. Un tad vēl garšīgā D.K. 
kafija! Ko vēl var vēlēties!   Mīļš paldies “Dāmām” par maltīti un visiem talciniekiem.
***********************************************************************************************************************************************

Gribam vērst jūsu uzmanību, ka mācītāja Dāvja Kaņepa prombūtnes laikā no 25. jūnija 
līdz 7. jūlijam un no 30. jūlija līdz 10. augustam vajadzības gadījumā lūdzu griezties pie 
Birutas Kwapisinski (905 389 3842) vai pie draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tel.            
(905 335 9819). Pirmo prombūtnes laiku mācītājs strādās “Garezerā” kā skolotājs un 
vadīs dievkalpojumu, otru atvaļinājumā, Latvijā.
***********************************************************************************************************************************************
Kad Tu nonāc kara laukā vai vētrā, uz ko Tu liec savu cerību? Kas ir Tavs spēks? Vai 
nauda? Zināšanas? Pieredze? Ietekmīgi paziņas? Kā Tu risini problēmas un kas ir pirmais, ko 
dari, kad nonāc kādā smagā situācijā? Vai pirmais ir lūgšana un situācijas nodošana Dieva 
rokās, jeb vispirms mēs cenšamies darīt visu iespējamo kas ir mūsu spēkos un tikai tad, kad 
viss ir jau sagājis pilnīgā “dēlī” mēs, kā pie pēdējā salmiņa tveroties, lūdzam Dievam 
palīdzību? Mēs izbēgtu no ļoti daudziem pārdzīvojumiem un stresiem, ja ikvienā 
problēmsituācijā vispirms vērstos pie mūsu Tēva. Kad aicinām Viņu iekāpt mūsu dzīves laivā, 
kuru mētā problēmu viļņi, viss norimst un atrisinās .....!
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No heat? No problem. We have you covered.
Broken furnace or boiler? Don’t get stuck in the cold. We can fix it fast.  Our expert 
technicians are trained to repair all makes and models.

Mēs pašlaik intensīvi skatāmies šādus sludinājumus. Mūsu baznīcas apkures 
sistēma ir beigusi darboties, tā ir “mirusi”. Jau kādu gadu jūs paši esat liecinieki, 
ka lejas zālē ūdens rorēs vienmēr radās kāds jauns plīsums un tās sāka tecēt. 
Nesen pie krāsns manīja gāzes smaku un pēc pārbaudes gāzes kompānija 
noslēdza galveno gāzes pievadu. Mums gribot, vai negribot ir jāatjauno visa 
apkures sistēma, kas silda baznīcu un lejas zāli. Cena - apmēram $ 60,000.00 .                         
Griežamies pie visiem mūsu draudzes locekļiem un labvēļiem ar lūgumu 
ziedot šim mērķim, jo apkure ir nepieciešama un tā ir jāsalabo pirms sākas 
aukstais laiks. Bez krāsns ir vēl citi izdevumi. Virtuvē ir iebrukusi grīda un 
iemesls tam vēl nav noskaidrots. Tāpat lejas zāles “tiles” sāk vietām celties 
un būtu jāatjauno. Kā redzat, ir daudz dažādu izdevumu!  
  
                   Cik nu ir jūsu iespēju robežās - lūdzam palīdzību!  
 
***********************************************************************************************************************************************                                  

Kad esat Latvijā, Rīgas pievārtē pie 
Ikšķiles, baudiet rīta kafiju un brokastis 
slavenajā Ozoliņa konditorejā.
Tur cep Latvijā gardākās krēmšnites!

Vienalga, kur esat, šeit Kanadā, 
Savienotajās valstīs, vai Latvijā atpūšaties 
un baudiet savu vasaras atvaļinājumu!        
Uz redzīti rudenī!    Lai jums labi klājas!

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

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) ir 289 442 6846. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189
Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr.mājās 905 335
9819. Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, rokas 905 387 0824. Ar māc.
D. Kaņepu varat sazināties zvanot 289 442 6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com

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