KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS
2020. gada DECEMBRIS
Pirms gada…
Nebija tā kā šogad.
Pirms gada darījām lietas pēc ierastās kārtības, gandrīz vai ar acīm ciet. Pienāca 2020. gads
un es pie sevis teicu: “tā kā ar redzes pārbaudi, šajā gadā visu būs iespējami redzēt 20-20
skaidrumā!” Tagad es smejos un brīnos vai tie ir vismuļķīgākie vārdi kurus esmu teicis?
Izvilkām kastes no garāžas vai bēniņiem, cerējām ka visas lampiņas spīdēs lai apgaismotu
ne tikai eglīti un māju, bet arī ceļu uz priekšu. Cerējām, ka visi rotājumi vizuļos. Šogad varbūt
nākas apdomāties, kam tās gaismas vairāk vajadzīgas? Vai tikai savam priekam?
Pirms gada plānojām svētku ēdienkarti. Galdi piekrauti gardumiem sev un saviem
tuviniekiem. Šogad, šķiet ne tik ļoti, jo ēdēju skaits ap svētku galdu nebūs tik, cik bija pirms
gada. Bet izsalkušo vienalga ap mums būs vairāk nekā pirms gada.
Pirms gada, tāpat kā neskaitāmus pirms tā, sūtījām Ziemsvētku apsveikumus radiem un
draugiem. Šogad kādiem tas var būt vienīgais veids, kā uzturēt sakarus ar saviem mīļajiem…
Pirms gada mēs nevarējām iedomāties, ka šogad būs tā, kā ir.
Tagad mēs alkstam, lai būtu, kā bija pirms gada, bet ko tas līdzēs - jo vecais ir pagājis!
Jaunais vēl nav dzimis un paliek vienīgi šis mirklis - tagadne. Saprast. Saprast vai viss tas, kas
bija pirms gada tiešām bija labs!? Vai tomēr nav kaut kas pie sevis, ko būtu jāmaina uz labu??
Pirms gada mēs nebijām tik gudri, cik šogad. Šis gads mums daudz mēģinājis mācīt. Dievs
caur apstākļiem mēģina mums kaut ko pamācīt. Lai mēs katrs varētu augt mīlestībā. Un es
gribētu ticēt, ka katrs no mums kaut ko ir iemācījies, ar ko varam dalīties tālāk. Kā dzīvot, kā
saudzēt šo mīļo zemeslodi, un kā piedot, jo Dievs mums ir piedevis.
Ne tikai pirms gada, bet pirms aptuveni 2000 gadiem piedzima iemiesotais Vārds. Trāpīgs
vārds izteikts īstajā brīdī var darīt brīnumus. Kristus Bērniņš ir šis brīnums un iemesls, kāpēc
mēs vispār esam. Esam, kas mēs esam, tāpēc ka Dievs ir tas, kas Dievs ir.
Pirms gada nebija tā, kā tas ir šodien. Un Tu neesi tas, kas Tu bijis, un es neesmu vairs tas,
kas es biju! Un varbūt par to varam teikt – Paldies Dievam! Priekā!

Kristus Draudzes Ziedojumi (no 18. okt. līdz 25. nov.)
Draudzes Vajadzībām: $200 - Gundaris & Helēna Ķiķaukas
Grīdas Projektam:
$36 - Iveta Kaņepa (pīrāgu akcija); $160 - Prāv. Ivars Gaide, Vija Skomba;
$200 - anonīms, Biruta Platups, Ivars Kops; $500 - Regīna Auniņa
Pieminot Arnoldu Smiltnieku 85. g. dzimšanas dienā (grīdas projektam):
$50 - Maija Bite
Modra Žulpa piemiņai:
$50 - Aina Ansons
Valentīna Ivsiņa piemiņai:
$300 – Armands & Linda Ivsiņi
M. Žulpa & M. Rutulis piemiņai (grīdas projektam):
$100 - Rasma Tērauda
LELBA:
$100 - Gundega Dāvidsone, Zenon Kwapisinski
Archibīskapa fondam: $50 - Zenon Kwapisinski
PALDIES, MĪĻIE!

+++Ziedojumus un gadskārtējās draudzes nodevas lūdzu sūtīt:+++
Rudīte Loze: 155 Southpark Ave. Hamilton, ON L8W 2Y7

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 epastā (piem: what is
“church” in latvian....atbilde: "baznica").
Jūsu banka, kā arī draudzes banka (CIBC)
lūgs jums atbildēt šo “security”
jautājumu.
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.

SVEICAM JAUNU DRAUDZES LOCEKLI
Sveiksim savā draudzes saimē Anitu Lauru Laipnieks! Pāvils raksta: Viņš arī izredzēja mūs
Kristū pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojami mīlestībā. Pēc
savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem un meitām caur
Jēzu Kristu. Efeziešiem 1:4-5

TUVINIEKU PIEMINĒŠANAS VIDEO SVĒTBRĪŽOS
Kamēr pierodam pie jauniem veidiem, kā pasniegt dievkalpojumu ierakstus, ik pa laikam rodas
dažādas labas idejas! Šoreiz tāda ir par tuvinieku pieminēšanu. Svētbrīža/dievkalpojuma ierakstā
tiks veltīts īpašs brīdis tam- vārdam parādoties kopā ar kādu Bībeles pantu vai dziesmas rindu.
Laipni lūdzam pieteikt pieminēšanas mācītājam pa e-pastu vai telefonu. Paldies!

ZIEMSVĒTKU UN JAUNĀ GADA NOVĒLĒJUMI
Tie, kuri vēlas apsveikt savus draugus vai latviešu sabiedrību Ziemassvētkos/Jaungadā, mēs
ievietosim sveicienus nākamajā apkārtrakstā. Lūdzams iesūtīt tekstu mācītājam pa e-pastu vai
telefonu.

ZIEMSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJA
Turpināsim svētīt citus ar kādu dāvanu! Laiks jau kļuvis aukstāks. Ziemai tuvojoties, tiem, kas dzīvo
zem iztikas minimuma, jāsadzīvo ar papildus grūtībām. Atkal sadarbojoties ar Mission Services of
Hamilton, vēlamies iepriecināt ļaudis ar ziemas apģērba gabaliem – jaunām nelietotām cepurēm,
šallēm, cimdiem, zeķēm, siltām jakām (hoodies), segām – gan lieliem, gan maziem! Tie var būt
veikalos pirkti vai mājās adīti. Redzēsim, cik varēsim savākt! Akcija sākas uzreiz, bet beidzas 17.
decembrī. Jūs varat sazināties ar Dainu Tustian vai mācītāju Dāvi Kaņepu.

BŪS KOPĒJS LELBPasaulē ZIEMSVĒTKU VAKARA VIDEO DIEVKALPOJUMS!
Kopbaznīcas dievkalpojums neizslēdz iespēju katrai draudzei atsevišķi 'pulcēties' savā
Ziemsvētku vakara lokā. Papildus, ikkatrs varēs 'piedalīties' arī LELBPasaulē Ziemsvētku
dievkalpojumā! Saiti uz šo dievkalpojumu izsūtīs pa e-pastu un ievietos Kristus draudzes
Facebook lapā (Christ Latvian Evangelical Lutheran Church in Hamilton).

2021. BAZNĪCAS GADA GRĀMATAS!
Lai tiešām pārliecinātu sevi, ka 2020. gads ir beidzies un
jaunais gads sācies, piesakies uz LELBPasaulē Baznīcas
gadagrāmatu! Iekšā atrodama cilvēka garam un dvēselei
“ceļa karte”, kas jums neliks maldīties. Formāts mazliet
mainījies – ar mērķi samazināt drukāšanas un iesiešanas
izdevumus. Cena paliek līdzšinējā - $25CAD.

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
ADVENTA LAIKA SVĒTBRĪŽI būs video formātā. Katrs no tiem būs ar Svēto Vakarēdienu.
Ceturtdien, 24. decembrī plkst. 17:00 – Ziemsvētku vakara svētbrīdis “Sidrabenē” (brīvdabā,
svecīšu gaismā) Ja laikapstākļi izrādīsies pārāk nelabvēlīgi un ceļi bīstami, tad svētbrīdi atcels.
Tāpēc svarīgi piereģistrēties, lai saņemtu “up to the minute” paziņojumus! Lūdzams to darīt pie
Elizabetes (Betas) Ludviks (289) 442 7799 ; elizabete@ludviks.com
(Mēs paredzam iespēju papildus novadīt Svētvakara pēcpusdienā dievkalpojumu – pulksteņa laiku
precizēsim decembra vidū Zibziņās! Cilvēku skaits, ko varēsim uzņemt ir 40-45. Lūdzu pieteikties pie
Birutas Kwapisinski (905) 389-3842.
***Sakarā ar stingrākiem ierobežojumiem uz pulcēšanos telpās, pašreiz aicinām izmantot
resursus “virtuālajā telpā”. Neskaitāmi LELBA, LELB svētbrīži, lūgšanu un meditatīvi audio un
video ieraksti atrodami “viena klikšķa attālumā”. Mūsu draudzes svētbrīži atrodami šeit:

https://vimeo.com/user113249672
Izdrukātus iepriekšējo svētdienu sprediķu tekstus varat saņemt pēc pieprasījuma,
sazinoties ar draudzes mācītāju Dāvi Kaņepu (289) 442 6846.
Ja vēlaties noklausīties svētbrīžu ierakstus pa tālruni, lūdzu sazinieties ar Birutu
Kwapisinski (905) 389-3842.

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, mobilais tālr. ir
289 442 6846;
e-pasts daviskaneps@gmail.com. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda mobilais tālr. 905-339-7225;
Konta pārzines Rudītes Lozes tālr. mājās 905 575 0094, mobilais tālr. 905 387 0824.

