
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 

2022.GADA FEBRUĀRIS 

  17 Kad viņš izgāja uz ceļa, viens pieskrēja un, ceļos nometies viņa priekšā, lūdza: “Labais Skolotāj, 

kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību?” 18 Jēzus tam sacīja: “Kādēļ tu mani sauc par labu? 

Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. 19  Baušļus tu zini: nenogalini; nepārkāp laulību; nezodz; nedod 

nepatiesu liecību; nekrāp; godā savu tēvu un māti.” 20 Bet tas viņam sacīja: “Skolotāj, to visu es esmu 

pildījis kopš savas jaunības.” 21  Jēzus, viņu uzlūkojis, iemīlēja to un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst. 

Ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, tad tev būs manta debesīs; nāc un seko man.” 22 Un 

viņš, sadrūmis par šo vārdu, aizgāja nomākts, jo viņam piederēja lieli īpašumi. 23  Uzlūkojis visapkārt 

savus mācekļus, Jēzus tiem sacīja: “Cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā!” 24 Un mācekļi bija satraukti 

par viņa vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja: “Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā! 25 Vieglāk 

kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā!”      Marka ev. 10:17-25 

 

Nauda. 

Kā es tevi mīlu! 

Vairāk kā ceptu pīli, kaut pīli es varu ēst, bet Tevi – nē. 

(Es saindētos vai dabūtu sliktu dūšu.) 

Un tomēr, es mīlu sudraba monētu un papīra zīmi - 

Spāņu dublonus un Dālderus prūšu! 

Nauda - tu saturi mūs kopā ar fiskālu līmi. 
 

Es dievinu Tavu ietekmi, kā cilvēkus uzpirkt Tu vari. 

Baņķieri un industrijas līderi, tie ir laikmetu dižie gari. 
 

Tu mani vilini tiekties pēc tevis, jo tu esi galvenā realitāte manā dienā. 

Bez tevis iztikt es nevaru ne mirklī nevienā! 

Nopirkt pārtiku, samaksāt par gāzi. 

Kaudzēm sakrāt Tevi bankā – kas par brīnišķīgu frāzi! 
 

Pārskaitot tevi no konta uz kontu, tu iegremdē mani iekš mantības fonta (strūklakas). 
 

Un kad tirgi kāpjas kā Raiņa Antiņš tur stikla kalnā, nekavējoties sēžos zelta zirgā un kāpju tiem līdz. 

Pie sevis es smīnu, jo uzvara tuvu un princese mana – bet vai ar to būs iegūts gana? 

Kāpēc Kristus izjauc šo prieku, sakot: atdodiet mantu tiem, ka nav nenieka? 

Kāpēc šis jauneklis aizgāja nomākts? Kāpēc tik skumjš? Vai tāpēc, ka viņa dieviņš izrādījās dumjš? 

Kur tava manta, tur tava sirds. Vai debesis labākas nekā naudas maks tvirts? 



Kāpēc kamielim vieglāk lēkt caur adatas aci? Ļaunums nav iemesls, nesacel traci! Bet gudrība 

slēpjas pavisam kur citur, kur naudai nav ne mazākās ietekmes, skaties vai šur vai tur. 
 

Tāpēc, kad dodam, tad dodam! Un naudu var mīlēt, bet mīlēt Dievu un tuvāko vairāk,  tas ir gods, 

gods paliek godam! 
 

Jo Dievs veido realitāti, un pestī mūs dārgi, lai nepaliekam sīki, niecīgi vai vārgi. 

Tava draudze ir banka, daudzu dvēseļu konts. Procenti lekni, izmaksas brangas!  

Pie viņas turoties, kā aizkari pie stangas, jūs reiz zināsit prieku pāri visiem priekiem, jo Mūžīgam 

nauda ir jociņš ko vien izdod par niekiem…     DBK 

Ziedojumi Kristus Draudzei      no 2021 g. 20. dec.   –   2022. g. 21. jan. 
 

Pieminot Almu & Valentīnu Ivsiņus 

    $300   -   Armands & Linda Ivsiņš 
 

Archibīskapes fondam 

   $100   -   Biruta Platups 
 

Dāmu Komitejai 

  $200   -   Iveta Kaņepa (Ziemassvētku pīrāgi) 
 

Draudzes Vajadzībām 

    $700   -   Rudīte Loze & Aivars Jēkabsons;      $5,000   -   no I. Strautmanes fonda 
 

Baznīcas Apgādei 

   $20   -   Aivars Jēkabsons 
 

 

FEBRUĀRA DIEVKALPOJUMU UN BĪBELES STUNDU KALENDĀRS 
  

Visi dievkalpojumi un Bībeles stundas notiks virtuāli: Būs gan video ieraksti, gan Zoom satikšanās 

svētdienas rītos, plkst. 11:00. Saites tiks izsūtītas apmēram dienu iepriekš. Klātienē dievkalpojumi 

tiks atsākti 20. februārī, plkst. 11:00. Bībeles stundas, trešdien 23. februārī, plkst. 11:00. 

 Un tad redzēsim, kā tālāk būs! BET, ja kas mainītos, izsūtīsim ZIBZIŅAS. 

 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā 

Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai rakstot uz e-pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522. 

Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. 

Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mob. tālr. 289 442 6846; 

e-pasts daviskaneps@gmail.com. 

Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. 905 563 3272, mob. 905 339 7225; 

Konta pārzines Rudītes Lozes tālr. 905 575 0094, mob. tālr. 905 387 0824. 

JAUNS DRAUDZES LOCEKLIS 

Sveicam savā draudzes saimē 

PĒTERI VILKU 

Vai es tev nepavēlēju būt stipram un sīkstam, nebīties un 

nebaiļoties, jo Kungs, tavs Dievs, ir kopā ar tevi, lai kurp tu ietu!”       
Jozuas 1:9 

 


