KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS
2022.GADA APRĪLIS
Kad Dievs savu spēku atklāj
Vai Dievs to atklāja pie krusta?
Tu vērodams Jēzus mokas un nāvi saki, “Tur gan nē.”
Tam, kuram ir neierobežots spēks neļautu tik zemiski sev pāri darīt.
Vai Dievs to atklāja trešajā dienā pēc krustā sišanas?
“TUR gan”, tu saki, jo kas cits, ja ne dievišķs spēks spētu mirušo darīt atkal dzīvu?
Taču kāds gan tur labums mums, ja šis spēks parādījās vienīgi TUR?
BET - Mēs apliecinām mirušo augšāmcelšanās, kā fenomenu, kam robežu nav.
Jo, kā citādi lai izskaidrojam atsevišķus gadījumus vēsturē, kuri šķiet neizskaidrojami? vai tendences
kas maina ja ne dievišķs spēks, kas paslēpies caur, zem un ap šīm norisēm?
Viņa spēks parādās arī TUR, kur Viņš sastapās ar saviem sekotājiem.
Augšistabā. Baiļošanās aiz slēgtām durvīm pārtapa drosmē.
Ceļā uz Ēmavu. Satraukti bēdīgas sarunas pārtop sirds kvēlē.
Debesbraukšanā. Spēks un vara kristīt, piedot un mācīt tiek nodotas apustuļiem.
Pat arī Tur kur Viņš spožumā satriec vienu, kurš kā nelaikā dzimis devās iznīcināt Kristus sekotājus Ceļā uz Damasku. Vajātājs pārtop par aizstāvētāju un vajāto.
Un arī:
Latvijas brīvības cīnītājos. Ukrainas aizstāvjos. Nezaudējot drosmi pret lielāku pārspēku.
Gada laikos, kad dabā pamanāmas pārmaiņas.
Grēciniekā, nožēlu moku mirklī, kad ataust jauns skatiens uz dzīvi.
Pazudušā bērnā, kuram pretī skrien gaidošais Tēvs.
Cilvēkā, kurš atmetis vienaldzīgu attieksmi pret netaisnību.
Vientuļajā mātē, kura neuzdod gādāt par saviem bērniem.
Mūsos, kad ataust patiesa mīlestība pret tuvāko, kad atdzimst rūpes par draudzi un kad šis spēks
spēj atbrīvot mūs no savtīguma, narcisma, hedonisma un relatīvisma un citiem -ismu kapiem.
Lūdzot Dievu, lai Viņa spēks taptu redzams, vai tad garīgā pārdzīvojumā tas netop atklāts? Jo ja šī
dzīve ir bēdu un ciešanu pilna, Kristus spēks parādās mūsu nespēkā, jo Dieva spēks bija Viņā pat
tad, kad uz galvas uzlika pīto ērkšķu kroni. Lūk, TUR tumsas ielejā, lūk TUR, tavā nestundā, lūk TUR,
kapa klusumā ir Dieva spēks. Un labi, ka tā.

Lai Dzīvā Kristus spēks svētī un uztur jūs katrā labā darbā!

- DBK

Lietoto mantu tirdziņš – “Garage sale”
Pēdējā Dāmu komitejas sēdē nolēma rīkot lietoto mantu
tirdziņu. To rīkosim sestdien,14. maijā, plkst. 8:00-12:00,
189 Nakoma Road, Ancaster. Ienākumi par labu Dāmu
komitejas atbalsta darbam. Aicinām draudzes locekļus ziedot
mantas tirdziņam, izņemot apģērbus, apavus un grāmatas!

Ziedojumi Kristus Draudzei 2022. g. no 23. feb. – 20. mar.
Alvīnes Bramanas piemiņai: $100 - Laurie Armas un ģimene; Ingas Mitton piemiņai: $100 - Ligita Gulēns
Draudzes Vispārējām Vajadzībām: $150 - Ilze & Pēteris Golde, $500 - The Famous Owl of Minerva;
Archibīskapa fondam: $50 - Gundega Dāvidsons; Atbalsts Ukrainai *daži draudzes locekļi ir atbalstījuši
caur citām organizācijām: $45 - Dina Etmanskie, $50 - Vijolīte Alksnis, Laima Mecs, Tims Skrīns
$100 - anonīms, Gundega Dāvidsons, Biruta Kwapisinski, Inese MacDonald, Arvīds Moruss, Niks Ozoliņš,
Ausma Rowberry, Irma Upmanis, $200 - Maija Bite, Arnis & Baiba Bredovskis, Dzintra Eglītis, Anita May,
Jānis & Irēna Tenteris, $300 - Dr. Ieva & Jānis Neimanis, $400 - Uldis Dāboliņš, $500 - Regīna Auniņš.
UZ KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKIEM GREZNOSIM ATKAL ALTĀRA TELPU AR
LIELDIENU LILIJU ZIEDIEM. Laipni lūdzam sazināties ar Daci Ozolu (905-575-9669) ne vēlāk kā
līdz šī gada 10. aprīlim. Pēc dievkalpojuma lūdzam ziedus baznīcā neatstāt.

*****
LIELDIENU BROKASTIS un LOTERIJA
Kristus ev. lut. draudzes Dāmu komiteja ielūdz jūs uz Lieldienu
brokastīm! Brokastīs paredzēts aukstais galds- kartupeļu salāti,
“Siļķe kažokā”, brokoļu salāti, galerts, Lieldienu olas, pīrāgi,
saldskābmaize. Saldajā ēdienā augļu salāti ar vaniļas mērci un
burkānu kūka. Kafija un tēja.
Ēdienu paredzēts servēt individuālos vienreizlietojamos traukos.
Sēdēšana pie galdiem mazos ģimenes un draugu pulciņos.
Tiem, kuri nejūtas droši ierasties uz Lieldienu brokastīm klātienē,
iespējams iegādāties ēdienu līdzņemšanai (“Grab and Go”).
Iepriekšēja pieteikšanās! Pasūtījumus pieņem Dina Etmanskie - tel:
905-383-9249 vai e-pasts: etmanskiedina@gmail.com līdz
10.aprīlim. Līdz noteiktajam datumam būs iespēja pierakstīties Lieldienu brokastīm arī sarakstā
baznīcas lejas zālē pie ziņojumu dēļa.
Ziedojumi pie ieejas, sākot ar 20$, bērniem un jauniešiem līdz 18 g.v brokastis par brīvu!
Līdzņemšanai brokastis varēs saņemt pēc Lieldienu rīta dievkalpojuma, kā arī sarunājot
piegādi tiem, kuri paši nevarēs ierasties dievnamā.
Loterijā būs iespēja izlozēt gardumu grozus un dažādas dāvanu kartes.
Atlikums par labu Kristus ev. lut. draudzei!

APRĪĻA KALENDĀRS
Svētdien, 3. aprīlī, plkst. 13:00 - Dievkalpojums
plkst. 13:45 – Draudzes gada pilnsapulce
Trešdien, 6. aprīlī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda
Svētdien, 10. aprīlī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums – Pūpolu
svētdiena; pēc dievkalpojuma notiks Hamiltonas Vanadžu
Kafejnīca “Pūpolītis”
Ceturtdien, 14. aprīlī, plkst. 18:00 – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
Piektdien, 15. aprīlī, plkst. 11:00 – Lielās piektdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
Svētdien, 17. aprīlī, plkst. 9:00 – Lieldienu rīta dievkalpojums
pēc dievkalpojuma Dāmu komitejas rīkotas Lieldienu brokastis
Otrdien, 19. aprīlī, plkst. 19:00 – Padomes sēde
Trešdien, 20. aprīlī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda
Svētdien, 24. aprīlī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums
Otrdien, 26. aprīlī, plkst. 10:00 – Dāmu komitejas sēde
Svētdien, 1. maijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums

Pareizās atbildes marta krustvārdu mīklai
Horizontāli: 1.Valstis, 4.Sātans, 8.Tuksnesis, 9.Jēzus,
11.Kārdināšana, 13.Jeruzaleme, 17.Izsalcis,
18.Eņģeļi, 19.Gavēnis, 20.Kalns

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!

Vertikāli: 2.Atkāpies, 3.Templis, 5.Jūdeja, 6.Jumts,
7.Četrdesmit, 8.Trīs, 10.Zvēri, 12.Galileja,
14.Lūgšanas, 15.Akmeņi, 16.Gars
Apsveicam Dinu Etmanskie, Gundari Ķiķauku,
Dzintru Reinis un Rasmu Tēraudu, pareizi atminot
krustvārdu mīklu! Ar jums sazināsies par iespēju
saņemt balvas!

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.

Krustvārdu mīklu sastādīja Dina Etmanskie un Iveta Kaņepa
Izdrukātas mīklas tiks izliktas pie dievnama ieejas. Gaidām atbildes
līdz Lieldienām! Pārsteiguma balvas mīklas atminētājiem un
iesūtītājiem! ivetakanepa@gmail.com vai personīgi

