KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS
2021.GADA OKTOBRIS
Rijība
Un [Jēzus] mācīdams runāja: “Sargieties no rakstu mācītājiem, kam patīk garos tērpos staigāt
un tirgus laukumos tikt sveicinātiem, un sinagogās un mielastos ieņemt goda vietas. Tie aprij
atraitņu namus un, lai izrādītos, ilgi lūdz Dievu – tie saņems bargāku sodu!” Marka ev. 12:38-40
Jūs esat dzirdējuši par 7 nāves/kardināliem/galvenajiem grēkiem. Jau pāris gadu tūkstošus to
skaits un nosaukumi svārstījušies bet ideja par tiem ir aptuvens viena un tā pati: dari tā un dari
to atkārtoti, nu tad redzēsim uz ko tie novedīs.
Tie šķērso šķiru un etniskās robežas, tie neievēro ne dzimumu nedz izglītības līmeni. Tie vilina,
tie koķetē, tie apžilbina. Tie liek cilvēkam domāt: “Kas tur vainas?” Un tie paši nesludina, ka
piekopjot attiecīgu rīcību pāri mēram (kurš var noteikt kas ir mērs?) var aizvest tevi/mani uz
neatgriešanos punktu?
Klasiskais tēls – afiša ar piemēru kā nedzīvot – ir senās Romas orģijas. Ko tur vairs daudz var
pielikt vai atņemt? Kad jau Romā…
Rijība vai negausība saista cilvēku ar vienu no dzīvības nepieciešamākiem elementiem – barību.
Bez tās nav dzīvības. Taču rijība arī var pasteidzināt cilvēka organisma bojāeju. Dzīves ironija,
vai ne? Arī draudzību traucē ne tikai tuvības bada stāvoklis bet arī pārsātinātas attiecības.
Atcerēsimies, ka cilvēki bija rijēji pirms kristietības. Senie grieķi, kuru kultūra bija attīstījusies
augstā līmenī pamanīja labklājības apstākļos tendenci cilvēkam lūdzot pēc daudzām papildus
porcijām. Pamanīja to, ka kaut kādu garīgu tukšumu vai izmisumu atvietoja ar atrašanos
pilnības raga priekšā nakts vidū. Pamanīja ka cēlas vērtības izmainīja pret zemiskām.
Jēzus akcentē kaut ko būtisku savos vērojumos par Viņa laika eliti – un šie vērojumi attiecas uz
ikkatru: nepiesātināms izsalkums vispirms izēd tukšu ģimenes pavārdu un tad sāk savu sirojumu
uz kaimiņu mājām. Ja vien nav varenāks spēks, kas stātos ceļā, tad ne tikai atraitņu nami tiks
aprīti. Sargies no visa kas šķeļ un šķir nevis vieno un mīlestībā saliedē!
Jēzus nāca sludināt Dieva valstības atnākšanu, un tie kas tajā mīt, kas tajā piedalās tie mīl Dievu
un savu tuvāko. Negausis, pēc viena teologa definīcijas ir cilvēks kurš uzbrūk ledusskapim lai
atrastu dziedināšanu trūcīgam garīgam uzturam. Un šeit mēs varam piebilst, ka spēcīgākā garīgā
pretpote rijībai ir pateicība. Par visu. Arī par tukšumu.

ATGĀDINĀJUMS - IESPĒJA DRAUDZEI ZIEDOT ARĪ ELEKTRONISKI
1. E-transfer sūtīt uz sekojošo adresi: jagrin@skylinc.net
2. Sūtītājs uzraksta savu vārdu un ziedojumu mērķi - nodevas, piemiņas fondam, utt
3. Sūtītājs izveido vienkāršu "security" jautājumu un atbildi, un jāpaziņo to e-pastā (piem: what is “church” in
latvian....atbilde: "baznica"). Jūsu banka, kā arī draudzes banka (CIBC) lūgs jums atbildēt šo “security”
jautājumu. Bet neizmanotjiet
4. Kad e-transfer ticis pārskaitīts CIBC, tad Jānis paziņos Rudītei, lai pieskaita pie ziedojumiem, un Uldim, lai
iegrāmato
5. Sūtītājs no savas bankas saņems apstiprinājumu, kad naudu pārskaita CIBC.
6. Sūtītajam jāsagaida, ka e-transfer varētu paņemt pāris dienas, kamēr tiek nokārtots.

Ziedojumi Kristus Draudzei 2021. g. no 8. aug. – 12. sept.
Ādolfa Avens dzimšanas jubilejas piemiņai
$30 - Maija Bite
Viļa Dāboliņa piemiņai
$50 - Vija Darkevics;

$100 - Skaidrīte Darkevics, Arvīds Moruss

Almas Ivsiņs piemiņai
$50 - Maija Bite
Ingas Mitton piemiņai
$50 - Vija Darkevics;

$100 - Skaidrīte Darkevics

Vilis Šnikvalds piemiņai
$50 - Maija Bite; $100 - Benita Bitmanis, Aivars Jēkabsons & Rudīte Loze, Daina Tustian
Pieminot Ženiju un Baibu
$50 - Arvīds Moruss
LELBA
$100 - Gundega Dāvidsons, Zenon Kwapisinski
Archibīskapa fondam
$50 - Gundega Dāvidsons, Zenon Kwapisinski
Lai Dievs svētī katru dāvanu un dāvana devēju! Pateicamies jums par atbalstu draudzes darbam!
Informācija par saņemtiem maksājumiem (nodevas un ziedojumi) līdz 13. sept. tiks nosūtita kopā ar oktobra
apkārtrakstu. Draudzes locekļi, kuri saņem apkārtrakstu elektroniski saņems atsevišku ē-pastu.
Rudīte Loze,
konta pārzine

Mēs izteicam pateicību visiem par skaistiem vārdiem un ziedojumiem Viļa Dāboliņa piemiņai!
-Dāboliņu ģimene

MYANMAR LONGHOUSE FUNDRAISING
PROJECT
Refugees in Myanmar are facing political violence,
oppression and tyranny. Innocent people are
fleeing from their homes and living as internal
refugees in their own country. They need our
compassion NOW. CLWR’s goal is to build 29
longhouses to shelter these refugees. The cost for
one longhouse is $9810. More information
available at:
clwr.donorshops.com/product/A202104S/springappeal

Please join Trinity Lutheran Hamilton, Christ Latvian and Faith Brantford to raise enough money for one
longhouse. You may donate through your offering cheque or by an E transfer to CHRIST LUTHERAN’S
Email jagrin@skylinc.net
The following is a breakdown of expenses for this project:
20 bags of cement $140
68 wooden poles $89
90 lbs of wire nails $44
92 cubic ft. of sand $25
63 sets of bolts and nuts $16
32 hinges $14
40 sq. ft. of mesh $35
185 cubic ft. of stone aggregate $97
930 sq. ft. of bamboo mat $286
3500 bamboo poles $523
160 corrugated metal sheets $1266
Labour $3723
336 cubic ft. of hardwood $3552
Entire longhouse $9810

Mīļie draudzes locekļi! Iepriekš aprakstītais ir projekts, ko Trinity Lutheran draudze vēlas
īstenot kopā ar mūsu Kristus draudzi Hamiltonā un Faith Lutheran draudzi Brantfordā.
Ziedojumu vākšana jau iesākās augustā un turpinās līdz novembra beigām. Mūsu mīlestības
darbs ir atcerēties cietējus un tos atbalstīt caur uzticamām organizācijām, kā piemēram
Canadian Lutheran World Relief.
Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi!
1. vēstule Timotejam 6:18

OKTOBRA DIEVKALPOJUMU UN BĪBELES STUNDU KALENDĀRS*
Svētdien, 3. oktobrī, plkst. 11:00

Dievkalpojums ar Dievgaldu - Pļaujas svētki

Trešdien, 6. oktobrī, plkst. 11:00

Ticības celsmes stunda draudzes dievnamā

Svētdien, 10. oktobrī Dievkalpojums klātienē nenotiks – Pateicības dienas garā nogale (Svētbrīdis video
ierakstā – Vimeo saite tiks izsūtīta)
Otrdien, 12. oktobrī, plkst. 19:00

Draudzes Padomes sēde

Trešdien, 13. oktobrī, plkst. 11:00

Ticības celsmes stunda Zoom virtuālajā telpā

Svētdien, 17. oktobrī, plkst. 11:00

Dievkalpojums draudzes dievnamā

Trešdien, 20. oktobrī, plkst. 11:00

Ticības celsmes stunda draudzes dievnamā

Svētdien, 24. oktobrī, plkst. 11:00

Dievkalpojums draudzes dievnamā

Trešdien, 27. oktobrī, plkst. 11:00

Ticības celsmes stunda Zoom virtuālajā telpā

Svētdien, 31. oktobrī, plkst. 11:00

Dievkalpojums ar Dievgaldu – Reformācijas diena

*Ja gadītos, ka valdības veselības ministrija pasludina stingrākus noteikumus attiecībā uz sabiedriskām
sapulcēm, tad paziņosim par attiecīgām maiņām. Patreiz mūsu dievnamā drīkstam pulcināt līdz apm. 35
dievlūdzējus. Ja jums būtu kāds konkrēts jautājums par kārtību, lūdzu sazinieties ar draudzes mācītāju vai
priekšniecību! Būsim jebkurā gadījumā pateicīgi Dievam par iespēju atkal satikties mūsu dievnamā!

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.

