KRISTUS EV.- LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS 2018. GADA OKTOBRIM
Es jums visās lietās esmu rādījis, ka, tā strādājot, nākas gādāt par vājiem,
pieminot Kunga Jēzus vārdu, jo Viņš pats sacījis: "Svētīgāk ir dot nekā ņemt."
Labi, saprotu – ir mums tāds teiciens “dots devējam atdodas” ... bet ...
Kaut kas man uzreiz liekas ačgārni ar šo tautas domu graudu. Man mācīja: Ja es dodu, tad lai
dodu neko pretī nesagaidot. Ja paskatamies šeit minētos Pāvila vārdos, tad mēs patiesi
noprotam, ka runa iet par tiem, kas visticamāk nespēs atmaksāt devējam. Tātad Pāvils trāpa
naiglai pa galvu – dot nozīmē apzināt faktu, ka dotais vairs nepieder devējam,
bet saņēmējam!
Uz otra acu skatiena, mūsu tautas ticējumam tomēr piemīt kāda dziļāka jēga, kas atkal apgāž
manu pirmo apgalvojumu. Tas ir – es dodu gan, un par to neko materiāli nesaņemu pretī, bet
man ap dvēseli ir ieguvums. Visa mana būtība ir iemantojusi citādu sajūtu un pašapziņu.
Došana, tad tā sanāk – ir eliksirs, sirds zāles, kas ļauj visam cilvēkam mundrāk dzīvot.
(Cik esmu lasījas – zinātnieki atzinuši došanas labvēlīgo
ietekmi uz ķermeņa un smadzeņu darbību!)
No šī redzes loka, tas štimmē ar Pāvila vārdiem – svētīgāk dot nekā ņemt tamdēļ, ka abi ir
ieguvēji. Svētība pieskaitāma gan trūkumcietējam, (jeb vājam), gan devējam,( jeb
ietekmīgam). Šajā darījumā nav notikusi plika apmaiņa, jo kaut kas labs abiem tiek
pieskaitīts klāt!
Un tomēr, vai mērķis došanai ir pašam iegūt labsajūtu vai svētību? Kāds farizejs no Jēzus
līdzībām vēlējās kaut ko tamlīdzīgu panākt ieejot templī un Dievam izklāstot visus faktus: “11es
tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki - laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai
arī kā šis muitnieks. 12Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem
ienākumiem.” Lūkas ev. 18. nod.
Ja tā tas ir, tad viņš nekad īsti nebūs patiess devējs, jo galu galā viņš kaut ko tik un tā vēlas
saņemt pretī! Šajā gadījumā Dieva atzinības rakstu...
Apustuļa darbi 20:35

Padomāsim par šo uz vienu mirkli!
Ko mēs varam dot? 1. Laiku Dievam. 2. Laiku meklēšanai. 3. Laiku atklāšanai.
Zinu, ka viens no lielajiem izaicinājumiem šajos laikos ir laika organizēšana. Mēs to ņemam, to
aizņemamies un to sakārtojam pēc savām labākām spējām. Daži protams to izšķiež un izmet
pa logu. Bet Tu vēlies piedzīvot svētību – dodot laiku, talantu un atbalstu Dievam un savam
tuvākam ir līdz šim pierādījies iedarbīgs veids kā to panākt…
*********
Augšāmcelšanās uzvaras gājienā – mums aizgājušie
Rita Marija Baumanis
dzimusi 1925. gada 26. augustā, Pļaviņās
mirusi 2018. gada 2. septembrī, Hamiltonā

Dievkalpojumi un citi notikumi:
Oktobrī
Svētdien, 7. okt. plkst. 11:00 Igauņu kora koncerts. Pēc koncerta sadraudzība.
Lūdzu skatiet atsevišķo ziņojumu 3. lapas pusē.
Trešdien, 3. oktobrī plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
Svētdien, 14. oktobrī plkst. 11:00 Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma lejas zālē HALO
izkārtojumā : Jauniešu stāstu pēcpusdiena. Cienasts - ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem.
Otrdien, 16. oktobrī plkst. 19:00 Draudzes padomes sēde
Ceturtdien, 18. oktobrī plkst. 12:00 Dāmu komitejas sēde
Svētdien, 21. oktobrī plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu
Trešdien, 24. oktobrī plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
Svētdien, 28. oktobrī DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS.
Visi ir lūgti piedalīties Bay Area Reformācijas dievkalpojumā, Brantfordā plkst. 15:00
Lūdzu skatiet atsevišķo ziņojumu 3. lapas pusē.
***********************************************************************************************************************************************

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDAM UN CITUR (Saņemti līdz 2018. gada 16. septembrim)
Baznīcas remonta darbiem: $ 400.- Maija Bite; $ 300.- Jānis Grinvalds;
$ 100.- + $ 50.- Arvīds un Ženija Morussi, $ 100.- Vijolīte, Māra un Atis Alkšņi (vīra un tēva
piemiņai), $ 100.- Vijolīte Alksnis (draugu piemiņai); $ 25.- Vilma Lagzdiņa (V. Pūpola piemiņai)
Baznīcas apkures sistēmai: $ 1,000.- Vilis Dāboliņš; $ 500.- Anonīms; $ 200.- Maija un
Ainārs Smiltnieki; $ 150.- Rasma Tērauds; $ 100.- Gundega Zutis; $ 50.- Jānis un Ērika
Grīnbergi. Virtuves grīdai: $ 10.- Dzidra Suškovs
***********************************************************************************************************************************************

Ziņojums par remonta darbiem:
Vispirms gribam izteikt sirsnīgāko pateicību ikvienam par līdz šim saņemtiem ziedojumiem
mūsu baznīcas remonta darbiem . Gribam ziņot, ka virtuvē atrada iemeslu kāpēc ūdens sūcās
zem grīdas. Ārsienas ūdens noteka no jumta tika pārlikta un grīda atjaunota. Darbs ir pabeigts.
Darbi gan vēl turpinās baznīcas lejas zālē, kur blakus telpā tiek atjaunota apkure un, lai varētu
iebūvēt siltā gaisa pievadrores, vajadzēja noņemt sienu finiera apšuvumu, ko tagad mainīs uz
“drywall” plāksnēm un sienas tiks krāsotas. Darbi, cerams, tiks nobeigti līdz oktobra vidum.
Vēl arvien lūdzam atbalstu no draudzes locekļiem un labvēļiem!

Svētdien, 2018. g. 7. oktobrī plkst. 11:00 mūsu baznīcā ir
paredzēts koncerts, kur uzstāsies draudzes koris no Sv. Paula ev.
luteriskās baznīcas Viljandī, Igaunijā. Šoreiz koris būs 19 personu
sastāvā. Koris ir piedalījies vairākos koru sadziedājumos Igaunijā
un ciemojies Somijā un Anglijā. Ieeja uz koncertu pret ziedojumiem,
galvenokārt, lai korim palīdzētu segt ceļa izdevumus. Pēc koncerta
baznīcas lejas zālē būs sadraudzības stunda, kur koristi iepriecinās
skatītājus vēl ar vairākām dziesmām un par $ 10.- būs dabūjamas
uzkodas un kafija, par ko rūpēsies Hamiltonas igauņu draudze.
Nepalaidīsim garām šo izdevību, lai dzirdētu šo izcilo kori!
***********************************************************************************************************************************************

Svētdien, 2018. gada 28. oktobrī
Reformācijas dievkalpojums
mūsu baznīcā nenotiks. Toties,
esam vienojušies šogad braukt uz
Brantfordu, lai tur “Faith” luterāņu
baznīcā piedalītos “Bay Area”
rīkotajā Reformācijas atceres
dievkalpojumā. Sprediķi teiks
viešņa, mācītāja Rosalyn Elm no
“Her Majesty’s Royal Chapel of
the Mohawks”, Brantfordā.
Dziedās apvienotais koris.
Domājam sarunāt braucējus ar
automašīnām, kas būtu ar mieru
paņemt līdzbraucējus. Šai
sakarībā mūsu baznīcā, lejas zālē,
būs izlikta pieteikšanās lapa, uz
kuras varēsiet uzrakstīt savu
vārdu un atbildēt uz pāris
jautājumiem.
Dievkalpojums sāksies plkst.
15:00 un tam plkst. 17:00 seko “
Pot Luck Supper”.
Ieeja pret ziedojumiem.
Vairāk informācija sekos, bet jūs
vienmēr varat sazināties ar mācītāju Dāvi 289 442 6846, vai Birutu Kwapisinski
905 389 3842.
***********************************************************************************************************************************************

Dāmu komitejas ziņojums:
Blakus uzņēmumā varat redzēt
darbinieces no mūsu
draudzes, kas piedalījās BBQ
pusdienu izsniegšanā pie
mūsu kaimiņu, katoļu St.
Patrick’s baznīcas š. g. 14.
septembrī. Siltās pusdienas
tika izsniegtas 300+ cilvēkiem.
Diena bija bezgala karsta.
Lejas uzņēmumā Mirdza
Avens izsniedz “maltīti” garām
braucošajai riteņbraucējai.
Dāmu komitejas vārdā izsaku
sirsnīgu paldies visām
darbiniecēm, kas atrada laiku
un ieradās izpalīdzēt.
Tāpat izsaku arī sirsnīgu
paldies visiem, kas atbalstīja
Dāmu komitejas rīkotās
Pļaujas svētku pusdienas š. g.
30. septembrī.
Nākošā Dāmu komitejas sēde
ir paredzēta š. g. 16. oktobrī
plkst. 12:00 lejas zālē.
Astrīda Grinvalds.
***********************************************************************************************************************************************

NEAIZMIRSĪSIM PIEDALĪTIES
LATVIJAS REPUBLIKAS 13. SAEIMAS
VĒLĒŠANĀS Š. G. 6. OKTOBRĪ.
Busiņš izbrauks no baznīcas plkst. 10:00
Neaizmirstiet pieteikties!
Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON
L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā un arī baznīcas trepju telpā ir 905 527 5810. Māc. rokas tālr. (cell phone)
ir 289 442 6846. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6. Draudzes priekšnieka Jāņa
Grinvalda tālr.mājās 905 335 9819. Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, rokas 905 387 0824. Ar
māc. D. Kaņepu varat sazināties zvanot 289 442 6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com

