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Pelnos sastopam pagājušā atliekas
Šogad Ciešanu laiks jeb Lielais gavēnis sāksies trešdien, 17. februārī. Pelnu dienā speram pirmos soļus pretī
Kristus krustam un Lieldienās panāktai uzvarai pār nāvi. Īss ceļš? Patīkama pastaiga parkā? Nedomāju gan!
Ja Gavēņa gājienu iesāk ar pelniem, tad ar ko tas beidzas? Liturģiskā kalendāra skatījumā šis ceļš beidzas pie
krusta. Tas vienkārši ir kopskaits visam, ko Jēzus piedzīvojis savas zemes dienās. Dzīve ir ciešanas: Kristus
gavē tuksnesī – tur saules dūriens dienā, drebuļi naktī, nemitīgā bada sajūta, kailās dabas draudi; Sevis
iztukšošana – slimie pie viņa bez mitēšanās drūzmējas (tāds iespaids paliek), lai tikai pieskartos viņa
drānām; Pretestība – tie, ar kuriem būtu interesanti spriest svarīgas tēmas, sāk viņu neieredzēt, pat
nonākot pie sazvērestībām, ka Jēzus nav neviens cits kā pats Belcebuls.
Un tad par visu labu ko viņš darījis – nodevība. No savējiem.
Un lai šī apstākļu un norišu secība, kura skāra Jēzu, šķiet tumša un melna, neaizmirsīsim, ka tas iezīmē visu,
no kā cilvēce alkst atbrīvoties - daži piemēri: no bada, no slimības, no konflikta, no naidīgām attiecībām un
no nodevības.
Tomēr viss šis un pārējais, ko ciešanas dzīvē uzkrauj cilvēkam uz pleciem, nelīdzinās tām mokām, ko Kristus
panesa krusta nāvē. Pie tam, nav jau tā, ka tikai nesam šīs ciešanas – mēs arī tās noveļam uz citiem. Mēs
neesam tikai cietēji vien, bet arī līdzatbildīgi par citu ciešanām. (Labais, ko gribam, to mēs nedarām; ļaunais
ko negribam, to mēs darām…)
Ir tāds izteiciens: Nav tāda laba darba, kuru nenosodītu. Jēzus no Nācaretes nāca darīt ne tikai labu, bet
atgūt Dievam to, ko grēks un nāve cenšas atņemt un nozagt. Grēks un nāve, kuras atmasko cilvēka patiesās
ambīcijas un atklāj viņa tik sarežģīto dabu.
Taču pirms uzdrīkstamies runāt par Evaņģēliju – Gaismu, kuru Dievs iededz, vai par To, ko Dievs Kristū ir
panācis, mums jāatrod savu sākuma punktu – brīdi un vietu spert pirmo soli uz zemes! Un tad, kad
apņemamies atstāt ierasto un pazīstamo, vai tad Dieva klātiene un gaisma nesāk atkal ielauzties mūsu
dzīvēs? Tad vairs neesam nolemti tikai pīšļiem un matērijai!
Visam šim laikam 40 dienu garumā pāri tiek iezīmēts krusts. Ticībā to pieņemam nevis par nāves zīmi, bet
tieši par mūžīgās dzīvības zīmi! Pelnu diena mūs nostādina visas radīšanas procesa pirmsākumu priekšā –
pirms mēs bijām bija pelni un pīšļi. Bet kas tas ir, ja ne jauns sākums? Arī tavai dzīvei!
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WEBINAR FOR CLERGY AND FAITH LEADERS ABOUT THE COVID-19 VACCINE
Notika tā: Kanādas Baznīcu koncils aicināja garīdzniekus piedalīties Kanādas valsts veselības ministres Dr.
Theresa Tam webinārā par vakcinēšanas jautājumiem. Tajā piedalījās ap 1300 garīdznieku no visas Kanādas
un kā jau šādās reizēs – veselības ministre aicināja mūs sniegt drošinājumu katras ticības piederīgajiem,
nebaidīties no potes vai potēšanas.
Dr. Tam galvenokārt atkārtoja to, ko jau esam lasījuši avīzēs un noskatījušies TV ziņās par pošu saņemšanu
no ražotājiem un par cerību, ka līdz septembra beigām katrs Kanādas iedzīvotājs tādas būs saņēmis.
ZUPU FESTIVĀLS - SOUPFEST
Kamēr gaidām uz COVID potēm, baudīsim zupas! Karsta zupa stiprina dūšu un padara spēcīgāku! Un kamēr
baudāt maigās vai asās garšas, pārdomājiet par to cik labi ir palīdzēt otram tikt galā ar savām grūtībām.
Zupu cienītājiem būs iespēja izmēģināt ko jaunu un šogad LivingRock ministries rīko SoupFest 2021. Akcijā
piedalās 12 restorāni. LivingRock darbojas Hamiltonas pilsētas centrā un veltī savas pūles palīdzot
jauniešiem, kuri nonākuši dzīves strupceļos.
Daļa no festivāla ienākumiem tiks ziedoti LivingRock. Nu tad – aiziet! Jums būs derīgi zināt, kuri restorāni
piedalās, un to var uzzināt klikšķinot saiti: livingrock.ca/soupfest Sīkāka informācija, kā pasūtīt zupas, cenas
utt. mājaslapā būs pieejama janvāra beigās. Ja ir interese atbalstīt vietējos restorānus un grūtībās nonākušos
jauniešus, bet nav interneta, lai pasūtītu zupas vai nav iespēja aizbraukt tām pakaļ, dodiet ziņu māc. Dāvim.
Labu apetīti!
ZIEDOJUMI (2020. g. 21.dec. – 23.jan.)
Grīdas Projektam: $100 - Valda Ādlere, $110 - Jānis & Ērika Grīnbergi, $2000 - Zommeru ģimene
Mīļu ģimenes locekļu piemiņai un draugu B. Sebriņš un K. Lapiņas piemiņai: $100 - Vilma Lagzdiņa
Irenes Schneider testamenta novēlējums - $1000
Draudzes Vajadzībām: $300 - Arnis & Baiba Bredovskis, $400 - Ingrīda Mitton
Dāmu komitejai: $150 – Iveta Kaņepa (pīrāgu akcija)
Dažādi: $100 - Biruta Platups

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

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, mob. tālr. 289 442
6846; e-pasts daviskaneps@gmail.com. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. 905 563 3272, mob. 905
339 7225; Konta pārzines Rudītes Lozes tālr. 905 575 0094, mob. tālr. 905 387 0824.

