KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS
2022.GADA MAIJS
Pavasaris atkal klāt…
23

Kā lietu tie gaidīja mani, kā pavasara negaisā pleta muti, Ijāba 29:23

Kaut kas ir ar pavasari, kaut kas tīkams un uzmundrinošs. Vai tas ir saistīts ar atdzimšanu un atjaunošanos?
Ar dabu, kas mostas pēc ziemas miega?
Atkarīgi no zemes lodes puses kurā pats dzīvo, pavasari var piedzīvot dažādi. Vienam tas nozīmē lietus
sezonas beigas, otram tās sākumu. Kur Ijābs dzīvoja, ziemā reti sniga (ja vispār!) un maijā pavasara lietus
turpināja veldzēt laukus, kur raža gaidīja jūnija pļaušanu. Pēc tam zeme sažūtu vasaras tveices un sausuma
dēļ. Drīz vien tā tvīkst un gaida, kad atkal mākoņi sabiezēs un ļaus pilieniem krist pret putekļainām lejām.
Ar cilvēku dvēselēm ir līdzīgi. Jābūt jūtīgam pret savu iekšējo dzīvi, lai saprastu kas tur notiek. Tu taču gribi
zināt, kas ar tevi ir, vai ne? Ijāba stāsts ir par to, ka cilvēks, kam labi klājās, kam draugu netrūka, kura
padomu labprāt visi uzklausīja, kurš bija bagātāks un cienītāks par visiem citiem tuvumā un tālumā
piedzīvoja lielu klizmu. Pēc kārtas tika atņemts viss tas, kas viņa slavu padarīja plašu jo plašu. Un šīs mokas
salīdzināmas ar izkaltušu zemi.
Pienāk brīdis, kad sāk domāt par “veciem labiem laikiem”. Dzīve tad bija tik salda, tā bija jautrību pilna,
likās, ka nekad neapsīks spēka un enerģijas visam, ko gribējām panākt. Bet tagad, trūkst ne tikai spēka, bet
vēl nomācošāka ir pazudusī interese un lipīgais pesimisms. Vecie labie laiki nespēj mūs izglābt.
Ijābs nepadodas. Dzīvojot ar savām sērām, augoņiem, sāpēm, apvainojumiem viņš nemitīgi tveras pie
Dieva. Izrādās, ka Dievs ir lādzīgāks saruna biedrs nekā tie daži draugi, kas ar viņu pavada laiku un piedāvā
savus viedokļus par to, kāpēc noticis kā noticis. Dievam viņš varēja atvērt savas jūtu slūžas lai pa tām plūstu
katra dvēseles sāpe, vaina un slāpes. Ijāba lūgšanas līdzinās Jēzus lūgšanām, kad viņam tuvojas viņa
Stunda. Un tad kad mērs bija izturēts, pavasar’s ir atkal klāt. Ijāba labā slava divkārt tika viņam dota. Viņš
no Dieva nebija aizgājis. Bet vai tagad viņš nebūs kļuvis rūdītāks, stiprāks?
Jēzus saviem mācekļiem teica: “To es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs
bēdas, bet turiet drošu prātu – es pasauli esmu uzvarējis!” Jņ 16:33

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!

DIEVA MIERĀ AIZGĀJUSI
ELVĪRA DZELME, dz. Kušķis
dz. 1930. gada 8. oktobrī, Rīgā
mir. 2022. gada 7. aprīlī, Cambridge, ON
Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas
un neizbīstas. Jņ 14:27
LIELDIENU SVEICIENS
Draudzes māc. Dāvim Kaņepam, Dāmu komitejai un Ticības celsmes pulciņam: Izjūtu, ka Kristus sētā ticība
un Dieva žēlastība ir tās galvenās, kas tur mūs kopā. Cik laba ir Kristus mīlestība arī manā mūža vakarā.
Kristus patiesi ir augšāmcēlies!
Lai atnāca Lielā diena, ar raibām oliņām…PRIEKS, MĪLESTĪBA, SIRSNĪBA
Gundega un Biruta
SVEICAM!
Braxton Jalen Boisson, Lindas Jēkabsones un Shane Boisson dēls piedzima 17. aprīlī, Lieldienu rītā.

Ziedojumi Kristus Draudzei 2022 g. no 21. mar. – 17. apr.

Vilmas Lagzdiņas piemiņai $50 - Nora Pulciņš
Mīļu draudzeņu piemiņai $150 - Vijolīte Alksnis
Savu vecāku Lazdiņu un brāļa piemiņai $500 - Modris Zandbergs
Atbalsts Ukrainai $50 - Dzidra Suškovs (Ukraiņu bāreniem); $100 - Aina Ansons, Nora Pulciņš, Dzidra
Suškovs ( pieminot savu 90. g. dz. dienu 29. martā); $150 - Vijolīte Alksnis; $200 - Jānis &Irēna Tenteris
Draudzes Vajadzībām $100 - Karin Etmanskie

GALVENAIS PAR DRAUDZES GADA SAPULCI
3. aprīlī dievnamā pēc dievkalpojuma uz draudzes gada sapulci ieradās 29 balsstiesīgi dalībnieki. Pāreja no
pandēmijas smagākiem posmiem uz brīdi, kad ierobežojumi tiek atviegloti nav bijusi viegla. Atgādinājumi,
ka vīruss vietām vēl aktīvi piemeklē cilvēkus pastāv un šķiet tikai saprotami, ka viena daļa sabiedrības
nevēlas atvērt sevi riskam “noķert” to draņķi uzturoties lielākā kompānijā.
Prieks ir paziņot, ka interese par draudzes darbību un nākotni nav izsīkusi! Padomei ir pievienojusies trīs
jauni locekļi – Dina Etmanskie, Anita May un Ģints Zichmanis. Viņi aizvieto ilggadīgos Padomes locekļus
Maiju Biti un Kārli Ozolu, kuri nokalpojuši vairākus gadus, par ko viņiem pienākas sirsnīga pateicība.
Līdzšinējā Padomes priekšnieka vietniece Biruta Kwapisinski uz laiku atkāpjas no aktīvas darbības Padomē,
un tāpat pelnījusi draudzes pateicību par viņas pūlēm un rūpēm.
Sapulces laikā starp ziņojumiem un darbības atskaitēm pieņēma jauno, 2022. gada budžetu un klātesošie
balsoja par labu Padomes ieteikumam pacelt draudzes nodevas uz $500/pilntiesīgu draudzes locekli.
Paldies visiem klāt esošiem par līdzdalību un atbalstu!

PATEICĪBA NO DĀMU KOMITEJAS
Dāmu komiteja izsaka pateicību visiem, kas piedalījās un atbalstīja Lieldienu brokastis gan klātienē,
gan “take out”, kā arī bagātīgi iegādājās loterijas biļetes! Sirsnīgs paldies visām dāmām, kuras
palīdzēja sagatavot ēdienu, saklāt galdus un iesaiņot brokastis līdzņemšanai!

MAIJA KALENDĀRS
Svētdien, 1. maijā, plkst. 11:00 - Dievkalpojums
Trešdien, 4. maijā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda
Svētdien, 8. maijā, plkst. 11:00 – Mātes dienas Dievkalpojums
Sestdien, 14. maijā, plkst. 8-12:00 – Lietoto mantu tirdziņš
(sk. sludinājumu!)
Svētdien, 15. maijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar
dievgaldu
Trešdien, 18. maijā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda
Svētdien, 22. maijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums
Trešdien, 25. maijā, plkst. 19:00 – Padomes sēde
Svētdien, 29. maijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Padomes ievešanu amatā
Svētdien, 5. jūnijā, plkst. 14:00 – Dievkalpojums ar jauniešu iesvētīšanu (Sidrabenē)
***Jūnijā paredzēti Dāmu komitejas dārza svētki

Aprīļa krustvārdu mīklu pareizi atrisināja:
Dina Etmanskie
Gundaris Ķiķauka
Dzintra Reinis
Rasma Tērauds

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes Hamiltonā padome
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.
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Horizontāli
4. Kaina, Ābela, Seta un visas cilvēces māte.
6. Savā laikā tā dēvētā Izraēla tautas māte.
11. Samuēla māte.
14. Ķēniņa Sālamana māte.
16. Ķēniņa Jošafata māte.
17. Mozus, Ārona un Mirjamas māte.
18. Jēzus māte.
19. Dvīņu Ēzava un Jēkaba māte.
20. Boāsa māte.

Vertikāli
1. Ķēniņa Josija māte.
2. Īzāka māte.
3. Timoteja vecāmāte.
5. Ķēniņa Hiskija māte.
7. Jāzepa un Benjamīna māte.
8. Jāņa Kristītāja māte.
9. Rutes vīramāte.
10. Manases un Efraima māte.
12. Ismaēla māte.
13. Māte sešiem Jāzepa brāļiem un māsai Dīnai.
15. Timoteja māte.
Krustvārdu mīklu sastādīja Iveta Kaņepa.
Pareizās atbildes iesniegt ivetakanepa@gmail.com
vai nodot personīgi līdz š.g. 15.maijam.
Krustvārdu mīklas atminētājus gaida garšīgas balvas!

Godā savu tēvu un māti, - tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu,
proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.

Efez. 6:2-3

