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Par tām lielām un tām mazām lietām...

Mateja ev. 26. nodaļa: 37 Un Viņš ņēma Sev līdzi Pēteri un abus Cebedeja dēlus un sāka skumt un 
baiļoties. 
38 Tad Viņš saka tiem: "Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei: palieciet šeit un esiet ar Mani nomodā." 
39 Un, nedaudz pagājis, Viņš krita uz Sava vaiga pie zemes, lūdza Dievu un sacīja: "Mans Tēvs, ja tas 
var būt, tad lai šis biķeris iet Man garām, tomēr ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi." 
40 Un Viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteri: "Tātad jūs nespējat nevienu pašu 
stundu būt ar Mani nomodā?

     Katru gadu svētam Lielo Piektdienu. Vai tāpēc pārējās gada piektdienas būtu jāuzskata par 
mazām? Sanāk, ka ir tikai VIENA Lielā Piektdiena, 51 mazās. VIENA Lielā, kurā paši zemes pamati 
izkustējās, bet 51 mums ļauj salikt gabalus kopā līdz nākamam zemes grūdienam.

     Kas Tev mazāk ļauj naktīs aizmigt un mierīgi izgulēties? – padomā par šo kamēr pārlasi nakts vidū 
mācītāja ievadrakstu (tas noteikti līdzēs ieslīdēt saldā miedziņā!) Tikai nesaki uzreiz: “Es pārāk vēlu 
dienā izdzēru krūzi stipras kafijas!” 

     Man interesē šī rakstu vieta Matejā tamdēļ, ka Jēzus cīnās ar tām “lielām lietām” un uzdod 
mācekļiem tikt galā ar tām “mazām lietām”. Un, kā lasām – viņiem neizdodas savu uzdevumu veikt. 
Nemaz.

     Un, ja jāizvēlas no šīm divām opcijām – lielās un mazās lietas, tad man, godīgi sakot, tās “mazās 
lietas” ieķeras apziņā un neļauj mieram nākt. Vēl trakāk – līdzīgi kā ar indīgo efeju – jo vairāk to kasu, 
jo vairāk tā niez. Kaut kā dzīves “lielās lietas” pieder kādam citam. Tās ir lietas pār kurām man nav ne 
mazākās kontroles. Tāpēc, šķiet vieglāk par tām neuztraukties. Jā – lai tās paliek Dieva rokās.

     Šīs mazās lietas atgādina, ka esmu cilvēks. Tās ir kļūdas, paviršības, kuras izskatās sīkas un 
maznozīmīgas, bet kuras atstāj dziļas pēdas uz pašapziņas. Tās ir tās lietas kā dēļ Tu sev pārmeti, jo 
taisni Tu varēji kaut ko par tām darīt.

      Tekstā lasām, kā Pēteris un Cebedeja dēli nespēja izpalīdzēt Jēzum ar to vienu pašu mazāko 
lūgumu – palikt ar Viņu kopā kaut vienu stundu nomodā. Jēzum bija jāpanes uz savas ādas liktenīgo 
cīņu. Ģetzemanes dārzā (no ebreju/aramiešu val. – “eļļas spiede”) Jēzus izturēja pēdējo 
pārbaudījumu. Jēzus palika savā vietā uz noliktā pestīšanas ceļa – par Tevi un mani!

     Kāpēc mācekļi lielu uztraukumu priekšā saldi gulēja? Es gribētu minēt, ka pat šo lielāko lietu 
priekšā viņi atradās Jēzus aizsardzībā. Lūgšanās un atvērtībā Dieva klātienei mēs gūstam vajadzīgo 
aizsardzību no ļaunā un viņa uzbrukumiem. Jēzus aizsardzībā mēs saņemam ticību, cerību, 
mīlestību – šās trīs. Nav svarīgi, kura no tām ir tā lielākā...

To pašu var attiecināt uz brīnumiem. Brīnumi arī jātic ir pieskaitāmi pie tām “lielām lietām”. Tie, mums 
šķiet, prasa pārdabisku spēku vai skaidrāku, spēcīgāku ticību. Bet vai tās tas ir? Jēzus mums prasa 
būt nomodā kopā ar viņu. To mēs spējam. Jēzus piecēla kājās tizlos. Lai gan es neesmu saticis 
cilvēku ar līdzīgām spējām, es tomēr pazīstu daudzus, kuri šoferē savu privāto auto. Kurš nevarētu 
“paķert” kādu līdzi uz dievkalpojumu vai uz kādu sarīkojumu? Tu saki: “Kas tad tur daudz?” Bet ir 
daudz tādu, kas var, bet nedara. Vai nedomā, ka šāds kaimiņš, ja nākas to aizvest uz veikalu vai 
kādu sarīkojumu pie sevis nedomās: “Tas bija brīnums”? Jēzus rūpējās par tām “lielām” ... bet mēs? 
Un vai otram tās mazās lietas tomēr neizrādīsies ... samērā “milzīga
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                           Nākošie dievkalpojumi un citi notikumi
Svētdien, 2. aprīlī plkst. 11:00, dievkalpojums, pēc dievkalpojuma lejas zālē, Sinodes (ELCIC) 
pārstāvis financiālās lietās, Jeff Pym,  sniegs paskaidrojumus par iespējām kā atbalstīt draudzi.

Trešdien, 5. aprīlī plkst. 11:00,  Ticības celsmes stunda

Svētdien, 9. aprīlī plkst. 11:00, Pūpolu svētdiena - dievkalpojums ar dievgaldu.                      
             Dievkalpojumu vadīs prāvests emer. Dr. Fritz T. Kristbergs

Otrdien, 11. aprīlī plkst. 12:00,  Dāmu komitejas sēde
                                         19:00,  Draudzes padomes sēde

Ceturtdien, 13. aprīlī plkst. 19:00,  Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Piektdien, 14. aprīlī plkst. 11:00,   Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu
                                                        Dziedās draudzes koris 

Svētdien, 16. aprīlī plkst. 9:00,  Lieldienu rīta dievkalpojums - dziedās draudzes koris
                                              Pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis Dāmu komitejas izkārtojumā

Otrdien, 18. aprīlī plkst. 19:00    DUGA’s  sanāksme

Trešdien, 19. aprīlī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 

Sestdien, 22. aprīlī plkst. 10:00, Koku stādīšanas talka Bow Park farmā, Brantfordā. (Sk. ziņojumu)

Svētdien, 23. aprīlī plkst. 11:00,  Ģimenes dievkalpojums ar dievgaldu. Nodarbības bērniem 

Sestdien, 29. aprīlī plkst. 14:00, Lietuviešu zālē, “Afternoon with the Bishop” 
                                                      Sīkāka informācija apkārtraksta citā lapā.
Svētdien, 30. aprīlī plkst.11:00, dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma lejas zālē Ventas 10. gaidu 
                                 vienības 65 gadu pastāvēšanas svētki.

Svētdien, 7. maijā plkst. 11:00, dievkalpojums.    Kungu gatavotās “Super” pusdienas.

**********************************************************************************************************************************************************

Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2017. gada 5. februāra līdz 5. martam)
Arvīda Kalupnieka piemiņai: $ 40.- G. Zutis.  Pieminot aizgājušos: $ 50.- M. Rutule
Archibīskapes algas fondam: $ 50.- G. Dāvidsone, $ 50.-  Z. Kwapisinski.
Draudzes Svētdienas skolai: $ 20.- Dz. Suškovs, $ 25.- M. Jēkabsons
Pārskatīšanās dēļ iepriekšējā apkārtrakstā netika ievietots sekojošais 8. janvāra ziedojums:    
Cīravas ūdens uzlabošanas projektam: $ 50.- Dz. Suškovs. 
********************************************************************************************************************************************************* 
 KRISTUS DRAUDZES 60 GADU PASTĀVĒŠANAS ATCERES SVĒTKUS IR IECERĒTS   
   ATZĪMĒT SVĒTDIEN, 2017. GADA 5. JŪNIJĀ.
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                                Uzklausīsim Sinodes pārstāvi Džefu Pimu (Jeff Pym)...........
                           Ko mēs, esošie draudzes locekļi, varētu darīt, lai mūsu draudzei dotu iespēju        
                turpināt savu darbību vēl daudzus gadus? Par to mums pastāstīs Sinodes (ELCIC)  
                pārstāvis financiālā nozarē, Džefs Pims (Jeff Pym), kurš 2. aprīlī būs mūsu vidū un 
                pēc dievkalpojuma, baznīcas lejas zālē pastāstīs par iespējām un būs priecīgs 
                atbildēt uz klātesošo jautājumiem. Šī sanāksme ilgs nepilnu stundu un būs angļu  
                valodā. Visi, kam mūsu draudzes nākotne ir tuvu pie sirds, ir laipni lūgti piedalīties. 
                          Pirms referāta ir paredzētas uzkodas un kafija, Dāmu Komitejas izkārtojumā.
**********************************************************************************************************************************************************

Uz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem greznosim atkal altāra telpu 
ar Lieldienu liliju ziediem. Lūdzam sazināties ar Daci Ozolu 
(905-575-9669) ne vēlāk kā līdz š.g.9. aprīlim. Cena par puķu podiņu 
$7.-   Pēc dievkalpojuma lūdzam ziedus baznīcā neatstāt.

**********************************************************************************************************************************************************

Atzīmējot Mārtiņa Lutera 500 gadu Reformācijas atceri, Brantfordas 
tuvumā, ir nolemts iestādīt 2000 mazus kociņus. Visi ieinteresētie mūsu 
draudzes locekļi, mazi un lieli, ir lūgti ņemt dalību š. g. 22. aprīlī.
All Bay Area Youth Group invites everyone to come and join the force in 
planting 2000 trees in Brantford at: Bow Park Farm, 101 Oxbow Road.
When: Saturday, April 22nd (Earth Day) 2017.

                                   Head organizer: Petra Hilgendag,  Faith Lutheran Church, Brantford.
                                   Time: 10:00 AM with potluck lunch, Bon Fire and fellowship to follow
                                   Cost: Any amount of donation will go towards purchasing these trees,
                                             and surplus will go towards Reformation challenge trees.
                                   Contact: Petra Hilgendag at 1-519-759-1354, if you have any questions.
                                   Sīkāku informāciju jūs varat saņemt arī no mūsu māc. Dāvja Kaņepa.

**************************************************************************************************************************************************     
     
                   Pēcpusdiena ar ELCIC Austrumu sinodes Bīskapu      
                   Michael Pryse...     
         Atzīmējot 500 gadu Reformācijas Svētku atceri jūs esat                 
         ielūgti uz saviesīgu pēcpusdienu, Sestdien, š. g. 29. aprīlī
          Lietuviešu zālē, 48 Dundurn street North, Hamiltonā.
          No plkst. 14:00 - 17:00.    Ieeja $ 10.-
          Programmā paredzēti dažādi uzvedumi, kā “bundzinieki”,
         Kristus draudzes Vīru ansamblis Jāņa Grinvalda vadībā,
         Hamiltonas latviešu koklētāju grupa, dejotāju grupa    
         “Vainadziņš” un vēl citi. Bērniem speciālas nodarbības.
         Dziedāšana, kurā piedalīsies visi !  Būs arī uzkodas !
         Pēcpusdienu rīko “Bay Area Ministry”.

**********************************************************************************************************************************************************
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                               10. GAIDU VIENĪBAS 65 GADU SVĒTKU ATCERES SVINĪBAS,        
                  SVĒTDIEN 2017.G. 30. APRĪLĪ, PĒC DIEVKALPOJUMA , BAZNĪCAS ZĀLĒ.
                           PRIEKŠNESUMI - SILTAS PUSDIENAS - BAGĀTĪGA LOTERIJA
                                   VISUS MĪĻI IELŪDZ 10. VENTAS GAIDU VIENĪBA

**********************************************************************************************************************************************************

                                              
         Svētdien, š. g. 7. maijā pēc dievkalpojuma        
   Kungu  Gatavotas  Pusdienas - Ar labāko apkalpošanu

                          “Super” laba maltīte, izmeklēti kvalitātes vīni...    
    Jautrība...  dziesmas ... pārsteigumi ...                             
                Dziedās Vīru ansamblis,  50-50 izloze 
                               JANCĪTIS AR “SIEVAS MĀTI” 
                            Karsti apalīši  Skābie gurķi  Zemes rieksti   
                                    svaigi cepti siera “kraukšķi”                    
                             UN DAUDZ, DAUDZ KAS VĒL ...

        Jūs visus ielūdz DUGA un kungu 
                                                   Rīcības komiteja.  Cena $ 20.00
                                                     ATLIKUMS PAR LABU                    
                      mūsu Baznīcas iekšas uzlabošanai   
LAI NEPALIKTU BEZ PUSDIENĀM -  IETEICAMS PIETEIKTIES PIE GUNDARA ĶIĶAUKAS
                        LŪDZU ZVANĪT 905-690-3409 LĪDZ 30. APRĪLIM

                      NĀCIET, NEKAD NENOŽĒLOSIET!!!
**********************************************************************************************************************************************************
Jūs varat saņemt Hamiltonas ziņas un draudzes apkārtrakstu elektroniski, pa e-pastu, paziņojot savu e-pasta
adresi A. Šteinbergai - asteinbergs@cogeco.ca vai zvanot (905) 628 0392.
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) 289-442-6846. Mācītāja Dāvja Kaņepa
adrese: 189 Nakoma Rd. Ancaster, L9G 1S6 ON. Draudzes priekšn. Jāņa Grinvalda tālr. mājās ir
905-335-9819. Kontu pārzines M. Bites tālr. 905-528-5113.
Ar mācītāju Dāvi Kaņepu varat sazināties zvanot 289-442-6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com
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                              „Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!”  

Mīļās māsas un mīļie brāļi!

 Jau agri no rīta mēs uzrunājam viens otru ar šiem svētajiem un mūžīgajiem vārdiem: 
„Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!”  Šis sveiciens ir saistīts ar Jēzus Kristus sāpēm 
un ciešanām, nāvi uz krusta  un augšāmcelšanās brīnumu.

 Eņģelis uzrunāja sievietes pie kapenēm, kur tika apglabāts Jēzus: „Nebīstieties!” (Мt. 
28:5). Šis aicinājums blakus tukšajam zārkam kļuvis par galveno dzīves devīzi mūsu 
kalpošanas laikā. Kā kristigie , bieži tos atkārtojam, uzrunājot Baznīcu un cilvēci. Tāpēc, 
priecīgā vēsts par Jēzus Augšāmcelšanās brīnumu arī pēc daudziem gadsimtiem nav 
zaudējusi savu pievilkšanas spēku. Tā priecē mūsu sirdis un stiprina mūsu cerību uz 
mūžīgo dzīvi, pār kuru nāvei vairs nav varas.

 Šie svētki mudina katru kristieti ziedot savu laiku un kalpot Dievam, lai glābtu 
līdzcilvēkus. Mēs apzinamies , ka mūsu pasaule vēl joprojām ir pilna ciešanu un bēdu. 
Šodien mūsu tuviniekiem kā nekad agrāk ir nepieciešams mierinājums , atbalsts, drošsirdība 
un arī cerība, kuru mums dod Kristus augšāmcelšanās.

 Lieldienu laikā mums ir brīnišķīga iespēja dalīties ar līdzcilvēkiem savā ticībā Kristum 
un savā dzīvespriekā. Šajās svētku dienās vēlu saticību Jūsu ģimenes lokā, veselību Jums un 
Jūsu tuviniekiem.

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Jūsu, 
LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš 
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