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                           LIELAIS APRĪĻA JOKS – Apmainīsimies vietām

Sen, sen atpakaļ – pirms 5 gadiem vienam mācītājam iesākās kalpošanas derīguma termiņš 
zināmā draudzē, kuru vārdā nesauksim. Dažiem šis derīguma termiņa sākuma datums šķita 
visai smieklīgs. Pirmais aprīlis. Diena, kad parastie pieklājības likumi tiek grozīti, lai atļautu 
vienam pret otru izspēlēt kādu nevainīgu joku.
Pirms pieciem gadiem, mācītājs saskatījās ar draudzes ērģelnieku un tajā brīdī virs abu 
galvām parādījās “iedegusi spuldze”. Tiem iešāvās prātā ideja: kā būtu, ja pirmā aprīlī (tad, kad 
šis liktenīgais datums iekrīt svētdienā), abi varētu izspēlēt varenu joku pret draudzi!? 
Kādu joku? Protams tādu, kas prasīs tēlošanas māku. Tādu, kas prasīs smalki iztēlotus 
niancētus žestus. Tādu, uz ko atjēgsies ne jau uzreiz! Proti,- izmantojams būtu redzamais 
fakts, ka no aizmugures retais baznīcas gājējs spētu atšķirt ērģelnieku no mācītāja. “Vai 
nebūtu smieklīgi”, tie sprieda, “ja mēs apmainītos vietām?” 
Šogad, 1. aprīlis iekrīt svētdienā. Lieliska iespēja atzīmēt 5 gadus draudzes darbā ar lielu 
aprīļa joku – draudzes ērģelniekam apmainīties vietām ar mācītāju...
Literātūrā šis triks dažkārt izmantots: Princis un ubaga zēns (Marks Tvens), Bībelē - kā Jēkabs 
nozaga no sava dvīņa brāļa pirmdzimtības svētību, filmās, lai pamācītu kādu morāli – Trading 
Places, The Parent Trap, Freaky Friday u.c. Ja jau grāmatu lappusēs un uz ekrāniem pauž 
šādus trikus, kāpēc ne īstā dzīvē?
Bet šoreiz nē. Ne šogad. Šīm divām personām būs jāgaida uz nākamo izdevību 2029. gadā. 
Kāpēc? Jo šogad svētdien, 1. aprīlī būs Lieldienas. Lieldienās tādas lietas baznīcā vienkārši 
nedara. Rīts ir agrs un cilvēki vēl atrodas pusmiega stāvoklī.
Bet kamēr runa vēl iet par jokiem (vai trikiem) un Lieldienām, pat nopietnākie teologi atzīs, ka 
Dievs pats Lieldienās izspēlēja savu labāko “triku”. Tā nebija nekāda izlikšanās. Tā bija patiesa 
augšāmcelšanās, kurā atskārstama kosmosa lielāka izmaiņa, kuras ietekme darbojas uz 
mums un visu cilvēci līdz mūžības galam.
Pāvils raksta 2. vēstulē korintiešiem, 8. nod.: “9 Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus 
žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par 
bagātību.” Tas liecina par Dievu, kuram rūp cilvēku dzīves pat tik daudz, ka Viņš tos mīlot sevi 
atdod. Dievs savu varenību parāda caur to, ka viņš izrādās vājš. Caur to, mēs noprotam, cik 
savāda dievišķā apmaiņa patiesībā ir. Tā uzņem uz sevi visu to, kas patiesībā mūs padara par 
nožēlojamiem un atdod mums nenopelnīto debesu godības daļu. 

                                                           Arī vārds tavs dziest 
                                                            it kā nav vairs tavs.

Negribas vairs ciest,
negribas vairs gaust.

Cita diena nāk,
tevis neaizskarts,
tai būs laimīgāks

un vēl labāks vārds.

                               /Imants Ziedonis/
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Nākošie dievkalpojumi un citi notikumi

Svētdien, 1. aprīlī, plkst. 8:00 Lieldienu rīta dievkalpojums - (Lūdzu ievērojiet         
dievkalpojuma sākuma laiku)      Dievkalpojumā dziedās meiteņu ansamblis.
     Pēc dievkalpojuma tradicionālās Lieldienu brokastis D. K. izkārtojumā.
Trešdien, 4. aprīlī, plkst. 11:00  Ticības celsmes stunda
Svētdien, 8. aprīlī, plkst. 11:00  Dievkalpojums
Ceturtdien, 12. aprīlī, plkst. 19:00 Draudzes padomes sēde
Svētdien, 15. aprīlī, plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu
Trešdien, 18. aprīlī, plkst. 11:00  Ticības celsmes stunda
Svētdien, 22. apr., plkst. 11:00 Ģimenes dievkalpojums ar nodarbībām bērniem,  
                       pēc dievkalpojuma 12:30 filma “Vectēvs, kas
                                                 bīstamāks par datoru”. Lūdzu skat. sludinājumu.
Svētdien, 29. aprīlī, plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu
*************************************************************************************************************************************

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDĀ UN CITUR (saņemti līdz 2018. gada 11.martam)

Ivara Bites piemiņai: $ 25.- D. un K. Ozoli, G. Dāvidsone; $ 50.- V. un A. Ivsiņi, Vilis 
Dāboliņš; $ 100.- M. Tremaine, L. Bērziņa.  Ritvara Dzelmes piemiņai: $ 25.- Vilma
Lagzdiņa, $ 50.- (Baznīcas remontiem), V. Dāboliņš, $ 100.- I. un C. Dzelmes,             
L. Bērziņa.  Elmāra Tētiņa piemiņai: $ 25.- G. Dāvidsone,$ 50.- V. Dāboliņš,               
$ 100.-  L. Bērziņa (Latviešu skolai Hamiltonā).  Mīļo ģimenes locekļu piemiņai:         
$ 50.- V. Lagzdiņa.  Archibīskapes fondā: $ 50.- G. Dāvidsone.

Atvainojamies par drukas kļūdu marta apkārtrakstā: $ 75.- I. Bites piemiņai ir ziedojis M. Kīns.

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

          Frikadeles                    Kristus draudzes locekļiem gan garšo frikadeļu zupa!
Paldies visiem, kas bija ieradušies un baudīja zupas
pusdienas pirms pilnsapulces. Paldies D.K. darbiniecēm
par zupas vārīšanu, viesu apkalpošanu, galdu klāšanu un
novākšanu. Laipni lūdzam visus uz Dāmu komitejas rīkotām 
Lieldienu brokastīm svētdien,1. aprīlī, tūlīt pēc dievkalpojuma. 

Ieejas cena pieaugušiem $ 15.-.                                                                                  
Nākošā D.K. sēde paredzēta š. g.15. maijā, plkst. 12’os.              A.Grinvalds.

***********************************************************************************************************************************************
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KUNGU GATAVOTĀS, GADSKĀRTĒJĀS, GARŠĪGĀS PUSDIENAS 13. MAIJĀ .........

KAD MĒS VISI KOPĀ NĀKAM                                                                   HEI LAILI LAILI LO

DRĪZ VIEN LUSTĒTIES TAD SĀKAM                            HEI LAILI LAILI LO                
 
JociņŠ:   CEĻU POLICISTI APTUROT BRAUCĒJU VIENMĒR JAUTĀ: “VAI TU ESI DZĒRIS?”
                                                    KAUT VIENS BŪTU KĀDREIZ APPRASĪJIES: “VAI TU ESI ĒDIS?”

Pārtikas produkti pusdienām tiek iepirkti no Vācijas, Holandes un Kanadas!
Vīni: spāņu un izmeklēti vietējie. Apkalpošana: vienreizēja, trenēti oficianti. IZLOZE 50-50
DAUDZI DAŽĀDI CITI PĀRSTEIGUMI  .... Un tas viss tikai par $20.- no galviņas. 
ATLIKUMS PAR LABU BAZNĪCAS REMONTIEM.    UZ REDZĒŠANOS TRĪSPADSMITAJĀ ...
                                                                                               Kungu Rīcības Komiteja

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

   „Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs 
nekam, kā vien ārā izmetama .. . Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas 
stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem 
pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā.” (Mt 5, 13-15)                                                 

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

Ardievas Elmāram Tētiņam ......

Mēs katrs savu ceļu ejam. Pa ceļam mēs satiekamies ar daudz dažādiem cilvēkiem, kuri 
padara dzīvi interesantāku, kuplāku un pilnīgāku. Es iepazinos ar Elmāru, kad man bija 
apmēram 17 gadi. Tas bija IMKĀ - the Hamilton YMCA. Kāpēc Hamiltonas IMKĀ, var jautāt? 
Agrāk pavadīju vasaras Sidrabenē un tur iepazinos ar volejbola spēlēšanu. Volejs mani 
uzrunāja un aizrāva. Es centos, vienalga kur, spēlēt voleju. Dzirdēju, ka Hamiltonas IMKĀ 
latviešu vīri satiekas un, ka tur notiek volejspēles. Man vēl nebija 18 gadi. Nevarēju iegādāties 
vīriešu “adult membership”, lai piedalītos, bet tomēr iešmaucos.  Ierados IMKĀ un caur stikla 
logu redzēju kā īstie vīri spēlē voleju. Es biju aizrauts. Tur bija tik daudz talantīgi spēlētāji 
spēlējot ļoti augstā līmenī. Bet man viens spēlētājs tūlīt parādījās interesants.  skat. nāk. lpp.
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Ardievas  Elmāram Tētiņam...  (turpinājums)

 Viņš bija skaļš, stiprs un lēcīgs. Tas bija Elmārs. Viņa spēlēšanas stils bija īpatnējs. Viņš bija 
gremdētājs. Viņš sāka savu uzbrukumu bumbai no aizmuguras līnijas un ar lielu sparu 
skriedams ielēcās lidojot caur gaisu, kā baleta dejotājs. Lēcienu netaisīja šā vai tā, jo bumbai 
bija jābūt pareizā vietā, lai trāpītu. Ar visu šo spēku viņš likās bumbai virsū un vālēja. Pretinieki 
bija uzlēkuši bloķēt sitienu, bet tas nekam nederēja, jo ar Elmāra lielo spēku bumba atstūma 
bloķētāja rokas. Dažreiz pat atlauzdama pretinieka pirkstus. Tanī laikā rokas nevarēja likt pāri 
tīklam.Kad bija atpūšanās laiks es piegāju un prasīju, vai es drīkstu pievienoties un trenēties 
kopā ar komandu? Diemžēl nevarēju, jo viņi trenējās braucienam pārstāvēt Kanadu Brazīlijā, 
Dienvidamerikā. Saprotu, ka tur diezgan raibi gāja, itsevišķi iepatikās dzēriens ar nosaukumu  
“pinga”.  Atbraucot atpakaļ no Brazīlijas mani komandā tomēr pieņēma. Man, tāpat kā 
Elmāram, patika būt gremdētājam. Bet pēc laika likumi mainījās. Tagad varēja rokas likt pāri 
tīklam un tik viegli nevarēja ar spēku atstumt bloku. Varēja šmaukties un lietot “tipping”, bet 
Elmārs nepadevās, viņš tikai ar spēku. Es būdams jaunāks mācījos no citiem un lēnām 
pielāgojos. Man patika voleja daudzpusīgums. Tur bija jālieto spēku, galvu, veiklību un 
sadarbību. Pamazām aizņēmu Elmāra vietu. Nebija viegli, jo bija jāpanes Elmāra un citu 
spēlētāju “constructive criticism”, kurā tika lietoti daudzstāvju vārdi. Pēc treniņiem tikāmies 
“Red Lion” krodziņā, kur pārrunājām spēli. Atkal “constructive criticism” notika, bet ar humoru. 
Tā kā biju students Elmārs un pārējie spēlētāji neļāva man maksāt par alutiņiem. Un, kad 
krodzinieks prasīja, vai esmu pilngadīgs, Elmārs atbildēja, ka es esmu kopā ar viņu - no 
problem. Elmārs strādāja “Stelco” uz maiņām un grūti viņam bija tikt katru nedēļu uz 
treniņiem. Viņš priecīgi mani pamācīja un viņam bija prieks, ka es aizstāvēju viņa vietu. Pēc 
laiciņa es pārņēmu viņa uniformas numuru. Elmārs kopā ar Hamiltonas komandu jau bija 
savācis vairākas trofejas, zelta un sudraba medaļas, Kanadas līmenī. Gadus vēlāk man kā 
studentam bija iespēja vasarā strādāt “Stelco” dzelzs rūpniecībā,12-10 inch mill. Vienu dienu 
ģērbtuvē klausos un dzirdu pazīstamu spēcīgu balsi. Tā bija Elmāra balss. Viņs strādāja tajā 
pašā vietā, bet citā maiņā. Nekad ar viņu “Stelco” kopā nestrādāju, bet dabūju zināt no 
strādniekiem, ka Elmārs bija ļoti iecienīts darbā. Ja formanim bija uz kādu jāpaļaujās, lai darbu 
izdarītu laicīgi, viņš paļāvās uz Elmāru un viņa komandu. Elmārs bija cilvēks ar vislielāko 
personību, bet arī ar lielu sirdi, ar darba tikumu un neatlaidību. Man trūks viņa humora sajūta. 
Viņu varēja pabakstīt, bet man itsevišķi patika, ka viņš varēja dot pretīm - ar smaidu un 
smiekliem.
Mūžs paiet drīz, viss ātri beidzas - un draugs no drauga projām steidzas!
Vieglas smiltis Elmār!                                                          

Jānis Ozols. 

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

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 905 335 
9819. Kontu pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, rokas tālr. 905 387 0824. Ar mācītāju 
D. Kaņepu varat sazināties zvanot 289 442 6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com
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