KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS
2021.GADA JANVĀRIS
Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristū Jēzū, kas, būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satveramu
laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu, un, tapis pēc cilvēka līdzības
un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.
Filipiešiem 2:5-8

Mūsu tautas vēsturē notikušas atmodas un citi laiku eposi kurus varam raksturot par visai tumšiem. Un
kaut mēs runājam par 700 citu varām pakļautībā pavadītiem, ir bijuši gadu desmiti pat pirms
dzimtbūšanas atcelšanas kad latvieši dzīvojuši sveikāki. Bet kopumā nevaram pateikties pārvaldniekiem,
vagariem un valdošai elitei ka tā būtu parūpējusies par pašnoteikšanās tiesībām latviešiem.
Ko nozīmē būt vergam? Vai šeit ar vārdu “vergs” vienīgi iztēlojamies Ēģiptes piramīdu celtniecību, ASV
dienvidu plantācijas dzīvi vai skrandainā linu kreklā tērpies tautu dēls? Ja mēs gribam, mēs varētu
rekonstruēt savos prātos dienas pavadītas kokvilnu laukos, sodīšanas piemērus un dziļas vaimanas kuras
nakts tumsā izraudātas ka liktenis lēmis tik smagu dzīvi.
Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu – mēs lūdzam liturģiskās lūgšanās. Dievs – saklausi manu balsi! Un vai mēs
paklausām Dievam, kad Viņš dod savu atbildi?
Verdzība mūsu domāšanā paliek tālā pagātnē, bet kā teologs Frederick Buechner raksta: Bībele pirmām
kārtām nenodarbojas ar pagātnes rekonstruēšanu. Dievs uzklausīja mūsu balsi – mums jāsaklausa tajā
balsī lūgumu pēc atbrīvošanas no verdzības. No mūsu paša verdzības. Taču kāds iebildīs: vai tad mēs
patiešām esam vergi/kalpi? Kā tas var būt? Mums likums piešķir tiesības noteikt pašiem kā gribam dzīvot!
Vai drīzāk nav tā, ka esam paši kungi pār sevi? Atbilde tam ir: mēs esam vergi tieši tāpēc, ka esam kungi
pār sevi…
Jēzus pieņem kalpa veidu lai līdzinātos mums. Viņš uzņem uz sevis mūsu izlikšanos par brīvajiem, un tāpēc
viņš pats saka: Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu.
Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet
atvieglojumu savām dvēselēm; jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla.” Mat 11:28-30
Jēzus zina, ka neesam visai sekmīgi kungi, un tāpēc viņš mums grib iemācīt kā to pareizi darīt – kalpojot…
Novēlu katram 2021. gadā prieku, kas nāk ar piederību Kristus saimei!
māc. Dāvis

Ziemas svētkos
Šai naktij ir spožumsne no zvaigznēm,
no mīlestības.
Šai naktij ir aizturēta elpa,
kā brīnumu gaidot,
saliekot rokas un dziedot
Klusa Nakts.
Atkāpjas rūpes,
un nolaižas klusums.
Un es- atkal esmumazs bērnspieķēries mātes rokai.
Ir svēta nakts.
(Lolita Gulbe)

Daina Tustian un māc. Dāvis ar daļu no saziedotām ziemas
drēbēm ko aizveda uz Mission Services. Paldies par atbalstu!

Kristus Draudzes Ziedojumi 2020. g. 15. nov. – 20. dec.
Valentīna Ivsiņa piemiņai $300 Armands & Linda Ivsiņi
Irēnes (Bite) Schneiders piemiņai - $100 Vijolīte Alksnis;
$150 Maija Bite
Birutas Sebriņš piemiņai $100 Ludmila Bērziņa
Mirdzas Rutulis testamenta novēlējums $500
Dāmu Komitejai - $200 Iveta Kaņepa (no pīragu akcijas)
Grīdas Projektam - $200 Ludmila Bērziņa, Irma Upmanis,
Dr. Ieva & Jānis Neimanis; $3000 Dāmu komiteja
Lutheran World Relief Fund $20 Dzidra Suškovs

Moruss, Dāvidsonu un Kwapisinski
ģimeņu vārdā, vēlu visiem, kas
mūs atceras, izturību,
možu garu un
Dieva mieru jaunā gadā.
Noliksim bēdu zem egles zariem,
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod.
Lūgsim no egles sev zaļo spēku,
Paņemsim gaismu, ko svētvakars dod!
(V. Kokle-Līviņa)

Ziedojumus un gadskārtējās draudzes
nodevas lūdzu sūtīt:
Rudīte Loze
155 Southpark Ave. Hamilton, ON L8W 2Y7

Draudzes Vispārejām Vajadzībām $300 Arvīds Moruss

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. ir
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.

