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                                                  Ja Tu esi, - tad saki!

     Es ticu, ka vairums Draudzes Ziņu lasītāju zin stāstu par to kā Sātans kārdina Jēzu. Vispār tas ir 
ļoti interesants stāsts, kas varētu dažam labam likties kā cīņa starp diviem super-varoņiem. Te tiek 
pierādīta absolūta lojalitāte Dievam, Jēzum nenovirzot savu skatu no viņa nākšanas būtības. Viņš ir 
kā karavīrs, kam dota pavēle un visa misija karājas svaros. Ja pārbaudījums izturēts – uzvara;          
ja pakļaujas pretiniekam – pilnīgs zaudējums.  To varētu viegli pārrakstīt filmas adaptācijai. 
Režisoram atliek atrast tuksnesi, divus cilvēkus, kas atbilst stāstā minētiem tēliem, uzvilkt katram 
piemērotus apģērbus un aiziet - action! 

     Lasītājam šķietami viegli iztēloties kā tur minētās scēnas attīstījās, it kā pats atrastos blakus 
notikošam. Jēzus tiek aizrauts uz tuksnesi, kur viņš pavada 40 dienas un 40 naktis gavēdams. 
Režisors parāda dažus kadrus, kā Jēzum seja mainās no vienas dienas uz nākamo. Dažas sekundas 
redzam viņa dvēseles mokas. Citā mirklī ķermeņa valoda, kas norāda uz lielo izsalkumu. Uz dienu 
beigām redzam sviedriem pārklātus vaigus un putekļiem notraipītus svārkus. Pēkšņi redzam spilgto 
sauli un jūtam kā tā savu svelmi grūž pret zemi. Nakts sižetos dzirdam kā zvēri gaudo dodamies 
medībās.

Beigās nomocīts cilvēks pagriež seju pret nākamo mērķi. Šo dienu pārbaudījums izturēts. Mēs 
gribam zināt – ko varonis gavēņa drudzī piedzīvoja? Vai viņš redzējis vīzijas, vai viņa gars un 
pašapziņa tapa apskaidroti? Vai viņš tagad gatavs izpildīt visu, ko paša Tēva griba liks viņam darīt? 
Vai viņš spēs iet karā pret grēku un nāvi?

     Kāds var jautāt kāda visam nozīme, ko tas panāca ja jau beigās viņam tik un tā nāksies mirt?       
Ā – kāda nozīme bija kalpakiešiem doties cīņā pret apspiedējiem, ja tik un tā pašam pulkvedim bija 
jāmirst viena pārpratuma dēļ? Vai vispāri vērts cīnīties brīvības labā? Kas vainas palikt kalpa lomā,    
ja jau kungi garantē barību, apģērbu un jumtu virs galvas? Kā viena cīņa beigusies, tā nākamā sākas.

     Pēkšņi Jēzum priekšā nostājas “melnais bruņinieks” un neļauj viņam tālāk doties pirms tas nav 
veiksmīgi izturējis vēl trīs pārbaudījumus. Režisors rādīs, cik šī cīņa nav taisnīgi nostādīta jau no 
paša sākuma. Kārdinātājs ir paēdis, nomazgājies, saģērbies jaunākās modēs un labi atpūties. Gatavs 
cīņai. Jādomā, ka viņš gadu simteņiem ir pārdomājis savu taktiku, iestudējis savu tekstu, izpētījis 
visas vārīgās vietas, lai veiktu savu uzbrukumu! Ja Tu esi Dieva Dēls...saki, pavēli šiem akmeņiem 
tapt par maizi. Paliec šeit vēl mazliet un paēdi. Papļāpāsim. Pakavēsimies šeit. Nav kur steigties...

     Pagājuši divi tūkstoši gadi. Cīņa cilvēku sirdī un cilvēku sabiedrībā turpinās. Bet viena lieta ir 
mainījusies, kas pārkārto mūsu lomas šajā cīņā. Iznākums nav vairs miglā paslēpies, nedz neizšķirts. 
Mums nav jākalpo laikmetam vai cilvēku prātiem. Mēs esam Baznīca taisni tāpēc, ka priekšā 
nostājies Tas, kurš mira, lai mēs dzīvotu, kurš gavēja, lai mēs būtu paēduši, kurš tapa nabags, lai 
mēs būtu bagāti. Mums nav jābaidās, kur Gars mūs vedīs. Jebkurš tuksnesis ir vieta, kur mēs varam 
uztaisīt savu mājvietu, kur celt Dievam altārus. Jo mēs esam Baznīca, un mums ir ko teikt!
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                          NĀKOŠIE  DIEVKALPOJUMI  UN  CITI  NOTIKUMI

Trešdien, 1. martā plkst. 19:00,   Kopējs Hamiltonas luterāņu draudžu “Pelnu dienas“  (Ash 
Wednesday) dievkalpojums St. John luterāņu baznīcā, 104 Hughson St. North at Wilson.             
Mūsu draudzes locekļi tiek lūgtI apmeklēt šo dievkalpojumu.

Sestdien, 4. martā LELBAs, Kanadas apgabala konference, Toronto, Sv. Jāņa baznīcā, 200 
Balmoral Ave. plkst. 16:00 dievkalpojums ar māc. Ģirta Grietiņa ievešanu amatā. Ieinteresēti 
draudzes locekļi, kuri vēlētos piedalīties dievkalpojumā, lūgti pieteikties pie māc. Dāvja Kaņepa vai
Gundara Ķiķaukas, lai varētu izkārtot transporta jautājumu.

Svētdien, 5. martā plkst. 11:00,  Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums.                                   
Dievkalpojumā piedalīsies korporācijas ar karogiem, dziedās draudzes koris S. Darkevicas vadībā. 
Sprediķi teiks LELBĀL ( Latviešu Ev. Lut. Baznīca Ārpus Latvijas ) archibīskape Lauma Zušēvica. 
Pēc dievkalpojuma visi ir lūgti lejas zālē, kur varēsiet baudīt Dāmu komitejas rīkotās, bezmaksas 
pusdienas:  zupu / viru, tortes un kafiju. 
Sekos draudzes gadskārtējā Pilnsapulce, kur tiksim informēti par notikušo un turpmāko darbību.   
Pēc pilnsapulces mūs uzrunās un par jaunākajiem notikumiem stāstīs archibīskape  Lauma Zušēvica.
Nepalaidīsim garām šo vienreizējo izdevību!

Otrdien, 7. martā plkst. 12:00, Dāmu komitejas sēde
                             plkst. 19:00, Draudzes padomes sēde

Trešdien, 8. martā plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda

Svētdien, 12. martā plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu

Svētdien, 19. martā plkst. 11:00, Ģimenes dievkalpojums ar nodarbībām bērniem.
“Karogs apceļo pasauli”. Šai svētdienā speciāli darinātais Latvijas karogs un valsts simtgades 
vēstījumu grāmata būs mūsu baznīcā. Sīkāka informācija apkārtraksta “Hamiltonas Ziņu” daļā.

Otrdien, 21. martā plkst. 19:00, DUGAs sanāksme

Trešdien, 22. martā plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda

Svētdien, 26. martā plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu. Draudzes padomes locekļu  un     
      darbinieku ievešana amatā.
**********************************************************************************************************************************************************

Ziņojam, ka Ventas 10. gaidu vienība savus 65. gada svētkus svinēs svētdien,             
2017. g. 30. aprīlī pēc dievkalpojuma, baznīcas lejas zālē.
Aicinam kādreizējās vienības dalībnieces piedalīties svinībās.

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

Pateicība.
Gribam pateikties Vijolītei Alksnis par lielo darbu sakārtojot, saskaitot un nododot Denningera 
veikalam baznīcā atstātos jūsu iepirkumu rēķinus. Bija atkal sakrāti rēķini par $ 60,000.00, kas deva 
atmaksu -  $ 600.00. Šī nauda tiks lietderīgi izlietota draudzes vajadzībām. Ir jau atkal uzkrāta 
“saujiņa” jaunu rēķinu. Turpināsim šo “ienesīgo” darbu - turpināsim iepirkties pie Denningera!
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Turpinājums māc. Rinalda Gulbja rakstam  “Ņem un lasi!”
Šeit māc. Rinalds Gulbis apskata Mārtiņa Lutera 27. tēzi ar virsrakstu “Pārdotais Dievs”. 
Tie sludina cilvēku izdomātu mācību, kuri apgalvo, ka tiklīdz grasis skanēdams iekrīt lādē, dvēsele 
tajā pašā brīdī izlido (no šķīstītavas).
Lutera vēršanās pret indulgenču tirgošanu viņu vistiešākajā veidā sanaidoja gan pāvestu Leonu X, 
gan Maincas archibīskapu Albrehtu, gan, protams, arī baņķieru Fugeru namu. Iespējams, Luters 
sākotnēji pat neapzinājās, kādas sekas atstās viņa tēžu publiskošanu, mūsdienās mēs teiktu, ka tas 
bija publisks šoks ar visaptverošu un tālejošu rezonansi. Pāvesta izsludinātās jubilejas gada grēku 
atlaides faktiski bija paredzētas Sv. Pētera bazilikas būvniecībai, kurai nepietika līdzekļu, un tādēļ jau 
zināmu laiku pastāvošā indulgenču pārdošana tika aktivizēta ar jaunu sparu. Ticīgo bailes no 
šķīstītavas un tajā eventuāli mūžīgās ciešanās pavadāmiem gadu tukstošiem lika lētticīgi uzticēties 
pāvesta sludinātajai grēku atlaižu varai un par dālderi izpirkt no šķīstītavas ne tikai sevi, bet arī, ja 
rocība atļāva, savus dzīvos vai mirušos tuviniekus.
Šķiet neiedomājami, ka kaut kas tāds kā grēku izpirkšana ar naudu kādreiz vispār būtu iespējama. 
Taču, gluži tāpat kā ar Dieva aizstāšanu, arī Viņa pārdošana mūsdienās ir kļuvusi par visai izplatītu 
parādību dažādās kristīgās denominācijās un jaunās kristīgās kustībās. Sludinot tā saucamo 
“labturības evaņģēliju”, šo Baznīcu un kustību līderi aicina atteikties no ticīgajiem piederošām 
mantām, naudas vai īpašumiem un tos ziedot, tādējādi it kā nokļūstot tuvāk Dievam, izpērkot savus 
grēkus un ar šķietami mazāku ziedojumu tam pretī vēlāk iegūstot vairākkārt mantiski lielāku.

“Tālais Dievs”
62. tēze.  Īstais, patiesais baznīcas dārgums ir Dieva godības un žēlastības svētais Evaņģēlijs.
No mūsdienām raugoties, var šķist, ka Kristus gandrīz vai fiziskā veidā līdz Reformācijai ir bijis tuvāks 
nekā šobrīd. Tomēr viens no Lutera principiālajiem iebildumiem bija tieši Baznīcas tālums no Kristus 
Evaņģēlija. Trīsvienīgais Dievs bija kļuvis par gandrīz neaizsniedzamu, aizslēpts aiz izdomātiem 
likumiem, izdomātiem grēkiem un izdomātām to izpirkšanām, aizslēpts aiz cilvēku augstprātības,  
hierarhijām, amatiem, tērpiem un krāšņām telpām. Vai ārpus Baznīcas ir iespējama pestīšana? Uz šo 
jautājumu Luters atbildēja visai skaidri: pestīšana ir iespējama arī ārpus Baznīcas, ja baznīcu 
saprotam tikai kā telpu, bet, ja Baznīcu saprotam kā kristiešu kopību, kā Kristus miesu, tad noteikti 
ne. Baznīca pirms Reformācijas bija kļuvusi par ekskluzīvu klubu, kas savā iekšienē turēja sev 
zināmas teoloģiskas studijas, zināšanas par Svētajiem Rakstiem un rituālu nozīmi, vienkāršajai 
draudzei atmetot vien kādas atsevišķas šo zināsanu daļas. Lutera vislielākais nopelns, protams, ir 
tas, ka Dievs ar cilvēkiem sāka runāt viņu valodā, Kristus vārdi kļuva viegli saprotami un Viņa 
sludinātā vēsts viegli uztverama. Tieši Reformācijas laikā un vēl labu laiku pēc tam Dievs kļuva 
tuvāks.
 
Ne no akmeņiem, bet no draudzes
Latviešiem, pēc Otrā pasaules kara dodoties bēgļu gaitās, pierādījumi tam, ka Baznīcu neveido 
akmeņi, māli un augsti torņi, nebija tālu jāmeklē - lūgšanas un dievkalpojumi tika noturēti 
visdažādākajās, reizēm pat neiedomājamākajās vietās. Šodien mēs alkstam pēc nodrošināta 
komforta Dieva lūgšanai un Vārda pasludināšanai. Tomēr svinot Reformācijas 500. gadadienu, aicinu 
ikvienu, vismaz uz brīdi atstāt komforta zonu, iziet ārpus ikdienišķības rāmjiem, paraudzīties uz mūsu 
Baznīcu, mūsu ticību, un sevi. Vai nav pienācis laiks atmest ļoti daudzos, nu jau piecos gadsimtos 
sakrājušos uzslāņojumus tai tīri nomazgātajai ticībai, kādu Luters to noberza baltu? Vai nav pienācis 
laiks iziet ārpus mūriem un akmeņiem un liecināt par savu ticību? Lai paskatāmies uz Āfrikas valstīm, 
kur luterisms svin savus ziedu laikus, jo šī Lutera skaidrotā Kristus Evaņģēlija vēsts ir vienkārša,
mīlestības pilna un pieticīga. Tā negreznojas, tā nelielās, tā ieklausās, tā uzklausa.

Šo rakstu sniedzam lasītājiem sakarā ar Mārtiņa Lutera 500 gadu Reformācijas atceri.
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  Jūs visi esat lūgti 2017. g. 5. martā pēc dievkalpojuma, lejas zālē .....         
                                                                                 

        

                                                    
                      

                                          Pilnsapulce   
Baudīt:  Zupu / viru,   pēc tam tortes un kafiju.  Piedalīties pilnsapulcē.  Tikties ar Archibīskapi. 

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

                                                                
ELCIC PĀRSTĀVIS ŠEIT š. g. 2. APRĪLĪ .....
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. 

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

       Kungu Gatavotas Pusdienas - Svētdien, š. g. 7. maijā   

                                   Ar    visizsmalcinātāko apkalpošanu !
                              “Super” labas pusdienas,     kvalitātes  vīni ....        
                                       Jautrība... dziesmas... pārsteigumi !  

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