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Vēstis		ir		Sv.	Jāņa	ev.-lut.	latviešu	
draudzes	izdevums.	

“Jūs	 dabūsit	 spēku,	 kad	 Svētais	 Gars	 būs	
nācis	pār	 jums,	un	būsit	Mani	 liecinieki	 kā	
Jeruzālemē,	 tā	 visā	 Jūdejā	 un	 Samarijā	 un	
līdz	 pašam	 pasaules	 galam.”	 (Apustuļu	
darbi	1:8)	

Vasarsvētku	 laiks	 iezīmē	 gan	 vasaras	
sākumu,	 gan	 atgādina	 par	 Vasarsvētku	
notikumu, kas	 kopš	 seniem	 laikiem	 tiek	
atzīts	 par	 draudzes	 dzimšanas	 dienu.	
Vasarsvētki	 liek	 arī	 pārdomāt, kas	 mūs 
vieno	 kā	 vienu	 draudzi,	 kādam	 Garam	
piederam	 un	 ar	 kādām	 Gara	 dāvanām	
varam	viens	otram	un	pasaulei	kalpot.  

Filozofs	Alesdairs	Makintairs	 (MacIntyre)	
ir	 teicis,	 ka,	 ja	 vēlamies	 zināt,	 ko	 darīt,	
mums	 vispirms	 ir	 jānosaka	 stāsts,	 kuram	
piederam.	Tieši	Dieva	Gars	ir	tas,	kurš	mums	
var	 dot	 šo	 piederības	 apziņu. Apustuļu	
darbu	 grāmatā	 Jēzus	 apsola	 Svēto	 Garu,	
kurš	 mācekļus	 darīs	 par	 lieciniekiem	 “līdz	
pašam	 pasaules	 galam”. Liecinieks	 ir	
cilvēks,	 kas	 ne	 tikai	 vēro	 no	 malas	
(piemēram	 dievkalpojumu),	 bet	 arī	 pats	
piedalās	un	piedzīvo	 savu	 līdzdalību	 tā	 lielā	
stāsta	 turpinājumā,	 kuru	 aizsāka	 Jēzus	 ar	
apustuļiem.	Šādi	piedaloties,	ir	iespējams	arī	
liecināt	 citiem	 un	 aicināt	 viņus	 būt	
līdzdalīgiem	Kristus	stāsta	turpinājumā.	

Šis	 stāsts	 turpinās	 arī	 Toronto	 Sv.	 Jāņa	
baznīcā,	 kur	 esam	 pulcējušies,	 lai	 īpašā	
veidā	piedzīvotu	savu	piederību	kā	kristīgai,	
tā	 latviskai	 kopībai,	 Sv.	 Jāņa	un	Sv.	Andreja	
draudzēm.	 Vienlīdz	 varam	 atcerēties,	 ka	
Jeruzāleme	pirmajos	 Vasarsvētkos,	 kad	 tika	
dāvāts	 Dieva	 Gars,	 savā	 ziņā	 atgādināja	
Toronto,	 kur	 ir	 pulcējušies	 cilvēki	 no	
daudzām	tautām,	un	īpašā	Gara	dāvana	bija	
tā,	 ka	 viņi	 varēja	 viens	 otru	 saprast,	
saprasties,	 jo,	 tikai	 savstarpēji	 saprototies,	
mēs	spējam	Gara	dāvāto	mīlestību	dot	tālāk.	
Arī	mums	arvien	jālūdz,	lai	Gars	mūsos	uztur	
savstarpējās	saprašanās	mākslu.  

Svētais	 Gars	 dievnamā	 mūs	 aicina	
piedzīvot	 un	 būt	 līdzdalīgiem	 sakramentālā 
realitātē.	Tie,	kas	šo dievnamu	cēla,	veidoja	
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to	 kā	 īpašu	 vietu,	 kuru	 varam	 satikties	 gan	
ar	Dievu,	gan	viens	ar	otru,	dot	tālāk	to,	kas	
mums	 ir	 dārgs.	 Tādēļ	 dievnams	 ir	 īpaša,	
neatkārtojama	 vieta,	 kur	 varam	 saņemt	
Dieva	 dāvanas	 viņa	 vārdos	 un	 sakramentos	
un	 jau	tagad	piedzīvot	svētumu	un	dievišķo	
klātbūtni.	

Dieva	 Gars	 ir	 uzrunājis	 mūsu	 sirdis	 un	
aicinājis	draudzes	kopībā,	kurā	varam	radoši	
kalpot.	

Šeit	 katram	 ir	 savs	 pienesums,	 turklāt	
Gara	 dāvanām	 nav	 jābūt	 pārdabiskām.	
Dažkārt	 tas	 ir	 smaids	 un	 iespēja	 parunāt,	
saprast	 otru	 cilvēku	 un	 viņa	 vajadzības,	
citreiz	 tā	 ir	 kalpošana	 dāmu	 komitejā,	
gatavojot	 kafijas	 galdu	 un	 rūpējoties	 par	
skaisti	 veidotiem	 pasākumiem.	 Tā	 ir	
kalpošana	 dievnamā	 kā	 pērminderim,	
dievgalda	 palīgam	 vai	 lasītājam.	 Svarīga	
vieta	 ir	 ansamblim	 un	 dievkalpojuma	
mūzikai,	 kā	 arī	 praktiskai	 palīdzībai	
dievnama	 apkopšanā,	 uzturēšanā,	
administrēšanā	 (atcerēsimies	 arī	 par	
draudzes	 mājas	 lapu	 vai	 lapu	 feisbukā).	 Es	
kā	mācītājs	līdz	ar	ģimeni	esmu	pateicīgs	par	
dāžādu	 prakstisku	 palīdzību	 un	 sirsnīgu	
atbalstu	no	draudzes	locekļiem.	

Ko	mēs	vēl	varētu	darīt,	lai	Gara	aizdegtā	
liesma	degtu	un	aizdedzinātu	arī	citus?	

Esmu	 pateicīgs	 svētdienas	 skolotājām,	
kas	uzticami	 kalpojušas	daudzus	 gadus,	 bet	
tālāk	 mums	 radoši	 jadomā,	 ka	 uzrunāt	 un	
aicināt	bērnus	rudenī.	Bieži	 svarīga	 loma	kā	
“lieciniecēm”,	 kas	 aicina	 bērnus	 uz	
svētdienas	 skolu	 vai	 jauniešus	 iesvētīties,	 ir	
vecmammām.	 Nekad	 nenovērtēsim par	
zemu	 vecmāmiņu	 un	 vectētiņu	 iespējas	 un	
pienesumu	draudzē.  

Iespēja	 uzrunāt	 	 un	 acināt	 jauniešus	 būs	
arī	 Saulaines	 vasaras	 nometnē,	 kā	 arī	
padomā	 ir	 atsākt	 svētbrīžus	 un	
dievkalpojumus	Saulainē.	

Raugoties	 uz	 priekšu,	 ir	 jāturpina	 kopā	
pārdomāt	 Dieva	 Vārdus	 diskusiju	 grupā,	 ar	
kino	vakariem	vai pat	noorganizējot	kopīgu	
retrītu	kādā	nedēļas	nogalē.		

Esmu	 pateicīgs	 un	 priecīgs	 par	 iespējām	
tuvāk	 iepazīt	 draudzes	 locekļus	 -	 gan	
pārrunās	 baznīcā,	 gan	 apmeklējot	 mājās.	
Kristīga	 sadraudzība	 nevar	 būt	 tikai	
teorētiska.	 Tadēļ	 esmu	 gatavs	 būt	 kopā	 ar	
draudzes	 locekļiem	 kā	 priekos,	 tā	 bēdās.	
Turklāt,	 lai	 aprunātos	 vai	 uzaicinātu	
mācītāju	ciemos,	ne	vienmēr	vajag	kādu	ļoti	
īpašu	iemeslu.	

Latviski	ir	iespējams	pateikt	“turpini	tādā	
paša	 garā”.	 Vasarsvētki	 liek	 uzdot	 mums	
katram	 jautājumu,	 vai	 es	 turpinu	 dzīvot	 un	
kalpot	 taja	 pašā	 Garā,	 kādā	 dzīvoja	 mūsu	
garīgie	vadītāji	 iepriekšējās	paaudzēs.	Jā,	uz	
priekšu	 viss	 vairs	 nebūs	 tā,	 kā	 bija	 kādreiz,	
laiki	 un	 apstākļi	 mainās,	 bet	 tomēr	 arvien	
paliks	 aktuāls	 jautājums,	 vai	 Gars,	 kurā	
dzīvojam,	 nav	 kāds	 abstrakts	 garīgums,	 bet	
ir	 tas	 pats	 Svētais	 Gars,	 kurš	 nāca	 pār	
mācekļiem	Vasarsvētkos	un	darīja	viņus	par	
Kristus	mīlestības	lieciniekiem.		

Lai	 Dieva	 Gars	 sniedz	 mums	 spēku	 un	
iedvesmu	kopīgā	kalpošanā!	

	
Māc.	Ģirts	Grietiņš	

	
	
	 
		  

 
Nākamie	dievkalpojumi		

4.	jūnijā	–	Vasarsvētki,	Svētā	Gara	svētki	
11:00	Dievkalpojums	ar	dievgaldu	(Sv.	Jāņa	draudzes	izkārtojumā)	
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11.	jūnijā	–	Trīsvienības	svētki	
11:00	Dievkalpojums	(Sv.	Andreja	draudzes	izkārtojumā)	
	
18.	jūnijā	–	2.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Svētbrīdis	Saulainē	
un	
11:00	Dievkalpojums		(Sv.	Andreja	draudzes	izkārtojumā)	
		
25.	jūnijā	-	3.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Dievkalpojums	(Sv.	Jāņa	draudzes	izkārtojumā)	
	
2.	jūlijā	-	4.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Dievkalpojums	ar	dievgaldu	(Sv.	Jāņa	draudzes	izkārtojumā)	
	
9.	jūlijā	-	5.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Dievkalpojums	(Sv.	Andreja	dr.)	
	
16.	jūlijā	-	6.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Dievkalpojums	(Sv.	Jāņa	dr.)	
2:00		Saulaines	nometnes	atklāšana	un	svētbrīdis		
	
23.	jūlijā	-	7.svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Svētbrīdis	Saulainē		
un	
11:00	Dievkalpojums	(Sv.	Andreja	dr.)	
	
30.	jūlijā	-	8.svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Dievkalpojums	(Sv.	Jāņa	dr.)	
	
6.	augustā	-	9.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Dievkalpojums	ar	dievgaldu	(Sv.	Jāņa	dr.)	
	
13.	augustā	-	10.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Dievkalpojums	(Sv.	Andreja	dr.)	
	
20.	augustā	-	11.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
1:00	Dievkalpojums	(Sv.	Jāņa	dr.)	
	
27.	augustā	-	12.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
	11:00	Dievkalpojums	(Sv.	Andreja	dr.)	
	
3.	septembrī	-	13.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Dievkalpojums	ar	dievgaldu	(Sv.	Jāņa)	
	
10.	septembrī	-	Kapu	svētki	
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17.	septembrī	-	15.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
Rudens	Svetki	Saulainē	
11:00	Dievkalpojums	(Sv.	Andreja	dr.)	
	
24.	septembrī	-	16.	svētdiena	pēc	Vasarsvētkiem	
11:00	Dievkalpojums	(Sv.	Jāņa	dr.)	
	
	

SPIRITUALITY AND FAITH DISCUSSION GROUP	

	
 The spirituality and faith discussion in English group affords a unique opportunity 
for both congregations’ members who are not Latvian, or who prefer to discuss such 
issues in English, and approved guests, to strive for spiritual growth through study of the 
Holy Scriptures.  The group meets bi-weekly when not in conflict with church priorities. 
In 2017 we have met regularly with between 10 and 18 participants.  We have enjoyed 
the regular participation and guidance of Pastor Grietiņš.  While we have been working 
through the gospel of Matthew, Pastor Grietiņš also led a special discussion on science 
and religion. 
 This year in recognition of the quincentennial of the Protestant Reformation, we 
will be paying close attention to the events that led to the founding of the Lutheran 
church and Protestantism. 
 Meetings are held in the church basement on Sunday mornings, gathering at 9:00 
a.m. for fellowship and light refreshments, and beginning the conversation at 9:30.  
 

Larry Gifford 
 
 

	
FOOD	BANK	

Your	continued	help	in	providing	donations	to	our	baskets	at	the	back	of	the	church	is	greatly	
appreciated!	Be	it	the	donation	of	the	month	or	something	else	that	you	may	have	in	your	
cupboard,	it	all	adds	up.		We	continue	to	serve	an	average	of	950	meals	three	times	a	
month!		About	30%	of	the	food	distributed	is	delivered	from	the	Daily	Bread	Food	Bank.		Local	
food	drives,	church	collection	baskets	and	donations	of	food	from	our	supporters	contribute	
approximately	15%.		The	remaining	55%	is	purchased.	Make	a	habit	of	grabbing	something	from	
your	kitchen	when	you	come	to	church	to	share	your	blessing!			
Thank	you!	
	
	

Inta	Gifford 	
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MĀKSLA	

Mīļie	draudzes	locekļi	un	mākslas	cienītāji!	

Jau	gaisā	pavasara	smaržas	un	sirdīs	gaidāmais	vasaras	prieks.	

Sv.	Jāņa	draudzes	gleznu	klāstam	arī	ir	pieaugums,	ar	mums	pazīstamo	mākslinieku	darbiem.		

Divi	mūsu	draudzes	locekļi	Dzidra	Avena	un	Jānis	Balodis,	ir	ziedojuši	mākslas	darbus	no	viņu	

kollekcijām	pārdošanai	par	labu	draudzes	‘Jumta	fondam’.			

Baznīcas	lejas	zālē	pie	sienām	jau	atradīsiet	jaunus	darbus,	to	starpā:	V.	Mērniece,	J.	Zuntaks,	J.	

Kalmītis	un	O.	Grebže,	utt.	

Kavējaties	kādu	brītiņu,	baudiet	jaunizkārtos	mākslas	darbus	un	varbūt	iegādājaties	kādu	gleznu	

sev	vai	dāvanai	paziņām,	draugiem	vai	radiem;	skaista	piemiņa	dzīves	izcilām	svinībām	–	

iesvētībām,	kāzām,	skolas	beigšanas	gadījumiem	vai	nozīmīgās	dzimšanas	dienas	atzīmēšanai.	

Un,	vienlaikus	atbalstīsiet	‘Jumta	fondu’,	lai	atvietotu	dievnama	jumtu.	

Vairākas	gleznas	jau	pārdotas,	citi	darbi	aizrunāti.		

Pateicamies	jau	iepriekš	katram	fonda	ziedotājam	un	mākslas	ieguvējam.	

Tuvāka	informācija	draudzes	birojā	-	416-921-3327	vai	rakstot	baznica@bellnet.ca	

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><	

	 	 	 	 	 	

	

BĒRNIEM	LIELS	PRIEKS!	VASARAS	NOMETNE!		16.	–	29.	JŪLIJAM	

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>	
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JĀŅI SAULAINĒ
2017. g. 17. jūnijā

Līgosim Toronto Sv. Jāņa draudzes lauku īpašumā Saulaine! 
Vainagu pīšana, līgošana, ugunskurs, teltošana, danči

• Ieejas maksa: pieaugušiem $20; 
bērniem līdz 12 gadiem ieeja bez maksas,            
LNJAK biedriem un studen� em $10 ,          
par katru tel�  $10.

• Brīva ieeja visiem Jāņiem, Žaņiem, Līgām, 
Ligitām, Janām un Janīnām

• BBQ VAKARIŅAS starp 4:00 un 8:00 

vakarā: Liepājnieki, desas, skābie kāpos� , 
dažādi salā� , saldais, kafi ja un sula $15 
pieaugušiem, $10 bērniem līdz 16 gadiem 

• 6:00 vakarā: mūzicēs māsas Dimantas (Laima 

un Katrīna) no Latvijas - ieska� es YouTube! 
• 9:00 balle „Saulšķūnī“: DJ Armands

• Brokas� s svētdien no 8:00: pieaugušiem $7, 

bērniem līdz 16 gadiem $5

Nepieciešams pieteik� es pārgulēšanai telpās:  

saimnieks Ričards Urdziņš 705-424-1118.
Jāņem līdz dvieļi, segas, palagi un spilveni.
Organizētāji: Gun� s un Natālija Taņņi 

905-773-3328 vai 705-424-2558, gunnartannis@gmail.com; karte: www.saulaine.com 

Keramiķes Velgas Jansones krūze.


