KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS
2020. gada aprīlis
Maskas
Biežāk sastopamies ar cilvēku, kam degunu un muti aizsedz maska. Ieraugot tevi, vai aiz
maskas slepeni pazib smaids, vai vaids?
Nakts pārklāja Jēzus kapu, tā, ka neviena acs neieraudzīja ne eņģeli noveļam akmeni no
kapa, ne Jēzu ceļamies augšā. Tomēr cilvēces pamati sakustējās. Kamēr mācekļi slēpās un
vaidēja, Dievs smaidot klusām un nevienam nemanot – noņēma no nāves sejas drudžaino
masku.
Lai aizsargātu savas dvēseles, katrs nēsā savam stilam un savai gaumei īpaši veidotu masku.
Pienāk krīze – un sākam saprast, -kaut kas nav ar to kārtībā! Gribas elpot brīvi un dziļi, bet
ieradumi un māņi mutes un nāsu priekšā neļauj ievilkt svaigu dvašu. Tas ir bailīgi – bet kā
citādi tikt pie dievišķās elpas? Tā, nerodas mūsos – to saņem vienīgi elpojot…
Kā vārdā tās maskas noņemtas – vienkāršas izdzīvošanas vai mīlestības vārdā? Kam lielāks
spēks?
DRAUDZES PADOMES ZIŅOJUMS
• Draudzes gada pilnsapulce pagājusi un draudzes padome konstruēsies. Pārvēlēto padomi
amatā ievest bija domāts 15. marta dievkalpojumā. Tas bija pirmais dievkalpojums ko CoViD19 dēļ atcēla. Tomēr tajā rītā draudzes padomes locekļi un divi mūsu HALO locekļi pulcējās
uz svētbrīdi un pārrunu sesiju, lai lemtu par tuvākās nākotnes darbību un spriestu par
vienkāršākām darbības vadlīnijām.
o Klātesošie apstiprināja savu vēlmi kalpot draudzes un sabiedrības locekļu
nopietnākām vajadzībām – iegādāties pārtiku tiem, kuri uz veikaliem nevarētu
karantīnas laikā tikt un kam nav ģimenes locekļu atbalsta.
o Aktīvāk uzturēt sakarus cits ar citu – iedrošinot un stiprinot vienu otru.
o Nodoties lūgšanās par savu draudzi un sabiedrību – turēt aizlūgumos tos, kas kalpo
un strādā medicīnas, kārtības uzturēšanas, pārtikas un citu svarīgu sektoru laukos.
o Aizlūgt par tiem, kas brīvprātīgi ziedo līdzekļus, spējas un laiku par labu slimajiem un
tiem, kas mazāk spējīgi par sevi gādāt.

Ziedojumi
2020 g. (no 23. feb. - 18. mar.)
Jaunai Grīdai: $50 - Dina Etmanskie, Gundaris & Helena Ķiķaukas, Biruta Platups;
$100 - Dzidra Rita Suškovs;
$200 - Arnolds Smiltnieks; $300 – Iveta Kaņepa;
$1000 – Dace & Jānis Ozoli; $2000 – Aivars Jēkabsons & Rudīte Loze;
$3,000 - Ceturtdienas Klubs; $5,000 - Ingrīdas Strautmanes piemiņas fonds.
Artura Kārļa Suškova piemiņai: $50 - māte Dzidra Rita Suškovs, Korporācija “Vendia”.
Archibīskapa algas fondam: $50 - Gundega Dāvidsons.
Dažādi: $150 - Girl Guides of Canada.

Dievs lai svētī ikkatru dāvanu un dāvana devēju!

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
CoViD-19 – šī vīrusa izplatīšanas laikā, valsts veselības ministrija iesaka cilvēkiem ierobežot
kustību un nepulcēties kopīgos sarīkojumos, koncertos, sporta sacensībās, restorānos, tad
arī to skaitā dievkalpojumos. Cienot vēlmi neaplipināt nevienu pašu cilvēku, Kristus ev. lut.
draudzes vadība izsludina, ka dievkalpojumi tiek atcelti līdz laikam, kad tos ir atkal droši
noturēt! Starplaikā cilvēkam nav jādzīvo bez garīgas barības un stiprinājuma. Draudzes
mācītājs, darbojoties ar LELBA un ELCIC resursiem centīsies to darīt pieejamus tiem, kas
meklē garīgai stiprināšanai piemērotu vielu.

Kā palikt vienotiem?
Laikā, kad esam iepazinušies ar terminu “sociālā distancēšanās” – lielāka fiziska atstarpe starp
cilvēkiem – esam arī izjutuši nepieciešamību sociāli uzturēt saites. Kaut ne mūsu acu priekšā, tad ar
apziņu vien daudz kas būs līdzēts ja zinām, ka cilvēki vienā un tai pašā brīdī pulcējušies vienotam
mērķim. Ieteikums no Baznīcas vadības būtu sarīkot lūgšanas brīdi, katru vakaru, plkst. 19:00.
Savukārt, arhibīskape Lauma Zušēvica sakopoja lasījumus katrai dienai, ko arī var lasīt šajā stundā:
Sunday March 22 Isaiah 66:10 Monday March 23 John 15: 5-11 Tuesday March 24 Matthew 5: 1-12
Wednesday March 25 Apostles 9:1-20 Thursday March 26 Revelation Friday March 27 Luke 15: 8-11
Saturday March 28 John. 6:35, 41; 8:12; 10:7,9; 11:25; 14:6
Sunday March 29 Psalms 43:11 Monday March 30 Luke 18: 9-14 Tuesday March 31 Matthew 21: 12-17
Wednesday April 1 John 4: 1-29; 40-42 Thursday April 2 Matthew 13: 54-58; 16: 13-20 Friday April 3
John 12: 27-36 Saturday April 4 Matthew 26: 59-68; Isaiah 53: 4-7
Palm Sunday April 5 Luke 19: 29-40 Monday April 6 John 15: 12-17 Tuesday April 7 John 11: 1-2, 32-42
Wednesday April 8 John 14: 1-3 un 29 Thursday April 9 Mark 14: 22-42 Good Friday April 10 John 3:16;
Luke 23: 32-47 Saturday April 11 John 17: 1-26
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. Kancelejas un arī baznīcas trepju telpa tālr. ir
905 527 5810. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mobilais tālr. ir 289 442
6846 e-pasts daviskaneps@gmail.com. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda jaunais mājas tālr. 905-5633272; Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, mobilais tālr. 905 387 0824.

