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APKĀRTRAKSTS 2019. GADA FEBRUĀRIM
KARPAS UN KRISTUS
Janvāra otrajā nedēļā, tūliņ pēc Ziemassvētku 12 dienu beigām, devos ar atpušķoto eglīti uz Royal Botanical
Gardens – Laking Gardens eglīšu nodošanas punktu. Šajā nodošanas vietā eglītēm piešķirs jaunu rīkojumu.
Kā lasījām Hamiltonas Spektatorā, RBG veic ūdens attīrīšanas un tā biosfēras atjaunošanas projektu. Tas viss
iesākās ar fakta konstatēšanu – karpas pārņēmušas Cootes Paradise ar tās pietekām. Grindstone upītes
ietekā ar noziedotām eglītēm veido simtiem metru garus aizsprostus, kuri filtrē un attīra ūdeni, kā arī liedz
karpām pieeju vārīgiem nārstu ūdeņiem.
Ideja ir lieliska. Izmantojot dabas rīkus veikt vēlamas maiņas, tiek panākts tas, ka agrāk iznīdētām zivju sugām
nu ir droša vide kurā vairoties un atjaunot populāciju. Protams, karpas arī nāk no Dieva. Bet tā kā tās izposta
citām zivīm labklājību, saduļķojot ūdeņus ar dubļiem un dūņām, pārējām jādodas prom dzidrāka ūdens
meklējumos. Rezultātā karpas panāk savu monokultūru, kurā citas sugas neiekļaujas.
Šī projekta rezultāti kļuvuši skaidri acīm redzami. Vajadzīgie ūdensstādi aug un izplešas, dzidrums ūdenī
uzlabojas, līdakas, zandarti, asari, basi un citas šķirnas atjauno dzīves ciklu un visi atkal laimīgi dzīvo. Pat
bebri atgriezušies! Secina, ka darbs spožiem panākumiem vainagojies. Bet...
Ar bebru atgriešanos, minētās eglītes, kuras sēkļos iespraustas noder šī grauzēja zobu deldēšanai. Līdz ar
bebra dabisko aicinājumu likt zobus lietā, cieši sapītām eglītēm starpā veidojas bebru izgrauztās alas pa kurām
cauri iepeld ... karpas!
Kam būtu jāmainās šajā sistēmā? Man šķiet, ka mēs – latvieši, gribam zināt. Paralēli šai pieredzei, daudz
nopietnāka ir runa par čekas maisiem. Mums ir nepieciešami filtri, kas ļautu saduļķotiem ūdeņiem tapt atkal
dzidriem-kristālskaidriem. Pārāk daudz šaubu izraisīja maisos atradušo kartiņu publicēšanu. Ir viņš sadarbojies
vai nē? Kā atšķirt patiesības stāstītājus no meļiem? Kā var ticēt tam, ko NKVD atstājuši aiz sevis šā vai tā?
Nopietnāko nodevēju vārdus tik un tā tur noteikti neatradīsim.
Kā karpas, kuras masveidā pārņem ūdenstilpumu un to uzkuļ, tā arī jautājums par totalitārā režīma sekām
pagātnē, tagadnē un nākotnē. Nebūs skaidrības, līdzko duļķi nebūs izfiltrēti, un garīgā ārstēšana cietušajiem
nebūs iesākta, iekams kaitējošās sistēmas sadangotāju darbība netiks apturēta. Patiesību grūti ieraudzīt ja
nemitīgi kāds plosās gar ezera dibenu.
Un kā ar mūsu nākotnes redzējumu? Cik skaidrs tas ir? Bieži neskatamies tālāk par savu degunu. Iespējams
tāpēc, ka nav iespējami redzēt tālāk par degungalu. Ūdeņi pārāk saduļķoti. Vai arī stagnējuši. Kristus atjauno
skaidrību caur to, ka Viņš ir Dzīvais ūdens – kas no kalniem plūst un mazgā mūs. Vai arī kā eglīšu valnis, kas
attīra un filtrē paša un citu sadangāto.
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Augšāmcelšanās uzvaras mantinieki – mums aizgājušie
Verners Haralds Cinis
1927. gada 4. oktobrī Rudbāržos, Latvijā - 2019. gada 7. janvārī Hamiltonā, Ontario
“Un viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu
pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā.” Mateja ev. 25:21
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DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI
Svētdien, 3. februārī plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu
Trešdien, 6. februārī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda
Svētdien, 10. februārī plkst. 11:00, Dievkalpojums, pēc dievkalpojuma LSH “Draudzīgais Aicinājums”
un skolas 70 gadu pastāvēšanas jubilejas sarīkojums.
Otrdien, 12. februārī plkst. 12:00, Dāmu komitejas sēde
Svētdien, 17. februārī plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu
Otrdien, 19. februārī plkst. 19:00, Draudzes padomes sēde
Trešdien, 20. februārī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda
Svētdien, 24. februārī plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu
**********************************************************************************************************************************************************

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDĀ UN CITUR (Saņemti līdz 2019. gada 13. janvārim)
Piemiņas fondā: $ 300.- Jolanta Kaņepa; $100.- Daila Skreitulis; $ 50.- B. Platups, Anonīms; $ 10.- Anonīms.
Indriķa Kaņepa piemiņai: $ 35.- Maija Bite. Ženijas Moruss piemiņai: $ 200.- Arvīds Moruss (apkurei);
$ 100.- R. Loze un A. Jēkabsons; $ 50.- N.Pulciņa; $ 40.- R. Tērauds; $ 35.- M. Bite; $ 30.- D. un K. Ozoli;
$ 25.- G. un H. Ķiķaukas. Gundegas Zutis piemiņai: $ 100.- Alma Ivsiņa; $ 100.- Morusi ( Dāmu komitejai);
$ 50.- Laima Mecs. Gundegas un Jāņa Zušu piemiņai: $ 1000.- Anita Zutis. Arianas fondā: $ 70.- Jānis un
Irēna Tenteri. Valentīna Ivsiņa piemiņai: $ 1000.- Alma Ivsiņa. Mīļo aizgājēju piemiņai: $ 40.- V. Lagzdiņa
(apkurei). Jaunajai apkurei: $ 200.- Velta Dāboliņa; $ 10.- Dz. Suškovs. Remonta darbiem: $ 600.- Rudīte
Loze; $ 721.62 Aivars Jēkabsons (sienas aizsargdēļiem un “emergency” lampām lejas zālē).
**********************************************************************************************************************************************************

Sekojošais raksts ņemts no LELBAs mājas lapas…
Latvijas simtgades gaidās top bērnu sveicienu māksla.
Laikrakstā “Latvietis” lasām, ka “2018. gada 10. oktobrī Latvijas
Republikas vēstniece Japānā Dace Treija-Masī viesojās Šizuokas
prefektūras Bērnu slimnīcā Japānā, lai nogādātu Latvijas Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas pacientu zīmējumus…
Košie, dzīvespriecīgie zīmējumi, kas tapuši Latvijas simtgades
gaidās, ir Latvijas bērnu sirsnīgs veltījums Šizuokas slimnīcas bērniem, novēlot drīzu atveseļošanos. Šizuokas
bērnu slimnīcas direktors Kisaburo Sakamoto un vēstniece bija vienisprātis, ka šādi krāsaini, sirsnīgi zīmējumi
sniedz bērniem pozitīvas emocijas un palīdz atveseļoties. Tāpat Japānas bērniem veidojas labāka izpratne un
turpinājums nākošā lpp.

interese par Latviju, raugoties uz to ar Latvijas bērnu acīm.” Kas par vienreizēju velti!
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Rīgā aprūpē bērniņus no visas Latvijas. Vai, Latvijas simtgadi atzīmējot,
varētu kas svarīgāks būt, kā izlūgties veselību, Dieva svētību, mīlestību un drošu nākotni katram tās bērnam?
Kā mazajai Evelīnai, kas rakstīja: “Kad zīmēju uz dēļa, es domāju par nākotni. Kādas debesis būs nākotnē?”
Uz mirkli raudzījos uz Latviju caur viņas acīm. Zīmējumā debesīs parādās gan zvaigznes, gan mākoņi, gan
balons ar trīs sirdīm. Varbūt šīs zvaigznes viņai atgādināja tās, kas Latvijas klusā naktī debesis piepilda un liek
cilvēkam izbrīnā apklust, un tomēr cerēt, ka Dievs saklausīs katru lūgšanu. Vai tādas debesis nodrošinātu
Latvijas nākotni? Vai varbūt tādas, kur parādās balti, gandrīz vai priecīgi mākoņi, kas, šķiet, vēsta – tuvojas
gaiša, cerīga nākotne, ne tumšas, vētrainas dienas. Un balons ar trīs sirdīm? Debesis bez mīlestības nav
iedomājamas, ja Latvijai gribam novēlēt nākotni, kurā gribētos dzīvot.
Trīs baloni lika domāt par apustuļa Pāvila vārdiem: “Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no
tām ir mīlestība!” (I Kor.13:13) Kādēļ mīlestība ir tā lielākā? Jo tā ir Dieva mīlestība, un tik liela, ka no tevis tā
prasa tikai kā dāvanu to saņemt. Ticība, jā, tā tevi ved tuvāk Pestītājam; cerība – tā tevi uztur svētceļojumā un
dāvina iedvesmu. Bet Dieva mīlestība? Tā tevi pārvērš par šīs mīlestības tālāk dalītāju! Pēkšņi tu vairs nespēj
sev vienam to taupīt! Kā Dievs nespēja. Varbūt tādēļ tā ir vispilnīgākā, lielākā, svētākā Dieva velte?!
Domājot par nākotni un Latviju tās simtgadē, lūgsim līdz ar Evelīnu, lai Latvijas nākotnes debesis nestu mieru
– kā naktī klusā zvaigžņu sega – un pateicības pilnu prieku debesīs, sveicot baltos mākoņus saules
apmirdzētās dienās! Lūgsim, lai debesis virs Latvijas nākotnē būtu ticības, cerības un mīlestības svētītas!
Lai Dieva senie vārdi svētī Latviju, tai vēstot: “Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs,
miera nodomus, ne ļaunus – Es došu jums nākotni un cerību!” (Jer. 29:11) Caur bērna acīm lai šī nākotne
taptu par svētību debesīs kā virs Latvijas, tā ārpus tās – visur, kur latvju tauta dzīvo, tic, cer un mīl! Malu malās
izkaisīti, kā Evelīnas zīmējums māca, mēs tomēr visi esam zem vienas debess un mums visiem viena
nākotne! Paldies, Evelīna! Lai tev tikai labas dienas un prieks, sagaidot Latvijas simtgadi.
No sirds apsveicu arī jūs – ikvienu mūsu Latvijas 100. dzimšanas dienā! Dievam pateicos par tiem, kas reiz
dziļā ticībā, cerībā un mīlestībā īstenoja neatkarības ieceri! Viņi no sevis deva visu, lai vēl 100 gadus vēlāk
mēs viņiem un viņu bērnu bērniem dotu apsolījumu lūgt un kopā strādāt, lai tuvumā un tālumā – kur vien latvju
tauta pulcējas – debesis arī nākotnē vēstītu: “Dievs ir svētījis un svētī Latviju!”
+ Lauma, archibīskape, LELBĀL *BAZNĪCAS BIBLIOTĒKA
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Dāmu komitejas ziņojums
Paldies visiem, kas atbalstīja šī gada Draudzes eglīti. Uz pusdienām
bijām pavisam 101 cilvēks!!! Sirsnīgs paldies šefpavāram Pēterim
Eglītim par garšīgajām “schnitzel” pusdienām, kā ari viņa palīdzēm,
meitām: Kaivai, Naomi un Zīlei. Paldies arī visām pārējām palīdzēm,
par lieliem un maziem darbiņiem sarīkojuma laikā.
Nākošā Dāmu komitejas sēde paredzēta 2019. gada 12. februārī plkst.
12os,baznīcas lejas zālē.
Astrīda Grinvalds.
2019. gada 6. janvārī UZ DZIESMOTO DIEVKALPOJUMU BIJA VAIRĀK KĀ 100!

BAZNĪCAS BIBLIOTĒKA
Kaut gan ir bijusi minimāla atsaucība bibliotēkai pagājušā gadā, draudzes padome nolēma likvidēt lielo
grāmatu skaitu (100+). Līdz februāra beigām ir atļauja izvēlēties grāmatas, kuras vēlaties paturēt savā
bibliotēkā (bez pierakstīšanās un bez maksas) un pārējās sūtīsim atpakaļ uz Toronto.
Grāmatas tiks izliktas svētdienās lejas zālē uz galdiem.
IZMĒĢINĀSIM
Esam ar mieru iegādāties jaunas grāmatas, skaitā ap 10 - 20, kā arī jaunākos žurnālus no Latvijas. Mēģināsim
nomainīt pēc 4 - 6 mēnešiem. Redzēsim cik liela piekrišana šāda veida grāmatu galdam, jo atklāti sakot, nav
īstas vietas lielākiem grāmatu plauktiem mūsu lejas zālē.
P.S. Mums vēl ir 2019. g. baznīcas kalendāri - gada grāmatas.
Paldies par atsaucību.
Biruta Kwapisinski
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Dažreiz mēs brīnamies, kāpēc mums iet tik slikti, viss ko mēs daram,
neizdodās. Kādi saka, ka veiksme nogriežās no mums, citi vaino valsts
polītiku un ekonomiku. Bībelē ir aprakstīti likumi, kur Dievs skaidri un gaiši
nodeklarē - kādi ir labi darbi, un kādi ir ļauni darbi. Ļaunie darbi tiek saukti
par grēkošanu. Arī nepaklausība Dievam skaitās kā grēks.
Un grēks savā saknē nes apjukumu, degradāciju un neveiksmi. Līdz ar to,
ja mēs turpinam grēkot savā dzīvē, svētības mūsu dzīvē mums neredzēt.
Mēs varam pelnīt lielu naudu, publiski būt zināmi, bet grēkojot, iekšienē
jūtamies iztukšoti un nelaimīgi. Kāda būtu īstā recepte, lai palīdzētu mums katram? Daudzi meklē ātras
atbildes, bet diemžēl, ja tu neapsēdīsies un nepārdomāsi savu dzīvi, ka tev ir vajadzīga palīdzība, nekas
nemainīsies. Tieši apziņa, ka tev ir vajadzīga palīdzība, ir visvērtīgākais sākums tavam dzīves ceļam. Tāpēc
aicinu tevi noliekt galvu lūgšanā un teikt: Dievs piedod manus grēkus, un palīdzi man, lūdzu, sakārto manu
dzīvi, dod man saprast, kur esmu kļūdījies.”
Autors nezinams.
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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

