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“Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš dāvāja 

vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu 
kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa.”        Ef. 4:10-12

Ikkatram no jums ir savs niancēts uzskats, kādam jāizskatās patiesam vadonim (līderim), un no šī 
ideāla, katrs mēra esošos vadoņus pēc šī ideāla, jo šis cilvēks ir priekšgājējs, paraugs un piemērs, 
priekšzīme, gala vārda sacītājs, u.t.t. Lielā mērā mēs gūstam, ja vadonis spēj taisnīgi pārvaldīt kopējo 
mantu un zaudējam, ja vadonis uzvedas izšķērdīgi un krāpīgi. Tāpēc mēs uzticam savas dzīves un 
likteņus vadoņiem – vai tos iebalsojot demokrātiskā ceļā, vai arī tos pieņemot kāda dinastija vai 
dekrēta dēļ.

Valstības ir tikpat dažādas kā vadoņi, kas pār tām valda. Uz zemes ir bagātas valstis un nabagas; 
blīvi apdzīvotas un reti apdzīvotas; valstis, kurās valda miers un valstis, kurās ļaudis nemitīgi dumpo 
un savstarpēji karo. Tautas griežas pie saviem vadoņiem ar alkām gūt taisnību, labklājību un 
pastāvīgu mieru.

Daudz rakstīts un filozofēts par vadīšanas metodēm un sistēmām, kuras spēj tikt galā ar konfliktu 
situācijām un uzturēt valstībā līdzsvaru. Šajā pārmaiņu laikmetā sistēmas mainās un pasaule jūt 
milzu saspīlējumu tautu un politisku interešu starpā. Arī draudzēs valda uzskatu un pieredžu 
dažādība – kādreiz pat konfliktējošā pakāpē. Konfliktam pieaugot – miera pīlārs neļaus ļaužu namam 
sagrīļoties un gāzties. 

LELBA XV sinodē viesu lektors, māc. Indulis Paičs minēja jaunu teoriju, kas pamazām sapulcina 
augošu piekritēju pulku – un tā ir tāda, ka ik pa 500 gadiem Baznīcā notikušas kataklismiskas, zemes 
pamatos pārbīdošas maiņas. Kristietība atšķeļas no jūdaisma, monasticms no imperiālās kārtības, 
1054. gadā sašķēlās latīņu Baznīca no austrumu – grieķu Baznīcas. 1517. gada 31. oktobrī Mārtiņš 
Luters nāca klajā ar 95 tēzēm, kas lika protestantismam rasties. Kāds izaicinājums pārmainīgos 
apstākļos vadīt Baznīcu, lai tās pamata sūtības balsti pastāvētu! 

Bet tagad Kristietībā ir vērojamas plaisas – starp “konservatīviem” un “liberāliem” gandrīz vai katrā 
konfesijā un šīs plaisas aug arvien plašākas. Lai gan šie apzīmējumi nav vienmēr vēlami lietošanai, 
tie tomēr dara saprotamāku novirzes, kas mūsu leksikā tiek biežāk lietoti. Jautājums, kas man nāk 
prātā ir – vai katras puses līderi vada savu ganāmpulku pie skaidra ūdens avotiem un uz zālainām 
ganībām? Jeb vai tie ceļ savu “lietu” zākājot “otru pusi”? 

Taču līderis, kas nepārgriezīs Baznīcas saknes (Kristus, ticība, Raksti), un pie viena spēs runāt tiešā 
un atklātā valodā uz ļaužu dvēselēm un prātiem būs tie, kas sagatavos svētos kalpošanas darbam. 
Līderība piederēs tiem, kas mācēs sagatavot komandu, atrast kalpošanas partnerus un paši paliks 
nepamanāki, ne tāpēc, ka tie darītu mazāk darbu, bet jo darītāju pulks augs un apēnos ideju, ka viens 
vada bet citi – seko. Tagad komanda/partneri spēs efektīgāk izpildīt kalpošanas dažādos uzdevumus.

Apustuliskais – sargāt Baznīcas saknes (ticības pamatus); pravietiskais – aprakstot tās nākotni; 
evaņģēliskais -  lauzīs jaunus ceļus uz ārpusi; pastorālai - ganu darbs – kopjot tās iekšpusi; 
skološanas – aplūkot kā izpildīt iepriekšminētās dimensijas. 

Es ticu, ka tas ir Dieva labais prāts par savu Draudzi, ka tās spēks nav izmests vēstures atkritumos, 
bet arvien atjaunots Dieva brīnišķīgā žēlastībā. Lai mēs atjaunoti turpinām veidot Kristus miesu! Un tā 
būsim par svētību savai tautai – savai pasaulei.                                                       
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                               NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI

Svētdien, 5. novembrī (sākas “Daylight Saving Time”- pulksteni griežam atpakaļ)                                        
Dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks.
Ir paredzēts brauciens uz Toronto ar pasūtīto autobusu, kur piedalīsimies kopējā 
dievkalpojumā / koncertā Sv. Barnabas baznīcā, atzīmējot Reformācijas 500 gadus.  
Autobuss atstās mūsu baznīcas auto novietni plkst.12:00. Braucējiem lūgts ierasties laicīgi.

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

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

Svētdien, 19. novembrī, plkst. 15:00 Latvijas Valsts svētku akts / koncerts.  Akta uzrunu 
        teiks Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eihenbaums.
                                                              Pēc koncerta sekos “Saviesīga stunda” baznīcas lejas
                                                              zālē HALO komitejas izkārtojumā. Skat. sludinājumu.
Trešdien, 22. novembrī, plkst. 11:00  Ticības celsmes stunda

Svētdien, 26. novembrī, plkst. 11:00  Mirušo piemiņas dienas vai Mūžības svētdienas 
dievkalpojums ar dievgaldu. Varēsiet pieminēt savus mīļos, aizdedzinot svecīti dievnama 
priekšpusē. Kristības / Baptism of Wesley Harold Kemper, son of Larisa and Brad Kemper. 
Grandson of Zeltīte and Hal Race and great grandson of Dzidra Suškovs.

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

Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2017. gada 24. septembra līdz 25. oktobrim)
Edmunda Pulciņa piemiņai: $ 100.- L.Darkevica. Baznīcas remonta fondam: $ 10.- Dzidra 
Suškovs, $ 30.- G. un H. Ķiķaukas un $ 100.- Gundega Zutis.

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

Dāmu komitejas ziņojums: Mīļš paldies visiem, kas atbalstīja Dāmu komitejas rīkotās 
Pļaujas svētku pusdienas. Gribu arī sirsnīgi pateikties Dāmu komitejas darbiniecēm, kas 
sagatavoja tik garšīgus ēdienus, palīdzēja saklāt galdus un pēc maltītes atkal visu novākt.
Paldies par ziedojumiem loterijai un tāpat tiem, kas iegādājās loterijas biļetes.
Ziemassvētki tuvojas un sākas piparkūku cepšanas laiks. Tām atkal būs liels pieprasījums 
Ziemassvētku tirdziņā, kas ir paredzēts šogad svētdien, 3. decembrī.
Nākoša Dāmu komitejas sēde paredzēta š. g. 21. novembrī, plkst. 12:00 baznīcas lejas zālē.
Astrīda Grinvalds.

**********************************************************************************************************************************************************
Laipni lūdzam ikvienu, kas arī vēlētos lasīt Svētos rakstus no bībeles mūsu dievkalpojumos 
pieteikties pie lasītāju koordinātores Dzintras Reinis. Jauni lasītāji ir vienmēr mīļi gaidīti. 
Iesaistieties draudzes darbā! Pārsteidziet klausītājus ar savu labi nolasīto bībeles tekstu!

******************************************************************************************************************************************************         
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Anniņa ar Jancīti abi piedalījās LELBA  XV 
Sinodē, Mt. Carmel Spiritual Centrā,Niagarā.
Blakus uzņēmumā abus redzam pusdienojot 
kopā ar viesiem - garīdzniekiem.
Anniņa ir tā iemīlējusi savas dzintara krelles, ka 
bez tām neiet ne soļa. Abi esot bijuši lieli palīgi 
reģistrējot iebraukušos delegātus un mums 
visiem par lielu prieku esot uzvedušies kā labi 
audzināti jaunieši. Atbraucot atpakaļ mājās viņu 
uzdevums būs atgādināt visiem par “NO 
ROKAS ROKĀ” produktu vākšanas akciju. “Zaļā 
kaste” atrodas baznīcas trepju telpā un gaida 
dažādākā veida konservu bundžas.
  Tāpat viņi grib atgādināt, ka ja kādam no jums būtu grūtības nopirkt un atnest produktus uz 
baznīcu, jūs vienmēr varat iedot naudu kādam no DUGAs darbiniekiem un tie izdarīs pirkumu 
jūsu vietā. Liels paldies jau tagad visiem, kas  līdz šim ir atbalstījuši šo svētīgo darbu. Pārtikas 
vākšana turpināsies līdz š. g. 10. decembrim.

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

                                   OPERATION  CHRISTMAS  CHILD
Niks un Gail Ozoliņi ir mums atkal sagādājuši  “kurpju kastes”, lai tās piepildītu ar svētku 
dāvanām, kuras tiks nosūtītas trūkumā nonākušiem bērniem kādā tālā pasaules malā. Būtu 
ļoti jauki, ja mēs paspētu kastītes sagatavot un tās nodot atpakaļ Nikam līdz novembra vidum. 
Ja ir kādi jautājumi, Nikam būs atbildes. Jūs nevarat iedomāties, cik priecīgi būs tie bērni, kas 
saņems šīs dāvanas!  Katrai kastītei lūdzu pievienot $ 7.- sūtīšanas izdevumus.

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

Paziņojums: Draudzes priekšnieks Jānis Grinvalds nebūs pieejams no š. g. 6. novembra līdz 
17. novembrim. Vajadzības gadījumā lūgts griezties pie viņa vietnieces Birutas Kwapisinski.

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

Tādas izskatījās vairums no mūsu dziesmu grāmatām ( tas tikai 
norāda, ka mēs esam lieli dziedātāji un baznīcā gājēji), kamēr 
atradām pareizā krāsā līmlenti. Pateicamies Birutai K., kas apņēmās 
visas saplēstās dziesmu grāmatas “safiksēt”. Viņas labo darbu jūs 
paši varat apskatīt nākošā reizē esot baznīcā. Liels paldies Birutai par 
ziedoto laiku! Mēs jau paši zinam cik maz mums tā visiem ir!
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    “MĪLESTĪBA MAMMĀM”  -  uzzināsim, kā iet māmiņām, kuras saņēma atbalstu.

 No Tukuma Pakāpienu mājām audzinātāja Zane Zoriņa raksta: Inta Sedleniece pagājušo gadu no 
jums saņēma brīnišķīgas dāvanas. Viņa ir bārene un pēc 
18 gadu sasniegšanas no bēbīšu mājas devās prom uz 
pašvaldības piešķirto dzīvokli. Tas bija nepieņemamā 
stāvoklī. Grīdas degušas, vannas istabā nebija ne poda, 
ne vannas, sienas apdrupušas, virtuvē pat nebija 
izlietnes. Diemžēl pašvaldība uzskatīja šo dzīvokli par 
piemērotu jaunai meitenei ar mazuli. Par laimi Intai 
izdevās atrast palīgus un atbalstītājus, kas viņai 
palīdzēja gan ar remontu, gan sadzīves tehniku un 
mēbelēm. Nu viņai izdevies dzīvokli iekārtot skaistu un 
mājīgu. Inta pašlaik dzīvo kopā ar draugu (bērna tēvu), 
viņš ir atradis darbu un gaida, kad mazulis varēs iet 
bērnudārzā, lai arī pati sāktu strādāt. Pārsūtu arī vēstulīti no Intas: 

Man ir 18 gadi un man ir dēliņš Edvards Niks Pālēns un viņam ir 1 gadiņš. Gribējām jums visiem 
pateikt lielu paldies par ratiem un bērna gultiņu, un par pamperiem, tie mums ļoti noderēja. Manam 
mazajam ļoti patīk gulēt jūsu dāvinātajā gultiņā. Mums iet ļoti labi. Mazajam jau 8 zobiņi un mācāmies 
staigāt. Pēc pusgadiņa ies bērnudārziņā. Un tad es meklēšu pusslodzes darbiņu te. Esam ļoti, ļoti 
pateicīgi par visu, ko uzdāvinājāt mums. Lielu, lielu paldies jums visiem par lietām. Jauku jums visiem 
dienu. Inta Sedleniece un Edvards Niks Pālēns (bildē).

 No Vecumniekiem saņēmu šo ziņu: Labdien, biju ciemos pie mūsu 
daudzbērnu mammas Maijas, kura no jums dāvanā saņēma bērnam 
ratus, pamperus, putras. Maija šobrīd ir priecīga, jo nu jau gadu dzīvo 
ar draugu, kurš ir uzticīgs, strādā, pelna un rūpējas par viņas bērniem. 
Jūsu dāvātie rati noderēja 2015. gadā dzimušajam Danielam (redzams 
bildē). Tika izmantota gan kulba, gan tagad noder sēžamie rati, ja 
nepieciešams kaut kur doties. Maijai ir 22 gadi un viņa audzina četrus 
bērnus: Sofija – 5 gadi, Dominiks – 4 gadi, Daniels – 2 gadi un Deivids 
– 1 gads. Paldies, ka dalījāties mīlestībā un pateicība Dievam! 
Sociālā darbiniece Jana Veide Vecumniekos.
Turpinājums nākošos apkārtraksta numuros.

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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