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Sula tek 

Sula tek. Sals jūt, ka viņas vara lūzt. Tai negribas atzīt savu sakāvi. Vēl viens trieciens ar visu spēku – uz 

priekšu! Sals nelaiž no savām ķetnām mīnusa grādus, kuri apledo ceļus un ietves; māju logos darina savas 

ledus puķītes. Tā grib dot pavēli lāstekām karāties zem māju pažobelēm un krist taisni tajā brīdī kad 

garāmgājējam nākas tur būt. Sakritības likumi salam gaužam patīk. Lai ieknābtu pēdējo reizi, tā ledaini 

smīnēdama uzpūtīs ezera virsmai lai atgādinātu ka viņa vēl spēj pilsētas ielas un provinces galvenās 

maģistrāles saputināt ar “lake effect snow”. Cik riebīga tu vari būt, - ak sals! 

Bet martā sula tek. Tā kā asinis cilvēka dzīslās ar katru sirds pukstu skrien darīt savus pienākumus, iznēsājot 

skābekli un barības vielas visam ķermenim, tāpat tās prom aizved atkritumus un toksīnus. Kokiem drīz 

pumpuri plauks un dzīvība, kas bija ziemas mēnešos paslēpusies pagrīdē atkal nāks klajā un paudīs, ka 

maiņas jau stāv pie durvīm un klauvē. 

Mēs, kā draudze esam jau sapratuši, ka laiks nerit bez maiņām. Dažas ir cikliskas, citas piesakās kā 

jauninājumi. Ne visas maiņas izrādījušās traucējošas, bet tādas, kas mums ļauj pielāgoties jauniem pasaules 

ritmiem. 

Baznīcas dzīslās plūst Kristus asinis. Tās dod mums barību garīgai dzīvei – lai mēs neejam prom no dzīves 

izaicinājumiem nokārušām galvām. Tik cik Jēzus tās izlēja pie krusta, tik daudz vairāk Viņš dāvina savai 

Baznīcai. Brīnumi notiek kur Viņš ir klāt – maize un zivis – pamata barība tiek vairota. Aklo acis tiek atdarītas 

un kurlo ausis atvērtas lai redzētu un dzirdētu kā zeme vaid. Beidzot redzot to, vai vēl lielāks brīnums nav 

tas, ka viņu sirdis arī atveras kā pumpurs martam ejot pretī aprīlim un Lieldienām? 

LELBA draudzes tiks sasauktas kopā uz tās XVI sinodi -  24. un 25. aprīlī. Šī miesa, kas nes latviešu luterisko 

vārdu balstās uz vārda “atjaunoties”, jo pretējā gadījumā, gan koks gan tā zari sakaltīs. Un kādu labumu 

pasaulei tas dos? Sakaltis koks der kurināmai malkai bet īsti nekam citam. Izsalkušo mutes, bēdīgo asaras, 

netaisnības sitienu rētu nesēji, nāves dzeloņa iedzeltie un vientulības moku nomocītie prasa – kad tad tā 

sula tecēs? Arī viņiem? 

Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība  - šis ir mūsu spēks nespēkā! Un Dievs saka: 

Redzi – Es visu daru jaunu! (Atkl. 21:5)    Āmen. 

-DK 

 



 

KANĀDAS APGABALA KONFERENCE 

Sestdien, 20. februāra Kanādas apgabala konferences dalībnieki pulcējās atskatīties uz bijušo, padarīto un 

apspriest par nākamajām lietām. Kā izrādījās, piedalījās lielāks delegātu skaits nekā iepriekšējos gados dēļ 

ērtības ko  piedāvā sēdēšana mājās. Tas, ka nevienam nebija jāceļo ietaupīja prāvus līdzekļus. Ir skaidrs, ka uz 

priekšu, līdzdalība virtuālajā telpā būs izdevīgs līdzeklis mūsu Baznīcas un organizāciju darbam.  

Dalībnieki (augšā no kr.): Gunta Reynolds, prāv. Dāvis Kaņeps, Imants Ķivlis, Ingrīda Zemītis, Inta Briedis; 

otrā rindā: māc. Silvia Zalts-Sīpoliņš, Ilze un Pēteris Goldes, Inta Gifford, māc. Dāgs Demandts, LELBA 

pārvaldes priekšnieks, prāv. Gunārs Lazdiņš; trešā rindā: Uldis Dāboliņš, Daina Brauns, māc. Ģirts Grietiņš, 

Vita Mazpolis, māc. Rasma Caune; ceturtā rindā: Guntis Bērziņš, prāv. Emer. Fritz Kristbergs, māc. Indra 

Skuja – Grīslis, prāv. Emer. Ivars Gaide, Jānis Grinvalds; apakšā: māc. Dr. Anita Gaide, prāv. Emer. Ilze 

Kuplēna – Ewart, Kārlis Vasarais, Rasma Muižnieks. 

  

ZIEDOJUMI    (2020. g. 24.jan. – 23.feb.) 

Indras Pulciņas piemiņai  (grīdas projektam): $300   -   Ēriks Eglīte 

Draudzes Vispārējām Vajadzībām: $100   -   Guntis Bērziņš 

Dāmu komitejai: $100 – Iveta Kaņepa (pīrāgu akcija) 

Paldies visiem ziedotājiem par atbalstu mūsu draudzes darbam un dzīvei! 

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. 


