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Slēgtas un atvērtas durvis 

Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies 
aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un, nostājies viņu vidū, sacīja: “Miers jums!” To 
sacījis, viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši Kungu, kļuva līksmi. 
(Jņ. 19, 19-20) 

Dažas dienas pēc Lieldienām, kad pieklususi rosība ap gardajiem ēdieniem un lieldienu 
olām, kā arī rimušies ticības kari par to, kas īsti svarīgāks – zaķi vai jērs – viegli iedomāties 
savu dzīvi un domas pilnīgā tukšumā un neziņā. Laiks, kad pavasaris vēl īsti nav pienācis, 
un lielie svētki garām, dažādiem sociālās palīdzības dienestiem pazīstams kā periods, 
kad daudziem cilvēkiem nepieciešama palīdzība, iedrošinājums vai vienkārši laba cilvēka 
klātbūtne. Pēc lielajiem svētkiem nereti atnāk skumjas un bēdas. 

Droši vien, šī sajūta, ko šobaltdien sauc par depresiju, bet senāk dēvēja par bailēm, piemeklēja arī agrīnos Jēzus 
mācekļus, kuri sapulcējušies aiz slēgtām durvīm, nezināja, ko īsti iesākt pēc notikumiem, ko mūsdienu baznīcās tik 
triumfējoši un līksmi svin Lieldienās. Evaņģēlijā sacīts, ka mācekļi baidījās no jūdiem, saviem tā laika ienaidniekiem, kas 
tikko bija izvēlējušies Barabu, turklāt vēl varēja viņus apsūdzēt par to, ka kaps ir tukšs un viņi nozaguši sava skolotāja līķi. 
Var iedomāties, ka viņi baidījās teju no visa: jūdiem, romiešu kareivjiem, farizejiem, apkārtējo ļaužu pārmetumiem, 
nokļūšanas cietumā, ciešanām, sāpēm, mocībām, juku laikiem, par to, kas notiks tālāk, saviem radiem un draugiem, galu 
galā – paši no savas ēnas. 

Daudzas no šīm bailēm ir tik pazīstamas, ka mācekļos pazīstam sevi. Arī mūsdienu cilvēki, kuri gan dzīvo ārēji drošā 
pasaulē, baidīšanās ziņā nemaz nav tik tāli no saviem senčiem, kas dzīvoja alās un zaru būdās. Bailes un bažas, kas bija 
pārņēmušas agrīnos Jēzus mācekļus ir tik ļoti pazīstamas. Vai ne tās dažreiz liek mums būt nelaipniem, noslēgtiem, 
tādiem, kas nevēlas neko redzēt un dzirdēt, un vislabprātāk visu savu dienu pavadītu aiz slēgtām durvīm, sev tuvu ļaužu 
pulkā? 

Ko darīt bailīgam cilvēkam, kas paslēpies aiz slēgtām durvīm? Kā durvis atslēgt un stāties bailēm pretī? Vai vispār iet ārā? 
Varbūt durvis pavērt tikai mazliet, un palūkoties pa spraugu, kas tur notiek, tad vēlāk izdomāt ko darīt? 

Pagājušajā pavasarī rīkojām atvērto durvju dienu, tad dievnama durvis bija plaši vaļā. Vēl jo svarīgāk ir tas, ka dievnama 
durvis ir atvērtas ik svētdienas dievkalpojumu. Ikviens ir laipni aicināts nākt un būt klāt. Durvis ir atvērtas arī talkās un 
tirdziņos, senioru sanāksmēs, saviesīgajos pasākumos un izklaides brīžos. Kas gan bijis iemesls tam, ka bailes ir 
mazinājušās? 

Lieldienu dievkalpojumā dzirdētie vārdi par Kristus augšāmcelšanos, nāvi, ko viņš uzvarējis un bailēm, ko viņš kliedējis, 
ir izrādījušies iedarbīgi un vareni. Lieldienas pie ļaudīm atnāk ne tikai kā ilgi gaidīti svētki, bet vēl jo vairāk kā baiļu zudums 
un atvērtas durvis. Kad Kristus ir savu ļaužu vidū, bailes zūd, un iestājas miers un līksmība. Tā ir Lieldienu dāvana, kas 
pavada viņa ļaudis visu gadu. 

Draudzes mācītājs  
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Izvēles Kristus Augšāmcelšanās rītā 

 

Pirms saule pilnīgi uzaususi, vai mazliet vēlāk,  kad tā 
mirdz visā savā greznā spožumā,  Lieldienu rītā ļaudis 
izvēlēsies. Vai tā būs diena, kā visas citas, vai tā patiesi 
pārtaps par Kristus Augšāmcelšanās svētku dienu, kad 
dievnamos atgriežas Allelūja! Daži varbūt tikai pēdējā 
mirklī izvēlēsies iegriezties dievnamā, kad atskan 
Baznīcas zvani, pasauli modinot un vēstot: līdz ar Kristus 
Augšāmcelšanās no nāves, ir  atgriezusies cerība. 

Tie, kas gaida mūs pie atvērtiem dievnamiem, arī 
izvēlējušies. Kā izdaiļot dievnamu. Kā sagatavot 
dievkalpojumu. Ko dziedās draudze, ko koris? No kura 
no četriem evaņģēlijiem atskanēs Kristus 
augšāmcelšanas stāsts. Katram atļauts brīvi izvēlēties 
starp Mateja, Marka, Lūkas vai Jāņa evaņģēlijiem, kaut 
ekumeniskais lasījumu saraksts Revised Common 
Lectionary šogad iesaka izvēlēties, vai nu Lūkas 24:1–12, 
vai Jāņa 20:1–18. 

Bet ja nu mēs izvēlētos abus? Vai vēl skaidrāk mēs 
izprastu, cik liktenīgas bija cilvēku izvēles tajā pirmajā 
Lieldienu rītā? Marija un citas sievietes taču redzēja 
Jēzus briesmīgās ciešanas un krusta nāvi. Vai kāds viņas 
vainotu, ja viņas nebūtu devušās uz Viņa kapa vietu, lai 
līdz galam piepildītu savu pienākumu pret Viņu? Un vēl 
pie tam tumsā. Izmisumā mācekļi bija izvēlējušies tomēr 
kopā pavadīt laiku, gaidot? Bet ko? Atbildi, ko tagad 
darīt, kad likās bez cerības viņu nākotne? Vai dodies pie 
citiem, kad esi nonācis tādā vietā? 

Jeb, vai kā Marija, citas sievietes, Tu dodies tieši pretim 
tukšumam? Redzot no Jēzus kapa novelto akmeni, viņas 
dodas kapā! Liktenīga izvēle, jo tieši tur, kur tukšais kaps 
izraisa šoku, izbrīnu, jautājumu plūdu, neziņu – tiešu 
tur, kur kapa tumsā viņas bija paredzējušas atrast nāves 
upuri, parādās tie, kas mirdzošās drēbēs viņām prasa 
jautājumu: „Ko jūs meklējiet dzīvo starp mirušajiem?” 
Un divi turpināja palīdzēt viņām saprast, ka viss noticis 
tieši tā, kā Jēzus bija sludinājis, vēl Galilejā būdams. 
Atcerieties? Baidāmies, kad sākam ko aizmirst. 

Vai atceries? Kad pirmo reiz varbūt kāds cits izvēlējās 
jūsu vietā doties uz dievkalpojumu? Kādēļ toreiz viss 
likās iespējams? Ka pasaule pēkšņi likās gaišāka, jo 
dzirdēji, ka ir Kāds spēcīgāks par ļaunumu, par to, kas 
tevī ir tik lielā nemierā. Atceries, kad varbūt tikai aiz 
ziņkārības Tu izvēlējies doties dievnamā, varbūt tikai, lai 
mazliet izprastu, kādēļ tik daudzi tomēr tic šim 
brīnumam un paši top pārvērsti ne tādēļ, ka viņiem tik 
liela ticība, bet, ka ir tik Liels Tas, Kam viņi tic. 

To tikai pamazām atklāja tie, kas piedzīvoja pirmās 
Lieldienas! Vispirms viņiem bija bailes, tad šaubas, tikai 
tad pamazām atgriezās ticība, cerība un prieks! Kad 
Marija un citas devās no tukšā kapa, lai mācekļiem 
liecinātu, kas viņām tika teikts un sludināts, tad Lūkas 
ev. 24:12 skaudri liecina: „Taču viņu stāstītais tiem šķita 
kā blēņas, un tie viņam neticēja.“ Ahā! Varbūt, ka teiktu 
tie, kas meklē, kā lai attaisnot savas izvēles neticēt 
tādām pasakām. Ir tie, kas patiesi izvēlās tālāk nelasīt un 
tā arī nokavē izprast, kā šis stāsts patiesi atspoguļo 
gandrīz vai katra cilvēka garīgās cīņas ar neticību. 

Lasot tālāk, nākamais vārds sniedz pirmo zīmi, kā cilvēks 
tomēr atrod ticību. Tas vārds ir bet. „Bet Pēteris, 
piecēlies aizskrēja pie kapa, un ielūkojies tajā, redzēja 
tikai noliktu linu autu, un viņš aizgāja, brīnīdamies par 
to, kas noticis.“ (Lk. 24:12) Vai, Pēteri, Tu redzēji tikai to 
pašu linu autu un to sviedrautu, ko redzēja Marija, Tu 
redzēji „to sviedrautu, kas bija apklājis Jēzus galvu, 
noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā 
vietā.” (Jņ.20:7)   

Kādēļ divos evaņģēlijos tik sīki tiek aprakstīts fakts, ka 
Jēzus tukšais kaps tomēr nebija pavisam tukšs! Vai Dieva 
Dēls saprot, cik mūsu dabā meklēt pēc pierādījumiem 
jebkādai patiesībai? Lai mēs spētu izvēlēties, ticēt vai 
neticēt? Ir tie, kam mazāk vajadzīgas tādas zīmes, ir citi, 
kam pietiek ar tukšo kapu. Ir tie, kam pietiek ar Marijas 
un mācekļu liecībām! Ir tie, kurus vairāk tomēr 
pārliecina tas, kas acīm saredzams, rokām sataustāms, 
kā pašu mācekļu un Kristus sekotāju absolūtā 
pārvērtība, kad beidzot saprata visi: Tas Kungs ir 
augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies. 

Otrs nevar otra vietā tiem ticēt, otrs var otram 
apliecināt tikai, kādēļ tā tic. Un piedāvāt sevi kristīgā 
mīlestībā kā blakus gājēju otram, aicinot līdz doties, jā, 
arī Lieldienu rītā tur, kur sanākuši tie, kam nav visas 
atbildes, bet saprot, ka Jēzus dod laiku tās atrast. Viņš 
zina, kādreiz nemaz nav viegli izvēlēties, kā pavadīt to 
laiku, kas piešķirts mums te virs zemes dzīvot. Bet Viņš 
atgādina, ka ir tik svarīgi izvēlēties kā to pavadīt. Tādēļ 
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dod zīmes, sniedz pierādījumus savai mūžīgai patiesības 
spēkam. Kādreiz vienkārši jāizvēlas tās saredzēt – 
uzdrīkstoties doties vietās, no kurām parasti izvairās 
visi. Kaps ir tukšs. Nav tur kur meklēt Jēzu, jo Viņš ir 
Augšāmcēlies! Lieldienu rītā kaut Dieva Gars mums 
palīdzētu izvēlēties tapt par Lieldienu ļaudīm! 

No sirds novēlu ticības atjaunojošus, priecīgus Kristus 
Augšāmcelšanās svētkus!  

Lai Dievs svētī! 
+ Lauma Zušēvica, Arhibīskape 

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas 

Referāts - Ekoteoloģija latviešu Miera draudzē 

7. aprīlī pēc dievkalpojuma pulcējāmies lejas zālē, lai 
noklausītos referātu, kas šoreiz bija veltīts ekoloģijas 
tēmai. Ilmārs Zvirgzda referātu noklausīties bija 
ieradušies lielākā daļa dievkalpojuma apmeklētāju. 
Zemāk lasāmas dažas no referāta atziņām. 
 

 
 
Jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, kad 
lauksaimniecībā arvien populārāka kļuva pesticīdu 
lietošana, radās daudzas publikācijas, kas uzsvēra, ka 
pastiprināta ķimikāliju lietošana rada draudus visas 
pasaules ekosistēmai. Līdztekus daudziem zinātniskiem 
rakstiem, kā arī populārzinātniskām publikācijām, 
izskanēja arī viedokļiem, ka pie nežēlīgas un 
ekspluatējošas attieksmes pret dabu ir vainojama tieši 
kristīgā domāšana un tās imperatīvs “valdīt pār dabu” 
(piemēram, "The Historical Roots of Our Ecological 
Crisis"). 
 
Šis viedoklis ir pamatots, jo sabiedrība vienmēr pratusi 
reliģiju izmantot savās interesēs, pamatojot ne tikai 
dažādus ētikas normatīvus vai likumdošanas aspektus, 
bet arī citu zemju kolonizēšanu, vai arī esošo resursu 
izmantošanu. Tiesa, kristietības vēsturē ir sastopami 
piemēri, kas liecina par iecietīgu attieksmi pret 

apkārtējo vidi. Te jāmin kaut vai Asīzes Francisks, kas 
uzsvēra visu dzīvo būtņu, gan dzīvnieku, gan cilvēku 
vienlīdzību. 
 
Tomēr lielākoties attieksme pret dabu veidojās no 
uzskata, ka cilvēks ir kas radikāli pārāks ne tikai pār 
dzīvniekiem, bet arī pār apkārtējo vidi. Reformācijas 
domātāji, kā arī viņu laikabiedri uzskatīja pasauli par 
haosu, kuru cilvēkam jāsakārto. Dievs kļuva arvien 
“transcendentāls” – attāls un netverams, atrauts no 
pasaules norisēm un darbībām. Kaut arī tā ir viena no 
kristietības pamatidejā, tās filozofiska un legāla 
attiecināšana uz visām dzīves sfērām, dabas un vides 
ekspluatāciju tikai padziļināja. Rezultātā notika dabas un 
cilvēka atsvešināšanās. 
 
Viens no mūsdienu teoloģijas un ētikas uzdevumiem ir 
šo plaisu mazināt. Daudz mūsdienu domātāji un aktīvisti 
runā par “ekoteoloģiju” – filozofisku, ekoloģisku un 
teoloģisku ideju kopumu, kas uzsver dabas un cilvēka 
līdzvērtību un savstarpējo atkarību, noraidot duālismu. 
Domāšanas maiņa vēl var ietekmēt veidu, kā izturamies 
pret dabu un paši pret sevi. Dabas, cilvēka un sakrālā 
sfēra ir nevis pretmeti, bet vienots veselums. To 
apzinoties, spēsim izvairīties no daudziem konfliktiem, 
pārmērīga patēriņa, neaizsargātāku kultūru un 
sabiedrību ekspluatācijas, arī no neokoloniālisma. 

Ilmārs Zvirgzds 
 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Baznīcas valde 

 
No kreisās: Pirmā rindā – Jānis Krūmiņš, Ilse Zandstra, 
Vita Mazpole, Helgi Tenne-Šēne, Daina Brauna, Silvia 
Zalts-Sīpoliņa. Otrā rindā – Tālis Brauns, Andris Lange, 
Ģirts Sīpoliņš, mācītājs Ilmārs Zvirgzds, Juris Miezītis, 
Aivars Staško.                                     Foto: A. Tenne-Šēns 
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Apsveicam dzimšanas dienā maija 
mēnesī Aivaru Staško un jūnija 
mēnesī Aivaru Poni.  
Novēlam: 

Lai draugi un saule,  
Šai dienā Tevi sveic 
Lai prieks un laba veselība 
Ik solī līdzi steidz. 

Šī gada Miera draudzes 
pilnsapulcē no uzstādītiem 
kandidātiem draudzes valdei savu 
kandidatūru uzturēja tikai Silvia 
Zalts-Sīpoliņa.  Viņu uz 3 gadiem 
ievēlēja vienbalsīgi. Ja valdē nav 
paredzēto 6 valdes locekļu, drīkst 
iecelt valdes locekli uz vienu gadu.  
Daina Brauna un Ilse Zandstra 
piekrita kalpot vēl vienu gadu. 

Ārpus valdes pastāvīgie darbinieki piekrita turpināt 
amatos. Pērminderu rindām piebiedrojās Tālis Brauns.  
Valdi un pērminderus mācītājs Zvirgzds  ieveda amatā 
24. martā.  

Valdes sēdē 9. aprīlī valde tika konstruēta sekojoši: Vita 
Mazpole – priekšniece; Helgi Tenne-Šēne – priekšnieces 
vietniece un draudzes notikumu kalendāra kārtotāja; 
Daina Brauna – kasiere; Jānis Krūmiņš – namu pārzinis; 
Silvia Zalts-Sīpoliņa – sekretāre; Ilse Zandstra – 
protokolētāja vietniece. Aivars Staško turpina kalpot kā 
valdes sēžu protokolētājs. 

Paldies Solvitai Rakitko par kalpošanu valdē un 
strādāšanu Miera Draudzes Vēstis kolēģijā. 

Mācītājs Zvirgzds un Daina Brauna piedalījās LELBA 
Kanādas apgabala konferencē 29. un 30. martā, 
Hamiltonā.   Prāv. Ilze Kuplēna-Ewart pēc 8 gadu 
kalpošanas atstāja prāvestes pienākumus.  Mācītājs 
Dāvis Kaņeps tika ievēlēts par jauno prāvestu.  

ELCIC Otava rajonam arī ir jauna prāveste – Rev. Elīna 
Salonen.  Viņa kalpo Sv. Pētera draudzē. 

Paldies talciniekiem, kas nāk katra mēneša trešā 
otrdienā apkopt namu. Parastie nama apkopes darbi ir 
nepieciešami, lai nams būtu tīrs un kārtīgs, kad namā 
norit pasākumi. Martā paldies Rutai Barr, Dainai 
Braunai, Jānim Krūmiņam, Vitai un Jānim Mazpoļiem, 
Mārai un Aivaram Ponēm, Silviai un Ģirtam Sīpoliņiem.  
Aprīļa mēnesī paldies Rutai Barr, Dainai Braunai, Vitai un 
Jānim Mazpoļiem, Aivaram Ponem un Silviai Sīpoliņai.  

 

Talcinieki pēc darba baznīcas priekšā 
 

Jau ceturto gadu rīkojam Lielo talku tajā pašā dienā, kad 
tā notiek Latvijā. Bija pareģota auksta diena ar lietu un 
pat sniegu. Tāda tā arī bija, bet tomēr ieradās 31 
talcinieks. Par spīti aukstajam un vējainajam laikam, 
izdevās pabeigt lielos āra projektus – uzcelt sētu, 
iestādīt ciedrus, apgriezt krūmus, sakopt dārzu un 
nokaisīt mulču.  Iekštelpās tika veikti darbi, kas gadiem 
bija gaidījuši darītājus – tika tīrīts un mazgāts, aizpildītas 
plaisas sienās, sakārtoti skapji un pieliekamie kambari, 
laboti krēsli un tīrītas sudrablietas.   Visi cītīgi strādāja 
un tika paveikts daudz, bet, kā vienmēr, ne viss, jo 
saraksts ar veicamajiem darbiem bija garš.  Krāsošanas 
darbi tika atlikti uz siltāku laiku. Pēc pabeigtā darba 
vēstniecība un draudzes dāmu komiteja, cienāja 
talciniekus ar karstām pusdienām un 
atspirdzinājumiem.  Liels, liels paldies visiem 
talciniekiem par atbalstu un piedalīšanos nama 
kopšanā! 

Paldies 31 talciniekiem: Ligitai Galdiņai, Robertam 
Galdiņam, Sarmai Svilānei, Silviai Sīpoliņai, Dainai 
Braunai, Pēterim Braunam, Anitai Flynn, Lindai Boole, 
Sandrai Candow, Martinai Berker, Solvitai Rakitko, 
Mateus Lopez, Ingrīdai Mazutei, Mārim Staško, Birutai 
Krūmiņai, Jānim Krūmiņam, Aivaram Ponem, Mārai 
Ponei, Vitai Mazpolei. Jānim Mazpolim, Kristai 
Upeslācis, Uģim Lāma, Agrim Ozoliņam, Kārlim 
Eihenbaumam, Inārai Eihenbaumai, Ilmāram Zvirgzdam, 
Ilzei Bērziņai, Kristapam Kuplajam, Vijai Kluchert, 
Rolfam Kluchert un Tālim Braunam. 
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Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eihenbaums iedzina 
zemē sētas stabu. 
 

 
Agris Ozoliņš un Pēteris Brauns ar palīgiem atrullēja 
jauno sētu. 
 

 
Sarma Svilane pārbaudīja vecos dokumentus baznīcas 
bibliotēkā. 
 

 
Roberts Galdiņš apcirpa krūmus. 
 
 
Pārmaiņas draudzes dzīvē: 
2019.g. 9. aprīlī piedzima  Marisas un Paul meitiņa Vera 
Evelyn Valentine Auger – Tenne-Šēna. 
 

Kā mazs pūpolzariņš, 
Kā mazs saules stariņš, 
Mirdzi saviem vecākiem! 

 
28. aprīlī 95. dzimšanas dienā apsveicām jubilāri Dzidru 
Innus.  Bija ieradusies arī viņas ģimene, dēls un abas 
meitas. 
 
Skatoties uz priekšu: 
Lūdzam piedalīties baltā galdauta svētkos 5. maijā pēc 
dievkalpojuma. 

 Lietoto mantu tirdziņš šoreiz tiks dēvēts  par 
”Estate sale/Rummage sale” jo būs kolosāls! 
Nāciet iepirkties! 

 Jāņu svinības notiks 23. jūnija vakarā pēc 
dievkalpojuma. 

 Kapu svētki notiks 28. jūlijā. 

 Draudzes pikniks notiks 18. augustā. 
 
2020.g. 9. martā Miera draudzei būs 70 gadi kopš 
dibināšanas. Padomājiet kā mēs to atzīmēsim. Nāciet 
ar ierosinājumiem un piesakieties palīdzēt tos 
pasākumus īstenot. 
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Pieminot Oskaru Kalpaku. 

 

Šogad aprit simt gadu, kopš 1919. gada 6. martā traģiskā 
sadursmē pie „Airītēm” Kurzemē krita 1. latviešu 
atsevišķā bataljona komandieris pulkvedis Oskars 
Kalpaks. 

Godinot pulkvedi, šajā zīmīgajā datumā jau daudzus 
gadus notiek piemiņas pasākumi daudzviet Latvijā un 
ārvalstīs.  

Atceroties un godinot viņu, ir jāpadomā par to, ko viņš 
darīja un kādēļ cīnījās. Viņš bija cilvēks, kurš bija spējīgs 
uzņemties atbildību, jo tad, kad 1918. gadā tika 
nodibināta Latvijas Republika, cīņas vēl bija tikai priekšā. 
Ja nebūtu tādu kā Oskars Kalpaks, tad, iespējams, ka 18. 
novembris jeb Latvijas Republikas proklamēšanas diena 
paliktu tikai kā diena, kad kaut ko nedroši mēģinājām 
pateikt plašākai pasaulei. Bija svarīgi, ka bija tādi, kas 
ticēja idejai par Latvijas valsti, spēja iedvesmot citus un 
bija gatavi ziedot savu dzīvību. 

Oskars Kalpaks ir kā piemērs, kas bija gatavs atdot savu 
dzīvību Latvijas labā.  

Vēlu visiem iedvesmoties no pulkveža Kalpaka un ņemt 
viņu kā piemēru tam, kādā veidā mēs iestājamies par 
Latviju, lai varam svinēt arī Latvijas nākamās simtgades. 

Brīvības cīņas, mūsu neatkarības karš nebija viegls nedz 
no militārā, nedz no politiskā viedokļa. Brīvība tika 
izcīnīta ar ieročiem rokās un mūsu valsts — Latvija tika 
celta pašu spēkiem. Mūsu uzvaras ir mūsu izcīnītas un 
to pieminēšana ir svarīga mūsu nācijas pašapziņai un tās 
tālākajai noturībai, tās mūs pavada ik dienu, domājot 
par stipru un plaukstošu valsti — mūsu Latviju! 

Tā ir piemiņa valstij, mūsu tautai. Paldies visiem par to, 
ka mēs atceramies, pieminam un godinām savas valsts 
varoņus, atceramies, kas atdeva savu dzīvību par mums. 

Kārlis Eihenbaums 

95. dzimšanas diena 

 
Draudzes locekļi ar māc. I. Zvirgzdu: Ligita Miezīte, Daina un Pēteris 
Brauns, Velta Feizaks, Vita Mazpole, Māra Pone, kā arī plašs radu 
pulks: dēls Andris no Jonquiere, Quebec, meita Dagnija no Cornwall, 
UK, meita Ilona no San Antonio, Texas un brāļameitas Christine un 
Linda no Edmontonas.                                                   Foto: I. Zandstra 

 

28 aprīlī kopā ar Dzidras Innus ģimeni nosvinējām viņas 
95. dzimšanas dienu. Šeit jāpiemin, ka šim gadījumam 
Dzidras dēls Andris bija izcepis pīrāgus, kuri bija ļoti 
garšīgi. Paldies Andrim. Paldies arī Vitai Mazpolei par 
dzeltenmaizi un sarūpēto šokolādes kūku. Draudze vēl 
Dzidrai labu veselību un dzīves prieku nākamās dienās. 
 
Dzidras vārdā gribu pateikties visiem kas viņu atcerējās 
ar savu klātbūtni vai siltiem apsveikumiem šajā lielajā 
dienā! 

Ligita Miezīte 

 

Pankūku Brokastis 

 
Pankūku cepēji.  No kreisās: Silvia Zalts-Sīpoliņa, Anita Flynn, 
Ingrīda Mazute, Vita Mazpole, Pēteris Brauns, Solvita Rakitko 
Lopez, Dagnija un Aivars Staško, Daina Brauna, (trūkst Eva 
Sinkēviča)  
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No kreisās: Ilze Čakste, Ilse Zandstra un Velga Feizaka 

 

Lieldienas 
 

 
 
Miera draudzes Lieldienu brokastis 21. aprīlī notika 
mājīgā atmosfērā ar bagāti klātu  groziņu galdu. Dāmu 
komiteja gādāja, lai netrūktu krāsotu olu, pashas, 
kliņģera, kafijas un būtu skaisti galdi. Agrāk gatavotās 
pīrāgu dekorācijas Uģis Lāma 
pārtaisīja par Lieldienu 
dekorācijām. Vairāki viesi 
pielika roku pie sakopšanas 
darbiem. 
 
Šajā sarīkojumā lielākām 
ģimenēm ir iespēja sanākt 
kopā, nenopūloties ar 
saimniekošanu savās mājās. 
Tiem, kam ģimene nav 
tuvumā, ir iespēja baudīt 
svinības draugu pulkā.   
Pasākumā bija daudz bērnu. 
Bērni ar aizrautību meklēja 
šokolādes olas, ko bija 
paslēpis zaķis. Chris Brauel 
iepriecināja bērnus ar balonu 
dzīvniekiem un zobeniem.  

 

 
 
Pasākums ir iemīļots arī citu iemeslu dēļ, jo tiek 
uzturētas vairākas tradīcijas: jautras olu sišanas 
sacensības (uzvarēja viens no jaunākajiem dalībniekiem 
Tomass Brauns) un raibā Lieldienu cepuru izrāde. 
Lieldienu svinības pagāja līksmā gaisotnē, nemanot 
pārvēršoties no brokastīm par pusdienām.  
 

Ingrīda Mazute 
 
 
 
 
 
 

Vairāk cepuru kā jebkad. 
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Visi pie galdiem bija labā omā.  No kreisās: Sarma Svilāne, 
Anita Flynn, Ieva Jēkabsone, Linda un Geoff Boole, Gordon 
Flynn, Karmena un Justin Porter. Aizmugurē sienas 
dekorācija “Easter Parade” ar olām. 

 

SENIORU KLUBS 

 
Martā 

Marta saiets bija pulcinājis kopā 34 cilvēkus, ieskaitot 
divus viesus.  Saietu atklāja priekšniece Vija Hay, 
atgādinot, ka marta mēnesī esot vairākas minamas 
dienas, piemēram, romiešu marta īdas, īru Svētā Patrika 
diena un pavasaŗa iesākums.  Bet latviešiem 
vissvarīgākā marta diena ir 6. marts, kad pieminam 

Latvijas armijas pirmo komandieri Oskaru Kalpaku, kuŗš 
– pirms 100 gadiem – 1919. gada 6. martā krita cīņā par 
Latvijas neatkarību.  Saieta gaitā godinājām O. Kalpaku 
un brīvības cīnītājus, nodziedot Kad ar uzvaru šo kauju. 
 
Saietā piedalījās gandrīz visi marta jubilāri:  I. Kops, V. 
Kluchert, K. Obrazcova, D. Staško, V. Hay, A. Tenne-Šēns 
un I. Mazute.  Interesantā kārtā atklājās, ka mūsu viesis 
un programmas pasniedzējs Matīss Siliņš savu 
dzimšanas dienu arī svin martā.  Daudz baltu dieniņu! 
 

Gadiem vieglas kājiņas  
Tie kā viesul’s aizjoņo. 
Paliek tikai atmiņas  
Kas mūs viegli saviļņo. 
 
Gadi dzīves kronī vīti 
Krāšnāku to padara, 
Gadi godam aizvadīti 
Prātu – sirdi priecina. 
 
Dievs lai svēta nākošos, 
Līdzīgi kā agrākos, 
Skumjas dienas garām slīd, 
Laimes saule spīd un spīd. 
A. Kazāks 

 

 
No kreisās: Marta jubilāri – Ingrīda Mazute, Vija Hay, Dagnija 
Staško, Andrejs Tenne-Šēns, Ivars Kops, Kira Obrazcova un 
Vija Kluchert.   

 
Atbildīgie par pusdienu gatavošanu šajā saietā bija Silvia 
Zalts-Sīpoliņa un Ģirts Sīpoliņš.  Galvenajā ēdienā 
mielojāmies ar gaļas un kartupeļu biezputras sacepumu 
(angliski shepherd’s pie) un svaigiem salātiem.  
Vegāniem bija iespēja gaļu aizstāt ar lēcām.  Netrūka 
tomātu biezeņa, skābu gurķu un marinētu biešu.  
Saldajā bija kūkas, kā parasts.   
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Chris Candow pagaidīja, kamēr Silvia Zalts-Sīpoliņa nogrieza 
lielu garšīgu porciju.  

 
Programmas daļā ar stāstījumu un uz ekrāna projicētām 
ilustrācijām uzstājās draudzes loceklis Matīss Siliņš.  
Temats: Būvniecība.  M. Siliņa vizītkartē aiz viņa vārda 
atrodam burtus C. E. T.  (“Certified Engineering 
Technologist.”) Patlaban Siliņš strādā pie lielās Kanadas 
būvniecības firmas “Pomerleau” par augstākā līmeņa 
projektu vadītāju.  Darba gaitās Matīss strādājis pie 
daždažādiem projektiem, un šodien klātesošajiem 
senioriem viņš dažus īsumā aprakstīja. 
 
Otavas “Beechwood” kapsētā” atrodas 
daudzfunkcionāla celtne, kas projektēta, apspriežoties 
ar daudzu konfesiju pārstāvjiem, ieskaitot kristiešu, 
hinduisma, ebrēju un islāma.  Celtne, nosaukta par 
Svēto telpu (Sacred Space), satur vienlīdzīgas iezīmes no 
vairākām reliģijām, it īpaši aplī būvētās deviņas sienas, 
kas liecina par hindu reliģijas pamatelementiem (zeme, 
ūdens, gaiss, uguns, ēteris, laiks, kosmiskā telpa 
(izplatījums), dvēsele, prāts (domas).  Savukārt jumtam 
ir seši leņķi jeb sāni, kas simbolizē Vecās Derības sešu 
dienu pasaules radīšanas stāstu, kā arī sešus Dāvida 
zvaigznes stūrus. Musulmaņiem ir norāde uz 
austrumiem, uz Meku.  Telpas dekoratīvai apdarei 
lietots Baltijas bērzs.  Gaismu visai telpai sniedz jumta 
centrā iebūvēts logs; vertikāli apakšā tam novietos klints 
bluķis, kas izsaka beztermiņa noturību un to, ka 
Visuvarenā spēks vienmēr ir klāt.  
 
Saistoši bija arī M. Siliņa aprakstītie projekti Venecuēlā 
un Karību jūras salās.  Proti, viņa firmai ticis uzdots 
plānot un izbūvēt vai pastiprināt aizsardzības joslu ap 
Kanadas vēstniecību Karakasā, Venecuēlā.  Šim nolūkam 
lietots daudz īpaša bieza caurspīdīga stikla.  Kaut gan 
toreizējie apstākļi Karakasā nav salīdzināmi ar 
mūsdienās valdošiem nemieriem, kas tagad diendienā 
tiek aprakstīti presē, jau toreiz bijis vērojams nenormāls 

slepkavību un noziegumu skaits; arī bolivāra vērtība pret 
dolāru kritusies strauji.  Līdzīgi Kanadas vēstniecību 
aizsardzības perimetra darbi veikti arī Portofspeinā, 
Trinidādā un Kingstonā, Jamaikā.  Tāpat kā Venecuēlā, 
arī šeit ārzemniekiem bijis jābūt sevišķi uzmanīgiem, lai 
izsargātos no ļaundariem.  Var domāt, ka milzīgā 
noziedzība tajās zemēs ir saistīta ar augstu bezdarba 
līmeni un nabadzību. 
 

 
 
Matīsam Siliņam par interesanto sniegumu kluba 
priekšniece Vija Hay pasniedza pudeli vīna. 

Aivars Pone 

 

 

Aprīlī 
 

Neskatoties uz Otavas auksto ziemeļu vēju, kārtējā 
saietā draudzes sarīkojumu telpā kopā bijām pulcējušies 
32 cilvēki, ieskaitot trīs ielūgtas dāmas, kas pārstāvēja 
Bruyère organizāciju.  (Par tām lasīsim mazliet vēlāk.)  
Gada laikam piemēroti uz katra galda bija groziņš ar 
olām un zaķīti un Lieldienu dekorācijās ietītas šokolādes 
oliņas; lielais ēdienu galds bija dekorēts ar pūpoliem.  Uz 
divām zāles sienām mākslinieks Uģis Lāma bija 
piestiprinājis garus “pīrāgu parādes” plakātus, kuŗos 
dažs labs seniors saskatīja ne tikai pīrāgus, bet arī 
Lieldienu olas!  Interesanti. 
 
No pieciem aprīļa jubilāriem saietā piedalījās tikai Vita 
Mazpole.  Klāt neesošiem ilggadīgiem biedriem 
parakstījām Lieldienu apsveikumu kartītes. 
 

Lieldienām: 
Auksti vēji norimuši, 
Mākonīši izgaisuši. 
Veras plaša debestiņa 
Atnāk gaiša Lieldieniņa. 
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Jubilāriem:  
Liesmo vairāk vēl par liesmu, 
Pārkāp šaubas, pārkāp sevi, 
Savu spēku mūžam glabā, 
Savu sirdi vienmēr dod. 

 

 
Aprīļa šefi Vija un Rolfs Klucherti pasniedz savu ēdienu 
Vitai Mazpolei. 
 
Gādība par aprīļa azaidu bija uzticēta Vijai un Rolfam 
Kluchertiem.  Ēdienu kartē bija jēra gaļa un piparmētru 
mērce, apaļi kartupelīši, smalki grieztas burkānu 
šķēlītes, spinātu salāti, rupjmaize.  Dzirdēja spriežam, ka 
ēdienu gatavošanas lietā abi nav uzskatāmi par 
amatieriem, bet gan vērtējami par šefpavāriem. 
 
Programmas daļā mūs 
uzrunāja neiropsīcholoģe 
Dr. Lisa Sweet, kas strādā 
Otavas Bruyère slimnīcas 
“Memory Program.”  
Viņas speciālitāte ir 
demence (Dementia) un 
Alcheimera slimība (kas 
īstenībā ir viena no 
demences izpausmēm).  
Demences pamatā ir 
smadzeņu šūnu izzušana.  
Izzušana savukārt rada 
nepārvaramu lejupslīdi cilvēka domāšanas, 
spriestspējas un sevis apgādāšanas spējās.  Viņa 
uzsvēra, ka ir svarīgi, lai demence tiktu pareizi 
diagnosticēta, jo demencei līdzīgus simptomus var 
izraisīt arī depresija, alkoholisms un citi ārstējami 

veselības traucējumi.  Brīdinošas pazīmes, citu starpā, 
varētu būt atmiņas zudums, valodas problēmas, vājas 
spriešanas spējas, iniciatīvas trūkums u.c.  Ir pierādījies, 
ka risks saslimšanai ar demenci var samazināties, ja 
cilvēks nesmēķē, regulāri vingro, ēd veselīgus ēdienus, 
saglabā normālu svaru un holesterīna un asins spiediena 
līmeņus. 
Uzklausījām arī 
Helen Niezgode, kas 
vada Bruyère 
Izpētes institūtu.  
Tiek veikta 
zinātniskā 
pētniecība, attīstot 
demences 
ārstēšanas zāles.  
Diemžēl tādu zāļu 
vēl nav, bet, sadarbībā ar medikamentu ražotāju 
firmām, darbs šai laukā turpinās.  Otra pieeja 
pētniecības darbam ir saistīta ar veidu atrašanu, kā 
atvieglināt pacienta un viņa ģimenes locekļu dzīvi, mājās 
ierīkojot techniskas ierīces, aktīvizētus balsī teiktus 
norādījumus utt. 
 
Kā pateicību viešņām-runātājām kluba priekšniece Vija 
Hay “Bruyère Foundation” pasniedza $50 ziedojumu. 

Aivars Pone 
 

 
Priekšniece Vija Hay ar ziediem pateicās Marutai Pierce 
par ilggadīgo kalpošanu senior kluba valdē. 
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Estate & Rummage Sale 
at 

Peace Latvian Church (at Main and Lees) 

Friday, 10 May from 4:00 to 8:00 pm 
Saturday, 11 May from 9:00 to 1:00 pm 

 
household items, collectibles., china, silver, 

 paintings, seasonal decorations, clothing , shoes, hats 
 

 Miera Draudzes namā 
183 Main ielā (pie Lees) 

Piektdien, 10. maijā, no plkst. 16:00 līdz 20:00 
Sestdien, 11. maijā, no plkst. 9:00 līdz 13:00 

 

 
Aicinām palīgus mantu izlikšanā  

pirmdien, 6. maijā, no plkst. 10:00 līdz 14:00, 
otrdien, 7. maijā, no plkst. 10:00 līdz 14:00, 
trešdien, 8. maijā, no plkst. 10:00 līdz 12:00, 

 un cenošanā 
ceturtdien, 9. maijā, no plkst. 10:00 līdz 12:00,  

un nokrāmēšanā 
pēc tirdziņa beigām, sestdien, 11. maijā. 

 
Rīko draudzes Dāmu komiteja 
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Baltā galdauta svētki 
 

Latvijas valstiskumam ir vairāki svarīgi datumi – stūrakmeņi, 

 kur 4. maijs ir viens no tiem. Tas ir skaists notikums, 

 ko atzīmējam latviski — ar baltu galdautu. 

Aicinām visus pievienoties Latvijas Vēstniecības Kanādā darbiniekiem, viņu 

ģimenēm un draugiem, un doties uz Gatino parku. 

Pulcējamies sestdien, 4. maijā pulksten 13.00  

pie Gatino parka Informācijas centra (Visitor Centre)  

Vecajā Čelsijā  (33 Scott Road, Chelsea, Quebec J9B 1R5), 

tur ir arī stāvlaukums, lai tad kopā izietu pa "Sugarbush Trail" 

 un tad uz tur esošajiem galdiem, 

 klāsim baltus galdautus un pieminēsim Latviju! 

Lai visiem pietiktu, kam ir, var ņemt līdzi arī saliekamos galdus un krēslus. 

Mūsu pazīšanās zīme — kaut kas latvisks, 

 šalle, karodziņš, tautiska josta, vainadziņš vai vīra "hūte"! 

Lai mūs vieno labas domas un svētki, kuros godinām Latviju! 

 

To mark the Restoration of Independence of the Republic of Latvia and the 
White Tablecloth celebration, the Embassy of Latvia invites everyone on a hike 

in Gatineau Park. 
 

Weather permitting, we meet on 
 Saturday, 4 May at 1:00 p.m. 

 at the Gatineau Information/Visitor Centre in Old Chelsea, 
(33 Scott Road, Chelsea, Quebec, J9B 1R5)  

From there we will proceed to the  Sugarbush Trail, 
where we will have our White Tablecloth celebration in the picnic area!   

Bring your own lunch! 
 

Wear the Latvian symbols – scarves, flags, ties, hats, etc. –  
to feel united with Latvia! 

 
Latvijas vēstniecība Kanādā / Embassy of Latvia in Canada 
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                            Baltā galdauta svētki un  

                   Otavas latviešu skoliņas mācību gada noslēgums 

     svētdien, 5. maijā, pēc dievkalpojuma 

               Visi mīļi aicināti!  

                    Lūdzam nākt ar svētku cienastu groziņu veidā! 

 

 

 
Jāņu svinības Otavā 

 
Pēc dievkalpojuma svētdien 23. jūnijā, plkst. 19:00 
Esat visi aicināti Jāņu svinībās mācītāja mājas dārzā 

( ja līst kā pa Jāņiem, tad baznīcas lejas zālē) 
Dāmu komiteja sagādās desas, ņemiet līdzi groziņus 

 
Visu gadu Jāni gaidu, 
Nevarēju sagaidīt; 
Nu es viņu sagaidīju 
Pašā Jāņu vakarā 

 
 
 

MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Otavas latviešu ev.lut. Miera draudze 

Iznāk sešas reizes gadā. 

Gada abonements: draudzes locekļiem $15.00, citiem Kanādā $20.00, ārzemēs $25.00 

Baznīca un draudzes nams: 83 Main St. at Lees,  Ottawa, ON  K1S 1B5 tel. 613-230-4085 

Draudzes mācītājs: Ilmārs Zvirgzds: tel. 613-400-3288, zvirgzds@me.com 

Draudzes valdes priekšniece: Vita Mazpole, tel. 613-692-6056, mazpolis@gmail.com  

Draudzes kasiere: Daina Brauna, tel. 613-521-0726, dainabrauns@aol.com 

Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com 

MDV Redakcija  

Redaktors un korektors: Ilmārs Zvirgzds  zvirgzds@me.com 

Kalendārs: Helgi Tenne-Šēne  h.tennesens@gmail.com 

Maketēšana: Uģis Lāma  lamau@bell.net  

Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks 

jūlija sākumā. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2019. gada 24. jūnijam 

mailto:zvirgzds@me.com
mailto:mazpolis@gmail.com
mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:andrislange@rogers.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:lamau@bell.net
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KALENDĀRS 2019 GADA  MAIJS - JŪLIJS 

Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu 
Otavas latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Bilingual services or events are in italics. 
Kalendārā ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com               

Maijs 

2 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets. 

5 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika trešā svētdiena. Pērm. Andris Lange 
 Sekos Baltā galdauta svētki. 
 Latviešu skola satiekas 10.45, skola nobeigšana svinības. Last school day party. 

10 piektdiena 4.00-20.00 Lietoto mantu tirdziņš. Estate sale. 

11 sestdiena 9.00-13.00 Lietoto mantu tirdziņš. Estate sale. 

12 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika ceturtā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis 
Mātes diena. Mother's Day bilingual service. 
Pēc Dievkalpojuma sekos garīgā stunda 

19 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek - garā nedēļas nogale. 

21 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka. 

26 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika sestā svētdiena. Pērm. Tim McDade 
 

 

Jūnijs 

2 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika septītā svētdiena. Pērm. Tālis Brauns 

6 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets. 

9 svētdiena 11.00 Dievkalpojums,  Vasarsvētki. Pērm. Daina Brauns 
Pēc Dievkalpojuma sekos garīgā stunda. 

11 otrdiena 10.00 Valdes sēde. 

12 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde. 

16 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Trīsvienības svētki. Pērm. Ģirts Sīpoliņš 

18 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka. 

23 svētdiena 19.00 Dievkalpojums, otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš 
Sekos  Jāņu svinības. 

30 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek – garā nedēļas nogale. 

 

Jūlijs 

7 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange 

14 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis  
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