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                           APKĀRTRAKSTS 2018. GADA MAIJAM

20. maijs – Vasarsvētki – Svētā Gara svētki
Izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja: "Kas tas ir?"  

Apustuļu darbi 2:12

Lieldienas nav vienkārši vienas dienas svētki, uz kuru pošamies sapērkot 
bērniem šokolādes, krāsojot olas un uzlaikojot pavasara jaunākās modes...
Lieldienas pārspēj Lielo Gavēni par 10 dienām, -tātad izstieptas pāri 50 dienām, 
kuras kulminācija piedzīvota Vasarsvētkos. Kad Svētais Gars tik nepārprotami 
spēcīgā veidā pāršalca Kristus sekotājiem pāri, kaut kas būtiski pārmainījās. 
Viņos. Dotajā brīdī dzīve pilsētā turpinājās ierastā gaitā, bet vietā kur bija 
pulcējušies Kristus mācekļi un citi viņa sekotāji bija liels apmulsums. Viss iesākās 
ar tukšo kapu un pie tās piedzīvotām bailēm (un prieku!) un beidzās ar bailēm, 
neziņu (un prieku!)
“Kas tas ir?” 
Daži man kā mācītājam pauž: Es neesmu visai reliģisks. Dievs ir viens. Kāpēc 
norobežoties dažādās reliģijās (ticībās), ja varam vienkārši pieņemt, ka ir viens 
Dievs? 
Dažādos dzīves posmos cilvēkam nākas domāt par reliģijām no novērotāja 
pozicijas. Tie spriež: Es domāju, ka reliģija saistas ar kaut kādu radikālu 
paklausību. Man šķiet, ka ar to saistīti rituāli, kurus pārzin un pārvalda šarlatāns. 
Reliģija ir veids, kā kontrolēt cilvēku masas. Nav ko tur daudz uzticēties...
Pašos pamatos, ja runa ir par jaunu reliģiju, kura tapa Vasarsvētku notikumā, tad 
jāzin kā iztulkot vārdu reliģija. Tā ceļas no latīņu valodas, kas ir divu vārdu 
savienojums: RE – atkal vai no jauna; un LIGARE – sasiet, savienot, sasaistīt. 
No jauna savienot. Atkal sasiet. Lauztu kaulu sasaista ar stiprām saitēm. 
Žagarus, kurus sasien cieši kopā, lai nelūzt.
Lūk – Dievam mūs aicinot būt atkal savienotiem, nevis palikt svešinieku un 
piedzīvotāju lomā, veic pamatīgas pārmaiņas kā dzīvojam un kā sevi un pasauli 
saprotam. Lai nestāvam pie malas netiekot tālāk par jautājumu: “Kas tas ir?” 
Šis brīdis mūsu reliģiskajā dzīvē – resp. Baznīcas vēstures posmā, pēc kā mēs 
visvairāk alkstam? KO mēs lūgtu Dievam pirmo sasiet, kas patreiz salūzis? Vai 
mums ir kāda vaina, ko lūgtu Dievam iztīrīt? Kāds Gara spēks mums visvairāk 
būtu nepieciešams, lai stingrāk piesaistītu mūs pie apustuliskās mācības, kas 
sākas ar to brīdi, kad Augšāmcelšanās notikums tika īstenots pirmo kristiešu 
starpā?
Mūsu Baznīca – Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca, kuru divās daļās salauza 
Padomju okupācijas vara, liekas nepārsienāma (vismaz šobrīd). Nebaidīsimies 
jautāt. Nepārtrauksim lūgt. Šis ir gājiens, kas prasīs vismaz vēl 50 dienas. 
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                                     NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI

Svētdien, 6. maijā plkst. 11:00, Dievkalpojums

Trešdien, 9. maijā plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda

Svētdien, 13. maijā plkst 11:00, “Dziediet tam Kungam” - gadskartējais koncerts.          
Piedalās pianisti Ruta Vaivade un Pēteris Zariņš, Draudzes koris un Vīru ansamblis.              
Pēc koncerta “Kungu gatavotās pusdienas” lejas zālē.

Otrdien, 15. maijā plkst. 12:00, Dāmu komitejas sēde; plkst. 19:00, Draudzes padomes sēde 

Svētdien, 20. maijā plkst. 11:00, Vasarsvētku dievkalpojums ar dievgaldu

Trešdien, 23. maijā plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda

Svētdien, 27. maijā plkst. 11:00, Iesvētes dievkalpojums ar dievgaldu                                             
      Iesvētīs:  Sandria Magrics un Jessica Lakats                               
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dāmu komitejas vārdā pateicos visiem, kas atnāca uz Lieldienu brokastīm un 
baudīja čaklo darbinieču sagatavotos garšīgos ēdienus, ceptos pīrāgus, 
ūdenskliņģerus un dažādas saldās maizītes un kūkas. Un kur tad paliek speciāli 
taisītā Lieldienu pascha ar īsto cukātu. Par to paldies Lindai Bāliņai. Paldies 
darbiniecēm par galdu klāšanu, visa sagatavošanu un atkal novākšanu un 
satīrīšanu. Nākoša D.K. sēde paredzēta š. g. 15. maijā, baznīcas lejas zālē.                                 

Astrīda Grinvalds.                                                                                                                                      
***********************************************************************************************************************************************                                                                                                           
Lūgums mūsu draudzes locekļiem:                                                                                                      

No LELBA virsvaldes esam saņēmuši sekojošu lūgumu:  “Archib. Laumas 
uzdevumā (kopā ar māc. Sarmu Eglīti) rakstu ar lūgumu paskatīties vai 
jūsu plauktos neesot kāda lieka Bībele latviešu valodā, ko varētu noziedot 
Garezera bibliotekai jauniešu lietošanai ticības mācību stundās?                 
"Jauniešu Bībele" būtu seviški vēlama”. Paskatīsimies savu māju grāmatu 
plauktos un varbūt ieraudzīsim tur kādu Bībeli, kas ir mantota, vai 
dāvināta un netiek lietota. Ja vēlaties to ziedot Garezera bibliotēkai, laipni 

lūdzam jūs stāties sakaros ar mācītāju Dāvi Kaņepu, vai kādu draudzes darbinieku.                                            
***********************************************************************************************************************************************                                                      
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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DZIEDIET  TAM  
   KUNGAM ! 

Mūsu gadskārtējo dievkalpojumu / koncertu “ DZIEDIET TAM KUNGAM “ šogad 2018. g. 
13. maijā plkst. 11:00 kuplinās pianisti RUTA VAIVADE un PĒTERIS ZARIŅŠ atskaņojot 
dažādu komponistu darbus četrrocīgi.     Tāpat dzirdēsim mūsu draudzes jaukto kori, 
Vīru ansambli un Meiteņu ansambli.   Ieeja uz koncertu pret ziedojumiem.

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

               PĒC  TAM KUNGU GATAVOTĀS “SUPER” PUSDIENAS  

                                                                                                             

APKALPOŠANA       MŪZIKA             VIJOLES STĪGAS             VĪRU BALSIS                           DROŠĪBA              JANCĪTIS  

Esmu apstādināts vairākas reizes ar jautājumu: “Nu ko tad šogad kungi cels galdā”? Nu tad 
klausaties! Uz pienestā šķīvja būs gaļas plācenītis, desas gabals ar Gruyere siera garšu, vārīti 
Holandes Kapucijner zirņi ar maziem speķa gabaliņiem, štovēti vācu vīnkāposti ar burkānu 
skaidiņām, krāsnī cepts kartupelis un mērce. Būs dabūjamas lielākas un mazākas porcijas! 
Bērniem iemīļotie “siltie dogīši” (hot dogs), sula. Pieaugušiem baltais vai sarkanais vīns, kā arī 
burbuļojošais - bez alkohola. Pusdienu laikā jūs dzirdēsiet pazīstamas melodijas, viss garšos 
labāk! Priekšnesumu daļā dzirdēsim divu mākslinieku klavierspēli - četrrocīgi, dzirdēsim mūsu 
Vīru ansambļa saliedētās balsis. Jancītim arī būs kas sakāms. Kaut kur patrulēs drošībsargs. 
Varēsim uzņemt līdz 100 viesiem, tādēļ iepriekš pierakstīšanās ir nepieciešama. Bet līdz ko 
100 cilvēki iekšā - policists priekšā! Un tad vēl populārā “Hei laili laili lo”, ko dziedāsim visi 
kopā. Laipni lūdzam atbalstīt šo labdarbības projektu, jo viss pārpalikums remonta darbiem. 
Ieejas maksa pieaugušiem $ 20.-, jauniešiem un studentiem - $ 10.- un mazajiem - “niks”!  
Būs jautra pēcpusdiena! Būs iespēja vinnēt uz 50-50! Pierakstīšanās lapa lejas zālē!
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ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDĀ UN CITUR ( saņemti līdz 2018. gada 8. aprīlim)                         

$ 20.- A. Leja, D. Grīnbergs; $ 40.- M. Jaunzemis; $ 50.- D. Skreitulis; $ $ 70.- Dz. Eglītis.
Ivara Bites piemiņai: $ 50.- G. un R. Auniņi; Ritvara Dzelmes piemiņai: $ 50.- G. un R. 
Auniņi; Elmāra Tētiņa piemiņai: $ 50.- I. un E. Lejas ( dāmu komitejai ), G. un R. Auniņi; 
Dāmu komitejas darbam: $ 50.- V. Paukšēna; Jaunatnei: $ 200.- U. Dāboliņš; Baznīcas 
remonta darbiem: $ 25.- M. Jēkabsons, $ 40.- Arnolds Smiltnieks;                                   
Virtuves grīdai: $ 70.- Dz. Suškovs;   Archibīskapes fondā: $ 50.- Z. Kwapisinski.

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

                      Kristus draudzes darbinieki 2018. gada martā

Priekšējā rindā no kreisās: Irma Upmane, māc. Dāvis Kaņeps, Rudīte Loze un Dāmu 
komitejas priekšniece Astrīda Grinvalds. Otrā rindā: Ilga Andersone, Daina Ozols un Vijolīte 
Alksnis. Trešā rindā: Niks Ozoliņs, Helēna Ķiķauka, Biruta Kwapisinski, Maija Bite, un Mārīte 
Tētiņa. Ceturtā rindā: Draudzes prks. Jānis Grinvalds, Gundaris Ķiķauka, Daina Tustian, Dace 
Ozols, Kārlis Ozols, Nora Pulciņa un Baiba Bredovska. Pēdējā rindā: Uldis Dāboloņš, Jānis 
Ozols, Aivars Jēkabsons, Joan Žulerons, Timotejs Skrīns, Arnis Bredovskis & Ernests Magrics.
Iztrūkst vairāki draudzes darbinieki.

                                                                         


