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                                 APKĀRTRAKSTS 2018. GADA MARTAM

                            Marts – ak, tu plēsonīgs lauva jēra ietērpā!

Vai esi kādreiz izsaucis likteni uz sevi? Iebāzis sienas lizdā naža asmeni, lai pateiktu labdien elektrībai? Pielicis 
dzīvu uguni benzīna un krāsu šķīdinātāja piesūktām lupatām, ko kāds nevērīgs onkulis sametis kaudzītē 
garāžas kaktā? Pacēlis klaburčūsku aiz astes jautājot tai, vai tā spēj izlocīties tā, ka viņas indes zobi iegrimst 
mīkstajā miesā?

Kā tev veicās? Neesi to darījis? Protams. Tu esi saprātīgs cilvēks.

Jā...mēs latviešu luterāņi caurmērā esam saprātīgi / piesardzīgi ļaudis. Mēs nestāvam sliežu starpā vilcienam 
tuvojoties. Mums pietiek saprāta nesēdēt uz zara, kamēr to ar zāģi griežam, un mēs kaujas laukā neizsauksim 
uguni uz sevīm. 26 “Ir labi klusā garā gaidīt uz Tā Kunga palīdzību. 27 Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā 
nes...”  Raudu dz. 3. nod.

Pusaudži, kam smadzeņu frontālā daļa nav vēl pilnībā izaugusi un pilnveidojusies, prot izmēģināt 
visintersantākos manēvrus (pārgalvība!), bet nespēj aizdomāt līdz rīcību loģiskām sekām (Ak vai! Kā tas 
notika?!) “Es to nezināju!” Tie mēdz izsaukt likteni uz sevi smalkāk par bērniem, un ne par ko nenesīs savu 
jūgu jaunībā, kā to dara pieaugušie. Tikai tad, kad viss saiet putrā, tad šīs sekas ir jānes kā važas sev līdz. Ar 
to, dažiem jaunība pāragri izbeidzas.

Teoloģiskais jautājums “Kāpēc, Dievs, Tu liki man kaut ko tādu piedzīvot, pārciest vai panest?” iesakņots 
vainas apziņā. Mums pieder šī apziņa, bet vienā un tai pašā laikā gribam to uzvelt kādam citam. Ādams - Ievai; 
Ieva – čūskai; brālis – mazākai māsai; stiprais – vājākam; sabiedrība – vientuļniekam; varmāka - upurim. 

Pēc ieražas mēs par marta mēnesi sakam, ka tas iesākas kā rūkoša lauva, bet no mums atvadās kā maigs 
jērs. Šogad marta mēnesi no sākuma līdz galam pārklāj Lielā Gavēņa liturģiskā lillā / 

violetā krāsa. Gavēņa laika liturģiskais stāstījuma progress iet klimatiskajam progresam pretējā virzienā, - 
cilvēces rūkonis pret Jēzu pieņemas skaļumā nevis rimstas. Jo vairāk viņš apgalvo Dieva valstības patieso 
būtību – radikāli inklusīvo (drīzāk netikles un muitnieki tur ieies) raksturu, jo vairāk viņš pielaiž uguni pūlī.

Vienkārši būdami Kristus sekotāji, Kristus mums paredz pilnu programmu aizvainojumu un uzbrukumu. Viņš 
aicina mācekļiem uzņemt savu krustu, kas šķiet nozīmē izsaukt uz sevi to, ko Pāvils apraksta vēstulē 
romiešiem 8. nod.: 36 Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi 
kaujamām avīm. Patiesi, kad atrodamies tuvu pūļu dusmām, ko citu lai sagaidām, ja uzstājamies par Dieva 
ļaudīm?

Šis Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, tapa krustā sists romiešu un jūdu auru pavadīts. Lauva it kā uzvar. 
Jēru slaktē. Bet mums būs zināt, ko atklāj Dieva vārds – kaut ko pretēju populārajam uzskatam. Jēzus bija 
notiesāts, bet patiesībā vainīgs nebija. 54Bet virsnieks un tie, kas bija pie Viņa un sargāja Jēzu, redzēdami 
zemestrīci un visu, kas tur notika, ļoti izbijās un sacīja: "Patiesi Šis bija Dieva Dēls." Mateja ev. 27

Un mēs turpinam no jauna Gavēnī apņemties būt Kristus Baznīcai jo: 37 Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim 
paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis. Romiešiem 8. nod.                                                                                 
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                                  NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI

Svētdien, 4. martā, plkst. 11:00      Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums
                                                          Dievkalpojumā piedalīsies korporācijas, dziedās draudzes koris                
         un Vīru ansamblis.   
                                                          Pēc dievkalpojuma sekos draudzes gadskārtējā Pilnsapulce.
                                                         Varēsim atkal baudīt Dāmu komitejas garšīgās zupas / viras.
                                                         Visi draudzes locekļi ir aicināti piedalīties.
Trešdien, 7. martā, plkst. 11:00     Ticības celsmes stunda
Svētdien, 11. martā, plkst.11:00    Dievkalpojums ar dievgaldu
Otrdien, 13. martā, plkst. 12:00     Dāmu komitejas sēde
                                 plkst. 19:00     Draudzes padomes sēde
Svētdien, 18. martā, plkst. 11:00   Dievkalpojums ar dievgaldu
                                                          Draudzes padomes locekļu un darbinieku ievešana amatā.       
Trešdien, 21. martā, plkst. 11:00    Ticības celsmes stunda
Svētdien, 25. martā, plkst. 11:00    Pūpolu svētdiena, dievkalpojums ar dievgaldu
Ceturtdien, 29. martā, plkst. 19:00  Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Piektdien, 30. martā, plkst.11:00    Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu                               
          Dziedās draudzes koris.
Svētdien, 1. aprīlī, plkst. 8:00         Lieldienu rīta dievkalpojums - (Lūdzu ievērojiet dievkalpojuma 
                   sākuma laiku) Dievkalpojumā dziedās meiteņu ansamblis.
                 Pēc dievkalpojuma tradicionālās Lieldienu brokastis Dāmu komitejas izkārtojumā.

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

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDĀ UN CITUR ( no 2018. gada 21. janvāra līdz 11. februārim )
Ritvara Dzelmes piemiņai: $ 25.- D. un K. Ozoli; $ 30.- G. un H. Ķiķaukas (bazn. remontiem) 
$ 40.- G. Zutis, R.Tērauds, L. Mecs; $ 50.- M. Bite, C. Koestier, V. un B. Šnikvaldi, N. Pulciņš, 
L. Jēgeris. $ 100.- G. Brammanis, B. Bitmanis. $ 200.- A. Kuskis.
Ivara Bites pieminai: $ 20.- Anonīms, $ 40.- G. un H. Ķiķaukas (bazn. remontiem);               
$ 50.- R. Tērauds, R. Sīlis, L. Mecs, V. un B. Šnikvaldi, L. Jēgeris, M. Rutule, N. Pulciņš,       
A. Rowberry, A. un Ž. Morussi, V. Seibel; $ 60.- G. Zutis,  Andreja Bites ģimene;                      
$ 75.- R. Loze un A. Jēkabsons, A. Richters, M. Kīks; $ 100.- A. Zutis, V. Oestreicher;             
$ 200.- L. Starecky ģimene un I. Schneiders; $ 500.- M. Bite ar ģimeni, $ 500.- Andra Bites 
ģimene. Elmāra Tētiņa piemiņai: $ 25.- D. un K. Ozoli; $ 30.- G. un H. Ķiķaukas (bazn. rem.) 
L. Mecs; $40.- R. Tērauds; $ 50.- M. Bite, V. un B. Šnikvaldi, M. Rutule, N. Pulciņš;
$ 75.- R. Loze un A. Jēkabsons; $ 100.- A. un Ž. Morussi. Dāmu komitejai: $ 150.- M. Bite.
Zena Starecky piemiņai: $ 50.- M. Bite. Baznīcas remontiem: $ 25.- M. Jēkabsons;            
$ 30.- B.Kwapisinski
*********************************************************************************************************************************************************

”Paldies, ka uzklausīji!” Vai pēdējā laikā Tev kāds ir teicis šādus vārdus? Vai šos vārdus kādam esi 
teicis Tu pats? Dažreiz, kad kādam esam „izkratījuši sirdi” – izstāstījuši kādas ikdienišķas problēmas 
vai dalījušies ar kādu priecīgu atgadījumu - pašsajūta kļūst krietni labāka. Tāpēc labu klausītāju 
augstu vērtē un ikvienam patīk uzmanīga klausīšanās un ieinteresētība.
Atceries, ka mums ir dotas divas ausis un viena mute, lai mēs vairāk klausītos un mazāk runātu.

 



                                                           - 3 -

PATEICĪBA
Izsakām visdziļāko pateicību visiem, kuri piedalījās mūsu Ivara Bites izvadīšanā uz pēdējo 
dusu. Tāpat liels paldies par izteikto līdzjūtību, kartītēm un ziedojumiem.
It sevišķi liels paldies mācītājam Dāvim Kaņepam par atvadu vārdiem un mierinājumu. 
Paldies Jānim par ērģeļu pavadījumu.  Liels, liels paldies Mārītei un Atim par ļoti skaisti 
sagatavoto un garšīgo mielasta galdu (neskatoties uz viņu pašu grūtajiem apstākļiem).        
Paldies dāmām, kungiem un ikvienam, kas palīdzēja galdu saklāšanā un novākšanā. 
Paldies Rudītei par dziesmu lapiņu sagatavošanu. 
Vēlreiz mīļš paldies!
Pateicībā, Maija, Andris, Inese un Nora.

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

Pateicība.
Sakarā ar mana mīļā vīra Elmāra izvadīšanu uz mūžīgo dusu, pateicos māc. Dāvim Kaņepam 
par lūgšanām un garīgo stiprinājumu un ērģelniekam Jānim Grinvaldam.
Liels paldies arī ikvienam par klātbūtni šajā dienā, par sirsnīgiem atvadu vārdiem, ziediem, 
līdzjūtības kartiņām, dzejoļiem un ziedojumiem skolai Elmāra piemiņai. 
Paldies par labi izkārtoto draudzīgo palīdzību no Dāmu komitejas mielasta laikā Astrīdas 
Grinvalds vadībā.

Atmini sauli, kad sirds tik smaga kā ezers guļ, atmini sauli!  Rainis
Pateicībā Mārīte un bērni ar ģimenēm Latvijā

**********************************************************************************************************************************************************
                                       Dāmu komitejas ziņas...
                          Paldies visām D. K. darbiniecēm, kas sagatavoja un palīdzēja
                           ar viesu apkalpošanu Pelnu Trešdienas vakariņās.
                           Visi ir laipni lūgti uz zupu pusdienām pirms gadskārtējās
                           draudzes Pilnsapulces š. g. 4. martā pēc dievkalpojuma, kā
                           arī uz Lieldienu brokastīm pēc dievkalpojuma 1. aprīlī.
Nākošā D. K. sēde paredzēta otrdien, š. g.13. martā plkst 12:00 baznīcas lejas zālē.
Astrīda Grinvalds.

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

                                                             Uz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem greznosim atkal altāra      
      telpu  ar Lieldienu liliju ziediem. 
     Lūdzam sazināties ar Daci Ozolu (905-575-9669) ne vēlāk kā līdz šī 
     gada 11. martam. Cena par puķu podiņu $7.- 
     Pēc dievkalpojuma lūdzam ziedus baznīcā neatstāt.

**********************************************************************************************************************************************************
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CIEŠANU LAIKĀ ......

“Tad Gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka Tas taptu 
velna kārdināts. Un, kad Viņš  četrdesmit dienas 
un četrdesmit naktis bija gavējis, tad Tam 
gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un 
sacīja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie 
akmeņi top par maizi.” Bet Viņš  atbildēja un 
sacīja: “Stāv rakstīts: cilvēks  nedzīvo no maizes 
vien, bet no ikkatra vārda, kas  iziet no Dieva 
mutes.” Tad velns Viņu noveda sev līdzi uz svēto 
pilsētu, uzcēla Viņu pašā Dieva nama jumta galā 
un saka: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad nolaidies 
zemē, jo stāv rakstīts: Viņš Saviem eņģeļiem par 
Tevi pavēlēs, un tie Tevi nesīs uz rokām, ka Tu 
Savu kāju pie akmens nepiedauzi.” Tad Jēzus 
tam sacīja: “Atkal stāv rakstīts: Dievu, savu 
Kungu, tev nebūs kārdināt.” Atkal velns To ved 

sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda Viņam visas  pasaules valstis un viņu godību, un Viņam saka: 
“To visu es Tev gribu dot, ja Tu, zemē mezdamies, mani pielūgsi.” Tad Jēzus viņam saka: “Atkāpies, 
sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot.” Tad velns Viņu 
atstāja. Un redzi, eņģeļi pie Viņa piestājās un Viņam kalpoja.” [Mt.4:1-11]

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

Mūsu jaunā bibliotēka baznīcas lejas zālē .....

Lasīšana padziļina domāšanu, rosina cilvēku analizēt dažādas parādības, 
vedina jauniem meklējumiem. 
Lasīšana ir efektīvākā nodarbe, ar kuras palīdzību var paplašināt redzes loku, 
attīstīt emocionālo pasauli un vairot inteliģenci, jo grāmatas nav sarakstītas, lai 
tām ticētu, bet gan lai tajās vēstītais tiktu pakļauts prāta pārbaudei. Lasot kādu 
grāmatu, mums nav jājautā, ko tā saka, bet ko tā gribējusi pateikt.                                                                                                
Kādu grāmatu TU pašlaik lasi?

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

                    Līdzšinējā                                                Galda lūgšanas                      Jaunā

Pateicību pienesam Tev, Dievs,                                              Nāc, Kungs Jēzu svētī                                           
visa devējam,  Tu dod maizi                                                    Mums šo maltīti,
dienišķo; Nāc, mēs lūdzam,                                                     Lai mums labi klājas
svētī to!                                                                                      Visur pavadi - pavadi!
V.18. Pēc meldijas:                                                                Pēc meldijas:
                 Jēzu, Tu mans prieks ...                                                 Katru gad’ no jauna ...
   Varam papraktizēties mājās un nākošo reizi baznīcā, pirms ēšanas, visi dziedāt līdzi!
**********************************************************************************************************************************************************
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                             NEPAREDZĒTU IEMESLA DĒĻ ESAM MAINIJUŠI SARĪKOJUMA DATUMU

                                        Jautra pēcpusdiena š. g. 13. maijā - Kungu izkārtojumā

                                                                                                                                                                                    

   

 VIESMĪLIS                     KUNGS                                        KUNGI                                             KUNGS                         ŠEFPAVĀRS                                          

Garšīgas siltas pusdienas, augstākās kvalitātes vīni,vienreizēja apkalpošana, patīkama 
atmosfēra, jautrība, dziesmas, “piptī - piptī” izloze un daudzi, dažādi citi pārsteigumi !!!        
Pēc pāris dzirdētiem jociņiem visi kopā atkal varēsim uzdziedāt iemīļoto “Hei lailī, lailī” 
dziesmu ar jauni sacerētiem vārdiem speciāli šai pēcpusdienai. Un priekiem nebūs gala!               
Atlikums no šī sarīkojuma paredzēts mūsu baznīcas remonta darbiem (kas ir bez gala!).

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

STĀSTIŅŠ.......

Kādu svētdienas rītu mazais aitu ganiņš skatījās uz savām aitām un dzirdēja, kā noskan 
baznīcu zvani. Redzot, kā cilvēki dodas uz baznīcu garām viņa ganībām, viņš pie sevis 
nodomāja: “Es arī vēlētos parunāties ar Dievu! Bet ko lai es viņam saku?” Viņš nekad mūžā 
nebija mācījies nevienu lūgšanu... Viņš apdomāja un, nometies ceļos, sāka skaitīt alfabētu. 
Viņš atkārtoja šo lūgšanu vairākas reizes. 
Kāds vīrs, ejot pa taku, sadzirdēja zēna balsi. Caur krūmiem viņš saskatīja mazo zēnu, kas 
nometies celīšos, lūgšanā saliktām rokām, skaitīja alfabētu. 
“Ko Tu dari?” viņš pārtrauca zēna lūgšanu. Zēns pacēla acis un teica: “Es lūdzu Dievu.” 
Vīrs bija pārsteigts un jautāja: “Bet kāpēc tu atkārto alfabētu?” Zēns paskaidroja: “Es nezinu 
nevienu lūgšanu. Bet es vēlos, lai Dievs par mani parūpējas, lai viņš man palīdz rūpēties par 
aitām. Un tad es domāju – ja es teikšu alfabētu, tad Viņš saliks burtus kopā tā, lai tie pārtop 
par īstajiem vārdiem. Viņš zinās visu, ko man vajag un kas man būtu jāsaka.”                  
Dievs dzird arī mūsu sirds nopūtas – vārdos neizteiktās, bet sirdī mītošās domas, kad mēs 
ticībā piesaucam patieso un dzīvo Dievu, lai izteiktu Viņam savus lūgumus un vajadzības, 
Viņu godātu un Viņam pateiktos.

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

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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