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Vasara no malas līdz malai
Kaut gan vasaras mēneši Miera draudzē ir šķietami klusi, tomēr dzīvība tajā nerimst ne mirkli. Nav pagājusi gandrīz
ne nedēļa, kad kaut kas nenotiktu. Pašlaik gatavojamies lielajiem rudens darbiem, no kuriem pirmais – rudens
labdarības tirdziņš – norisināsies jau septembrī. Lai sagatavotos šiem darbiem, nepieciešamas daudzas čaklas
rokas, un pienācis laiks sacīt, ka, lai viss noritētu tikpat raiti un veiksmīgi kā vienmēr, vajag daudz vairāk palīgu.
Nekavējieties pieteikties un piedalīties!
Mēdz uzskatīt, ka pirmais īstais vasaras mēnesis ir Jūnijs. Šogad jūnijā varējām pulcēties ārā, kopā svinot Jāņus.
Tam veltīts sprediķis angliski, ko varēsiet lasīt zemāk.
Jūlijā, pašā vasaras pilnbriedā, kā parasti pulcējāmies kapsētā, kur daudziem apglabāti tuvinieki. Kapsēta ir vieta,
kur vistiešāk apjaušams laika ritums. Labi un svētīgi ir pieminēt mūžībā aizgājušos tuviniekus – to tagad daudz
vieglāk būs paveikt, pateicoties Lindas Boole un citu draudzes locekļu kopējiem spēkiem gatavotajam sarakstam,
kur uzskaitītas Miera draudzes locekļu kapavietas.
Augustā, atvaļinājumu un sausuma laikā, Miera draudzē viesojās Toronto sv. Jāņa draudzes mācītājs Ģirts Grietiņš.
Viņu varēsiet labāk iepazīt, zemāk izlasot vasarīgu sprediķi latviešu valodā.
Draudzes mācītājs

Skaistais vienkāršajā
Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, un esam, kā arī daži jūsu dziesminieki sacījuši: mēs arī esam Viņa cilts.
Apustuļu darbi (17:28)
Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad
jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un
kāpēc jūs zūdāties apģērba dēļ? Mācaities no puķēm laukā, kā tās aug: ne tās strādā, ne tās vērpj, tomēr Es
jums saku: ir Salamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien
stāv un rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērbj, vai tad ne daudz vairāk jūs, jūs mazticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties
un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina,
ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas
taps piemestas. Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai
savu bēdu. (Mateja ev. 6:26-34)
“Kad ziedoņa saule atspīd, kad mīlestība tiklab cilvēku sirdīs, kā arī zilajā debesī ar neizsakāmu prieku līksmo, tad
nav laika jautāt un prātot, kāpēc mēs esam jeb kāpēc saule ir. Viss, kam dvēsele, gavilē līdz ar to, kas tik brīnišķi
jauki nācis mūs apciemot...” (Jānis Poruks)

“Maģisks” ir vārds ar dažādām nozīmēm. Maģija ir tehnika, rituāli, lai
panāktu savu – zīlētu, ārstētu, pareģotu, noburtu. Bībelē šāda pieeja
pieskarties garīgiem noslēpumiem ir nosodīta, jo tā veido vēlmi
manipulēt ne tikai ar radību, bet arī ar Radītāju, ar garīgiem spēkiem, arī
ar citiem cilvēkiem. Tā ir attieksme, kur es esmu pasaules centrā, un
pārējo, radību arī neredzamus garīgus spēkus gribu izmantot vispirms
savā labā, patērēt. Ja nespēju, tad man ir pamats sūdzēties un zūdīties,
ka Dievs vai gari nepakļaujas man. Ka nesaņemu, ko es gribu. Tas ir
pretrunā ar lūgšanu: “Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā
debesīs tā arī virs zemes”
Tomēr pati vēlme pieskarties noslēpumainajam, “maģiskajam”,
skaistajam, brīnumainajam, svētajam ir kaut kas ļoti labs. To mūsos ir licis
Dievs. Pāvils Apustuļu darbu grāmatā ir teicis, ka katra tauta, katrs cilvēks
savā īpaša veidā ir jau meklējuši Dievu un izjutuši piederības sajūtu
garīgajam, jo “viņā [Dievā] mēs dzīvojam, rosāmies un esam”. (Apustuļu
darbi 17:28)
Tātad skaistas ir nevis burvestības, bet spēja saredzēt brīnumaino,
skaisto, īpašo arī vienkāršās lietas - dabā, puķēs. Tas atkarīgs no mūsu
attieksmes, vai zūdāmies vai spējam
ieraudzīt neparasto. Par piemēru var kalpot Jēzus, kurš lūkojās uz
putniem, puķēm, zāli. Viņš ierauga un grib rādīt mums skaisto un Dieva
gādību par radību.

Sprediķa autors Ģirts Grietiņš ir
Toronto sv. Jāņa draudzes mācītājs,
viņa teoloģisko interešu lokā ietilpst
kristīgā apoloģētika, kā arī dialogs ar
dažādu ticību pārstāvjiem, latviskojis
arī tādu autoru kā C.S.Lewis un Timothy
Keller darbus. Foto: S. Zalts-Sīpoliņa

Skaisto var ieraudzīt it īpaši tas, kurā pašā ir skaistums. Viena no svarīgām senās pasaules atziņām: tikai līdzīgais
var saredzēt līdzīgo. Mēs varam ilgoties un saredzēt dievišķo tāpēc, ka paši esam radīti pēc Dieva līdzības. Mums
nav īsta piepildījuma jeb gandarījuma, kamēr to meklējam ārpus dievišķā vai, Bībeles vārdiem runājot, ārpus
“Dieva valstības”, kura neatrodas vienā vietā, bet aizsākas tur, kur cilvēki dzīvo tajā pašā garā, kādā dzīvoja Jēzus.
Mērķis ir Dieva valstība, kas jau ir mūsu vidū, mūsos, pēc kuras, kā saka Pāvils, ilgojas un tiecas visas tautas katra
savā īpašā veidā.
“Dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas”. Un nevis
otrādāk – dzenieties pēc visām pasaules lietām un tad arī Dievs un garīgums tiks piemests. Mērķus nedrīkst sajaukt
ar līdzekļiem.
Jēzus aicina piedzīvot Dieva klātbūtni skaitumā, arī skaidri apzinoties visu, kas šajā pasaulē paiet un zūd; ka radība
ir kā zāle, kura šodien ir, bet rīt vairs nebūs, taču Dievs gādā par pašu mazāko un sīkāko, kas viņam ir svarīgāks par
pasaules varenajiem, ko šeit pārstāv seno laiku iespaidīgais ķēniņš Salamans visā viņa godībā.
Dievs apzinās, ka radītās lietas ir vajadzīgas uzturam, dzīvei pasaulē, par tām ir jārūpējas līdzīgi kā rūpējas Radītājs,
bet ar to nepietiek. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet arī no garīgas barības, no dievišķa dvesmas, iedvesmas.
Kāda draudzes locekle nesen teica, ka Dziesmu Svētkos ieelposim latvietību, lai tās pietiek vairākiem nākamajiem
gadiem. To pašu gribu vēlēt dievkalpojumā, novērtēt šo īpašo iespēju, ka šeit esam nākuši, lai ieelpotu Dieva garu,
Dieva vārdu, kas mūs var stiprināt un uzturēt, dot jaunas acis, jaunu skatījumu – ieraudzīt to skaisto un labo, ko
daudzi neredz.
Tā ir liela gudrība – lūkoties uz radību ne tikai kā uz materiālu, lietu, instrumentu, bet, kā uz Dieva dāvanu, kas var
vest pie Radītāja, pie viņa svētuma, pie viņa brīnumiem, kurus varam ieraudzīt jau dabā, arī tajā skaistajā, kas ir
mūsu tautas tradīcijās, dziesmās, dejās.
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Pārdomāsim, kāda ir mūsu attieksme pret to, ko Dievs mums dāvājis – vai apstākļus un lietas mums apkārt
saņemam ar aizdomām un zūdīšanos, kam vienmēr var atrast iemeslu, vai ar pateicību, prieku, spēju saredzēt
skaisto vienkāršajā̄.
Es domāju, ka tas latviešus vieno ar Jēzu: spēja saredzēt skaisto vienkāršā Dieva radībā – zālē, puķēs, putnos – un
par to priecāties. Nezaudēsim šo prieku, kas paver durvis uz Dieva Valstību!
Ģirts Grietiņš

………………………………………………………………………………………………….…………
Midsummer Night
As they were going along the road, someone said to him, “I will follow you wherever you go.” And Jesus said to
him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head.” To
another he said, “Follow me.” But he said, “Lord, let me first go and bury my father.” And Jesus said to him, “Leave
the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God.” Yet another said, “I will
follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home.” Jesus said to him, “No one who puts his hand
to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. (Lk 9, 57-62)
This gospel reading could be summed up as follows: following Jesus takes sacrifice, dedication, and focus.
Somewhere along the way, I’m not sure when, we got this idea put in our minds that following Jesus would bring
nothing but positives in our life. Ultimately this will be true, at the last. But we don’t live in those ultimate days
yet, we live in penultimate days. The life of faith that we currently live will take work, effort, and determination,
and it will not be easy.
Sacrifice. Jesus said, “The Son of Man has nowhere to lay his head.” In other words, “Do you realize that you’re
being asked to follow a homeless man, right?” Jesus sacrificed much, not only at the cross, but before cross. This
applies to our work and creative life as well.
Dedication. Jesus said, “Let the dead bury their own dead.” Jesus is not calling us to a life of faith with one foot in
the font. Rather, we are called to come fully out of our baptismal waters that have drowned out “old person”, to
a faith that brings life in this world.
Sacrifice and dedication are so important when we try to rethink our tasks and perception of this world and its
beauty especially around the Midsummer solstice festivities which are rather heathen but so alive in the Latvian
tradition. It’s a rare occasion when this day is being addressed from the pulpit, and I’d say when it happens, it
usually does involve a good amount of hypocrisy and games of eloquence where the heathen traditions are being
replaced with Christian stories.
Reverend Theodore Parker in 1859 preached about the Midsummer night in a sermon of the beauty, and he wrote:
My unusual form of discourse may easily be objected to, and declared unfit to be preached from the pulpit, but I
think that the listeners are fit to hear it in the pews, and now I hope the listeners will equally accept the Lesson
which the Infinite Teacher offers us all in the Facts of Nature, which I have tried to translate in plain human speech.
And then the piece of poetry follows:
Then looke, who list thy gazefull eyes to fedd
With sight of that is faire, looke on the frame
Of this wyde universe, and therein reed
The endless kinds of creatures which by name
Thou canst not count, much less their nature’s aime;
All which are made with wondrous wide respect,
And all with admirable beautie deckt.”
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The beauty and calmness of nature is a thing which sheds light on our daily sacrifice and dedication and makes it’s
valid and worth. I’d like to mention a Shakespearian motif from the play of Midsummer night dream, where
Oberon sends his merry servant, Puck, to acquire a magical flower, the juice of which can be spread over a sleeping
person’s eyelids to make that person fall in love with the first thing he or she sees upon waking.
If we think wide, open minded, and without any borrowed patterns the first thing we see when awaken is the
world around us. It is what it is, is does demand sacrifice and dedication but it is beautiful and great. Let us fall in
love with it and celebrate the beauty of creation.
Amen.

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI

Pēc
dievkalpojuma
šogad pirmo reizi
tikām ielūgti uz kafijas
galdu
Beechwood
pieņemšanas telpās.
Bija jauki pasēdēt un
baudīt kafiju un dāmu
komitejas sagādātās
uzkodas. Beechwood
administrācija
bija
sagatavojusi
īpašu
brošūru
Miera
draudzei, piedāvājot
atlaidi pakalpojumiem
bēru gadījumos.

Apsveicam mūsu jubilārus: septembrī Silviju
Jūrmalietis-Parker un oktobrī Ilzi Caunīti. Apsveicam
dzimšanas dienās septembrī arī Viju Miller un Ligitu
Miezīti, un oktobrī Mildu Milleri. Novēlam Dievpalīgu
un veselību nākamā gadā.
Nevis zelts un naudas vara
Mūsu dzīvi dzīvu dara:
Īsto laimi sevī glabā
Sirds, kas saulaina un laba.
Lai Tev mūžam nezūd tā
Dzīves ceļā skarbajā.
(K.Kundziņš)
Klātesošajiem bija iespēja apskatīt Lindas Boole
sagatavoto sarakstu ar draudzes mirušiem locekļiem.
Saraksts tiks novietots baznīcas lejas zālē, lai

28. jūlijā atzīmējām kapu svētkus Beechwood
kapsētā. Paldies Andai Kalniņai (Sprūdžai) par
pavadījumu ar ģitāru un ar kokli.
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draudzes locekļi var to pārskatīt un papildināt
trūkstošo informāciju. Paldies Beechwood kapsētas
administrācijai par viesmīlību!

gādātos hamburgerus un groziņu veidā sarūpēto
maltīti. Bija iespēja iepazīties ar vēstniecības jauno
darbinieci Ingu Skrūzmani un Kasparu Ķesteri, kurš
nupat uzsāka trīs gadu apmaiņas programmu
Kanādas bruņotajos spēkos spēkiem. Paldies Uģim
par viesmīlību un viņa dēlam Aleksim par
hamburgeru cepšanu un populāru džeza skaņdarbu
spēlēšanu .

Pateicamies arī talciniekiem, kas katra mēneša trešā
otrdienā nāk sakopt namu. Paldies dārza kopējiem
Dainai Braunai, Silviai Sīpoliņai, Anitai Flynn, Jānim
Krūmiņam un Vitai Mazpolei, kā arī Rutai Barr un
Mārai Ponei, kas veica iekšdarbus!

25. augustā dievkalpojumu vadīja Toronto Sv. Jāņa
draudzes mācītājs Ģirts Grietiņš. Paldies māc.
Grietiņam, ka mēroja ceļu uz Otavu!
Šoruden lietoto mantu tirdziņš ilgs divas sestdienas,
jo vēl krājumā ir daudz mantu no Intas Zobs “estate
sale” un nākušas daudzas mantas no pārējiem
draudzes locekļiem. Tirdziņš notiks 14. un 21.
septembrī. Nāciet iepirkties! Šeit jūs atradīsiet daudz
lielisku mantu, kas iepriecinās jūs ikdienā vai ko
varēsiet kādam uzdāvināt! Neaizmirstiet ierakstīt
savos kalendāros, ka šogad Ziemassvētku tirdziņš
notiks sestdien, 30. novembrī.
Daina Brauna, Vita Mazpole, Jānis Krūmiņš, Silvia
Zalts-Sīpoliņa, Anita Flynn
Foto: J. Krūmiņš

Tērvetes bērnu nometne
Tērvetes bērnu nometne
noritēja no 2019. gada 14. līdz
27. jūlijam, latviešu valodas
pratējiem.
Bērnu skaits, kas piedalījās
nometnē, bija neliels, šogad
tikai 15. Visi audzinātāji bija
enerģiski jaunieši, kopumā 7.
Nelielais bērnu skaits veicināja
saliedētību, un visi nometnē
varēja justies kā ģimenē.
Tērvetē ir skaista daba un
apkārtne. Programmas laikā
bija iespējams baudīt mežu,
vairākus kalnus, upi un
smilšaino
pludmali
pie
Gailīšiem. Lielie bērni gāja plostot. Notika arī jautri
šķēršļu gājieni un spēles. Šogad bijām arī ekskursijā
ekskursija uz koku audzētavu. Toronto nometnēs
(Sidrabenē un Saulainē) drīkst piedalīties arī
kanādiešu bērni un paziņas, jo tur nav nepieciešamas
latviešu

Izsakām pateicību mācītājai Silviai Zalts-Sīpoliņai par
novadīto brīvdabas svētbrīdi 18. augustā. Paldies
Vijai Kluchert par pavadījumu pie elektroniskām
klavierēm. Pēc svētbrīža, kā ik gadu, tikāmies
draudzes piknikā, tas pirmo reizi notika Uģa Lāmas
plašā īpašumā Kanatā. Bija karsta un sutīga diena,
bet bija jauki parunāties un baudīt dāmu komitejas
5

Nometnes foto uzņemts
valodas zināšanas. Tāpēc torontieši vienmēr braukuši
un brauc uz Tērveti, jo šī nometne joprojām ir unikāla
ar to, ka visi bērni un darbinieki runā latviski.

sirsniņu balles vakarā.
dziedāšana, rotaļas, pastaigas, rokdarbi, bet katru
dienu arī lieli pārsteigumu, kas saistīti ar dienas
tēmu. Burvji un varoņi apciemoja bērnus un rīkoja
fantāzijas spēles un šķēršļu gājienus. Pirmā
“Tītariņu” nometne sākās pirms 4 gadiem ar tikai 6
bērniem. Šogad piedalījās 14. Tas ir liels panākums.

No kreisās: Matias Lopez (Otava), Madara Sukse
(Toronto), Aleks Brīviņš (Toronto), Emilija Mulvihill
(Otava).
Tītariņi
Visi foto Facebook

Tērvetē no 22. līdz 27. jūlijam norisinājās 14.
“Tītariņu” nometne. Tā dēvējam latviski runājošos
bērnus līdz 6 gadu vecumam, kuri kopā ar vecākiem
vai vecvecākiem piedalās “Tītariņu” nometnē.
Programmā bija ne tikai peldēšana,

“Tītariņi” nākotnē noteikti piedalīsies lielajā
nometnē. Pozitīvi ir arī tas, ka gan “Tītariņu”, gan
lielās nometnes vadība nodota jaunākās paaudzes
rokās.
Ingrīda Mazute
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LIETOTU MANTU TIRDZIŅŠ DRAUDZES NAMĀ
sestdien, 14. & 21. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 13.00
Mantas varēs nodot
dievkalpojumu laikā svētdienās septembrī un
otrdien, 10. septembrī, no plkst. 10.00 līdz 12.00,
ceturtdien, 12. septembrī, no plkst. 18.00 līdz 20.00.
Ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas mantas.
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl darbojas.
Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus.
Rīko draudzes dāmu komiteja

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
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks
novembra sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2019. gada 25. oktobrim

KALENDĀRS 2019 GADA SEPTEMBRIS - NOVEMBRIS
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

Septembris
1 svētdiena
5 ceturtdiena
8 svētdiena
14
15
17
21
22

sestdiena
svētdiena
otrdiena
sestdiena
svētdiena

29 svētdiena

12.00
11.00
9.00-13.00
11.00
10.00
9.00-13.00
11.00
11.00

Dievkalpojums nenotiek - garā nedēļas nogale.
Senioru saiets.
Dievkalpojums, trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Tālis Brauns
Latviešu skola satiekas 10.45.
Lietoto mantu tirdziņš.
Dievkalpojums, četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Daina Brauns
Nama tīrīšanas talka.
Lietoto mantu tirdziņš.
Dievkalpojums, piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis
Sekos garīgā stunda. Latviešu skola satiekas 10.45.
Dievkalpojums, sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš

Oktobris
3 ceturtdiena
6 svētdiena

12.00
11.00

otrdiena
trešdiena
svētdiena
otrdiena
svētdiena

10.00
10.00

27 svētdiena

11.00

8
9
13
15
20

10.00
11.00

Senioru saiets.
Pļaujas svētku dievkalpojums, septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Pērm. Tim McDade. Latviešu skola satiekas 10.45.
Valdes sēde.
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums nenotiek - garā nedēļas nogale.
Nama tīrīšanas talka.
Dievkalpojums, deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš
Sekos garīgā stunda. Latviešu skola satiekas 10.45.
Dievkalpojums, divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Daina Brauns

Novembris
3 svētdiena

11.00

7 ceturtdiena
10 svētdiena

12.00
11.00

Dievkalpojums, divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis
Latviešu skola satiekas 10.45.
Senioru saiets.
Dievkalpojums, divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Tālis Brauns
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