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Pirms saule tieši virs galvas… 

Divi pretēji spēki – Dievs un tas otrs – stājās uz zirgu pakaviem nomīdītas ielas. Ar katru soli gaisā ceļas un 

saules staros danco putekļu mākonīši. Nevienam citam nebija dūšas noskatīties kā risināsies norunātā 

divcīņa jo tie baidījās. Viņi baidījās, bet citi viņu starpā bija kļuvuši vienaldzīgi. Iela tukša un klusa. Tālumā 

iegrabējās klaburčūskas grabulītis, siseņi sisināja un ērgļi meta savu pēdējo cilpu zilajās debesīs pirms 

dodamies uz dienvidus apēnoto patvērumu.  

Jau sen šie divi bija ragos sagājuši kopš tās reizes paradīzes dārzā. Dievs vienmēr turēja uzmanīgu aci uz 

savu sāncensi, jo viņa viltība bija neaprēķināma. Kad vien Dievs savā taisnībā deva cilvēkam pavēli vai 

apsolījumu, šis otrs atrastu kā likumu apiet, kā atrast ticamu attaisnojumu. Šis otrs bija panākumiem bagāts 

un ar katru gadu, ar katru jaunu sabiedrisko apstākli kļuva vēl smalkāks savā pieejā. Bieži vien cilvēks vispār 

nespēja atšķirt kurš viņu iedvesmoja! Reizēm tā otra ētika un tiesas spriedumi šķita pat taisnīgāka un cēlāki 

nekā Dieva uzstādītie standarti! 

Bet kopš Dieva ļaudis pārdzīvoja trejdeviņas bēdas un uz četrām rokām saskaitāmas sagrāves savu 

bezdievīgo pretinieku dēļ, Dievam bija jārīkojas citādi. Cik reizes Viņš spēs ieskrieties ar pieri sienā dēļ šīs 

tautas un cilvēces ietiepības? Kurš cilvēkam skaidros, kurš to brīdinās ka viņu elkdievība, kas tajā brīdī šķiet 

gaumīgi un moderni un iejūtīgi to vedīs pa neskaitāmām kurmju alām? Vai pravieša kliedzieni vairs sasniegs 

viņu aizbāztās ausis? Vai Mozum vairs jūtama atbilstība tautas morālei vai sensibilitātei? 

Tam otram patika teatrāla māksla. Tam lieliski padevās skatuvi sakārtot, tēlus salikt pa vietām un suflierim 

rokās iedot visģeniālākos tekstus. Visbeidzot, tam šķita jestri radīt drāmu kur divi vai trīs bija pulcējušies. 

Tāpēc arī šajā rīta stundā pirms saule atradās tieši virs galvas, kad noliktajā stundā Dievs ar to otru satiktos 

vientulībā, otrs saberzēja rokas un ļāva kādai siekalai pārskriet lūpai, jo zināja ka nu būs drāma. Tagad 

Dievam būs jāizspēlē visas savas kārtis. Kuru rokā atradās trumpis? Tas otrs aizdomājās ka varbūt Dievs ir 

zaudējis daļu savas attapības.  

Bet tam otram nezinot, Dievs jau ieradās sagatavojies. Turpat kur viņi stāvēja atradās stabs. Pirms trim 

dienām pie staba bija karājies cilvēks kuru dēvēja par Dieva Dēlu – pilnībā nomocīts, izsmiets un atstāts. 

Izņemot tur bija tie daži uzticamākie sekotāji… Dievs bija sagatavojies darbodamies nakts tumsā, kamēr tas 

otrs ielavījās kādā dzertuvē (savas izklaides labā) sakūdīja tur divus iereibušus fanātiķus uz asiņainu dūru 

cīņu. 

Smīns tam otram uz lūpām ņirdza Dievam pretī tik glumi un tik pretīgi. Drīz saule atradīsies tieši virs viņu 

galvām un Dievs pakāpsies vienu soli sānus. Jo aiz Viņa bija cits. Un šis cits staroja tik spoži, ka tam otram 

acis apžilba un visi ieroči uz brīdi nokrita zemē. Uz vienu mirkli, un tad arī turpmāk, kad vien šis Dieva Dēls 

tiek piesaukts, kad Tu viņu piesauc, tas otrs paliks stāvam viens, neievērots un pilnīgi atbruņots. Aleluja! 

-DK 



DRAUDZES GADA SAPULCE 

Lūdzam visiem draudzes locekļiem, kam mājās dators un piekļuve internetam piedalīties draudzes 

gada sapulcē. Tas notiks ZOOM virtuālajā telpā, š.g. 18. aprīlī. Ievadīsim sapulci ar dievkalpojumu, 

plkst. 11:30, kam sekos sapulce ap plkst. 12:00. Saiti nosūtīs pa e-pastu dienu pirms dievkalpojuma un 

sapulces. 

Apzinoties, ka ne visiem mājās ir šī piekļuve ZOOM programmai un tātad visiem, kas vēlētos 

piedalīties to darīt praktiski nebūs iespējami, tad padome šo sapulci izsludina par informatīvas dabas 

sapulci bez balsošanas. Klātesošie varēs uzdot jautājumus par paziņojumiem un darbības  atskaitēm. 

Ceram uz draudzes atsaucību un tiksimies drīz! 

TICĪBAS CELSMES STUNDAS NOTIEK KATRU TREŠDIENU, PLKST. 11:00 

Jau mēnesi esam piedāvājuši Ticības celsmju (Bībeles) stundas katru trešdienu ZOOM telpā. Tajās 

esam sākuši iedziļināties Psalmu tekstos, apzinot cik tieši tie izsaka cilvēkiem kopīgus garīgus 

pārdzīvojumus. No jauna ienākot šajā telpā, neviens nav neko nokavējis no pagājušo nedēļu vielas.  

ZOOM saite tiek pa e-pastu izsūtīta apmēram dienu pirms šīm stundām.  

 

Kur dzīvais ūdens plūst, ledum būs atkāpties. 
Kur dzīvais Kristus, tur cietas sirdis par ziedošiem dārziem top. 

SVEICAM JAUNUS DRAUDZES LOCEKĻUS 

Sveiksim savā draudzes saimē Andru un Juri Zommerus! Psalmos lasām: Baudiet un redziet,  

cik tas Kungs ir labs! Svētīts cilvēks, kurš tveras pie viņa! Psalms 34:9 
 

 

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. 

ZIEDOJUMI    (2020. g. 22.feb. – 21.martam) 

Kārla Lapiņa piemiņai 

$50   -   Rasma Tērauds 

Dēla ( Artura Suškova) piemiņai 

$100   -   Dzidra Suškovs (grīdas projektam) 

Grīdas Projektam 

$50   -   Dzidra Suškovs (pieminot savu 

dzimšanas dienu) 

$338.28   -   Kristus draudzes koris 

$503.18   -   SPARTA sporta klubs 

Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus! 


