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Pārdomas
Reliģija, vai gribam to atzīt vai ne, ir cieši un intīmā veidā saistīta ar apkārtējo kultūru kurā
tā dzīvo. Kāds varētu gan apgalvot – bet visticamāk ar apšaubāmu veiksmi – ka ticība, ko
slepeni sirdī izjūt viens vienīgs ir tīra, neietekmēta un pilnīgi neatkarīga no apkārtējās
kultūras. Bet tur, kur kopā sanākuši divi vai trīs ticīgie, ir izveidojusies reliģija, vai labāk
sakot – kaut kāda proto-reliģija jeb reliģija miesas augļa stadijā. Un kad reiz tā ir tapusi vai
dzimusi, tad šo reliģiju nevar veiksmīgi atdalīt no vides kurā tā ir tapusi. Tik, cik reliģija
iedveš un regulē sabiedrību, kā arī dod tai padomu, tā arī reliģiju iekrāso un iedveš
sabiedrība kura tai piešķir kontekstuālu mājvietu. Jāsaka - pat reliģijas paš-izpratne, (kā tā
sevi apraksta) uzņem tādu kadenci jeb ritmu; tā izmanto tādas metaforas un izvēlas
tādus ideju nodošanas modeļus, kādus izmanto kultūra, kuru reliģija cenšas informēt ar
savu vēsts kodolu. Tāpēc jāsecina, ka tad, kad reliģija jūtami pārdzīvo pamatīgas maiņasik pa apmēram 500 gadiem, vienlaicīgi ievērojami mainās arī politiskās, ekonomiskās,
sociālās un intelektuālās struktūras. Šīs maiņas ir cieši savstarpēji savītas – reliģiskā
domāšana ar sociālo domāšanu, jā pati reliģija nemitīgi savīta kopā ar kultūru.
― Phyllis Tickle, Emergence Christianity: What It Is, Where It Is Going, and Why It Matters

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
Svētdien, 20. septembrī plkst. 11:00 – Kapu svētki Woodland kapos jauno urnu kalniņā (pilnīgi pa kreisi
iebraucot kapsētu teritorijā) Iepriekšēja pieteikšanās pie Birutas Kwapisinski: tālr. 905 389 3842
Trešdien, 30. septembrī plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda Kaņepu dārzā (lūgums iepriekš pieteikties
pie Dāvja Kaņepa)

Ziedojumi (no 21. jūlija līdz 21. augustam)
Brūno Bramaņa un Ingas Bražus piemiņai - $200 Alvīne Bramanis
Mirdzas Rutules piemiņai - $100 Vijolīte Alksnis
Modra Žulps piemiņai - $200 Arvīds Moruss, $500 Dagmāra Žulps
Jaunai grīdai - $100 Vijolīte Alksnis Draudzes vispārējām vajadzībām - $40 Rudīte Loze & Aivars
Jēkabsons, $100 Dzidra Suškovs, $1000 anonīms ziedotājs.
Paldies visiem, kas rūpējušies par draudzes dzīves un darbības turpināšanu ar savu ziedojumu! Lai Dievs
dod, ka tie nes bagātīgus augļus un svētību!

“NO ROKAS ROKĀ” – VASARAS LABDARĪBAS AKCIJA
Jau otro reizi šogad,
draudzes locekļi un viņu
draugi ziedoja pārtikas
produktus un higiēnas
preces par labu
trūkumcietējiem mūsu
pilsētā. Cilvēku
atsaucība bija ļoti
ievērojama – kā redzat
attēlos! Paldies
ziedotājiem, Veltai
Dāboliņa par akcijas
koordinēšanu, Dainai Tustian par transportu un Ivetai, Mārtiņam un Pēterim par saiņu nešanu!
Nākamā iespēja atbasltīt
Mission Services of Hamilton
darbu būs no 20. septembra
līdz 4. oktobrim (2 nedēļas).
Šoreiz kampaņas devīze varētu
būt “Autiņos aulēkšiem!”
(“diaper drive”). Dienā, kad
mūsu draudzes ziedojumus
nogādājām Mission Services of
Hamilton, darbinieki bija
neizsakāmi priecīgi, ieraugot
iepakojumus ar zīdaiņu autiņiem. Tajā rītā viņi bija atdevuši pēdējo
iepakojumu jaunajai ģimenei, kas nonākusi grūtībās Lūdzam ziedot zīdaiņu
un mazuļu autiņus, autiņbiksītes, mitrās salvetes vai arī atbalstīt akciju finansiāli. Lai sarunātu ziedojumu
savākšanu sazinieties ar Veltu Dāboliņu (905-383-8138).
Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai rakstot uz
epastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522. Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N
2S6. Kancelejas un arī baznīcas trepju telpa tālr. ir 905 527 5810. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road,
Ancaster L9G 1S6, mobilais tālr. ir 289 442 6846 e-pasts daviskaneps@gmail.com. Draudzes priekšnieka Jāņa
Grinvalda mobilais tālr. 905-339-7225; Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, mobilais tālr. 905 387 0824.

