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„Šī ir tā diena, ko tas Kungs ir devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā.”
Psalms 118:24
Mīļā draudze!
Vasara steidzas prom. Garās gaismu stundas saīsinās ar katru dienu. Vēl mēģinām izbaudīt, būt ārā un satikties ar mūsu
mīļiem tagad, kad esam visi dabūjuši abas potes. Draudzes pikniks mums visiem bija liela svētība, kad varējām izbaudīt būt
kopā svētbrīdī, mielastā un draudzībā. Mēs atplaukām kā vasaras ziedi zem zeltītas saules. Bet vasara steidzas prom un
rudens pienāk ātri klāt. Krāsas dabā sāk mainīties un dzīve ieraujas sevī. Arī mēs apzināmies, ka kļūstam vecāki un ka
iespējas mainās. Dzīves sezonas mums ir daudz ko devušas un daudz ko atņēmušas, ir tik daudz kas piedzīvots, bet šis,
mūsu laiks, ir sevišķs laiks! Laiks, kad varam būt pateicīgi par visu piedzīvoto, par mīlestību, ko esam devuši un esam
saņēmuši. Šis ir sevišķs laiks, jo varam ieskatīties mūsu nākotnē, jautāt par mūsu dzīves nozīmi no garīga skatījuma, nolemt,
kā pavadīt to dārgo laiku, kas mums vēl paliek.
Pievērst uzmanību mūsu ”šeit un tagad”, apzināties to garīgo bagātību, ko šis mirklis mums dod - ir gudrība, ir ceļš
pilnvērtīgai dzīvei. Francijā ir budistu klosteris, kas darbojas Thich Nhat Hanh vadībā, kur ik pa 15 minūtēm zvana zvani, lai
mūki un viesi pārtrauktu savas nodarbības, ieelpotu dziļi un novērtētu tieši to brīdi, kurā viņi dzīvo: skaņas, krāsas, visu,
kas viņiem apkārt, visu, ko viņi jūt un dara. Jā, katrs mirklis, katra jauna diena ir Dieva sūtnis. Tā ir pirmā diena, pirmais
mirklis mūsu atlikušā mūžā. Tā ir dāvana, lai mēs to saņemtu, baudītu un lietotu ar gudrību.
Pirms ielas šķērsošanas mēs apstājamies un apskatāmies visapkārt, lai zinātu, ka to varam droši darīt. Mācīsimies un
praktizēsim apstāties, pārtraukt mūsu skriešanas, runāšanas, domas, darbus. Apskatīsimies sev apkārt, novērosim, kas
mūsu sirds dziļumos, būsim klāt, fokusēti tanī dzīves mirklī, kurā dzīvojam, tanī nodarbībā, ko darām. Novērtēsim to. Būsim
pateicīgi par šo mistēriju, kas ir dzīve, un ļausim sev piedzīvot skaistumu un svētību, ko Dievs mums piedāvā katrā mirklī.
Rudens ir jau gandrīz iestājies mūsu vidū. Atļausim tam būt nozīmīgam un bagātam mūsu tagadējā dzīves posmā.
Sirsnībā,
Māc. Silvia

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKĀ BAZNĪCA
PASAULĒ

Arhibīskapes Laumas Zušēvicas aicinājumu uz Bībeles
pārrunām 9. septembrī un lasījumus līdz 2021. gada
beigām skatiet MDV 10.-13. lapaspusēs.

Rakstīt Darbības noteikumus, kam būs jāseko gadu
desmitiem, prasa daudz lūgšanu, lielu darbu, tālredzību
un drosmi. Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas
pasaulē Virsvaldes (BV) locekļu izveidotā Darbības
noteikumu komisija, prāv. Dr. Sarmas Eglītes vadībā,
kopā ar prāv. Ievu Puriņu un prāv. Anitu Vārsbergu-Pāžu
priekšzīmīgi veica savus pienākumus. Biju klāt ex officio
un pateicos arī pārējiem BV locekļiem par ieteikumiem
un diskusijām.

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI
Apsveicam visus draudzes locekļus, kuriem dzimšanas
dienas ir septembra un oktobra mēnešos, it īpaši, tos,
kuri jau iepriekš pārkāpuši astoņdesmit gadu slieksni septembrī Vitāliju Būcēnu un oktobrī Mildu Milleru.
Novēlām dievpalīgu un veselību nākamajā gadā. Apaļu
gadu jubilāru šoreiz nav.
Aizviz diena zelta stīgās, saulei norietot.
Pazūd stundas nelaimīgās, vakars mieru dod.
Rīts ar gaismu atkal vizmo, mākonis ir, tad zūd.
Dzīve rāmi tālāk ripo, sirds vēl gaismu lūdz.

Šī gada 13. augustā noslēdzās Latvijas Evaņģēliski
luteriskās Baznīcas pasaulē elektroniskā balsošana par
grozītiem Darbības noteikumiem ar pārliecinošiem
rezultātiem. LELBP revīzijas komisija pārbaudīja un BV
apstiprināja rezultātus:

Baznīcas gadagrāmata 2022
Kad pienāca laiks paziņot, cik grāmatas vēlamies,
pasūtīju 10 kopijas tāpat kā šogad. Ja jūs vēlaties
rezervēt Baznīcas gadagrāmatu 2022. gadam, lūdzu
paziņojiet Vitai Mazpolei. 2021. gadā cena bija $20.

No 198 piešķirtām balsīm tika iesniegtas 153 balsis
(77% no iespējamām balsīm):




136 nobalsoja PAR Darbības noteikumu jauno
redakciju (t.i. 89% no iesniegtām balsīm)
6 (4%) PRET,
11 (7%) ATTURĒJĀS.

LELBP darbības noteikumi
Draudzes vārdā valde balsoja pieņemt izstrādātās
maiņas darbības noteikumos.

Tātad 2021. gada augusta LELBP sinodālajā balsošanā
LELBP Darbības noteikumi jaunā, 2021. gada redakcijā
IR PIEŅEMTI.

Gadskārtējais lietoto mantu tirdziņš
Tā kā tagad ir lielāka brīvība piedalīties publiskos
pasākumos, valde pārrunāja, vai varētu noturēt lietoto
mantu tirdziņu kā iepriekšējos gados pirms Covid-19.
Valde nolēma, ka ir vēl par nedrošu rīkot, kā to esam
parasti darījuši, bet iespējamība pastāvēja, jo cilvēki
tagad
veikalos
apgrozās
ar
minimāliem
ierobežojumiem. Kad izsūtīju aptauju ierastajiem
tirdziņa brīvprātīgajiem darbiniekiem, gandrīz visi, kas
atbildēja, izteica domas, ka ir vēl par ātru to darīt, jo vēl
ir par daudz nezināma un nevar galvot par publiku, kas
ieradīsies. Tātad šoruden lietoto mantu tirdziņš
nenotiks, bet turpiniet atlikt sāņus savas labās, bet
vairāk nederīgās/nevajadzīgās mantas, jo pienāks laiks,
kad atkal varēsim tās pārdot, lai iegūtu līdzekļus Dāmu
komitejas darbam.

LELBP BV vārdā pateicamies visiem, kas palīdzēja arī
nokārtot Balsošanu. Balsošanas komisijas locekļi bija BV
sekretāre Una Torstere, BV loceklis Vilnis Ore, LELBA
pārvaldes priekšniece prāv. Anita Vārsberga-Pāža un es,
ex officio.
Paldies Jums, visai LELBP, ka atsaucāties vajadzībai
mūsu Darbības noteikumus saskaņot ar šī laikmeta un
vajadzību izraisītām darbības maiņām un piedalījāties
balsošanā.
Pāri visam, lai Dievs svētī, ka ar sinodālajā balsojumā
apstiprinātiem Darbības noteikumiem turpināsim nest
Dievam slavu un godu, un, kopā strādājot, vēl
pilnvērtīgāk kalposim arvien Tam Kungam ar prieku un
pateicību!
Cieņā,
Jūsu + Lauma Zušēvica, arhibīskape
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Kapu svētki Beechwood kapsētā
Paldies mācītājai Silviai Zalts-Sīpoliņai par novadīto
svētbrīdi. Paldies Vijai Kluchert par svētbrīža
pavadījumu, kā arī skaisto mūziku pārdomām un
meditācijai. Paldies Lindai Boole ka, tāpat kā
iepriekšējos gados, nolika ziedus pie vientuļiem kapiem.
Tika ierosināts, ka vajadzētu atsākt iepriekšējo parašu,
visai dievlūdzēju saimei apstaigāt draudzes locekļu kapu
vietas pēc svētbrīža. Centīsimies to darīt nākamgad.

Pārmaiņas draudzes dzīvē
Mūžībā aizgāja

Vija Millere
dzimusi 1932. gada 7. septembrī, Rēzeknē
mirusi 2021. gada 29. augustā, Otavā
Dieviņ iededz vakar zvaigzni
Zemes bērns uz mājām iet.
Sāpju nasta viegla kļuva,
Debess dārzos roze zied. (l.Bērziņš)

Brīvdabas svētbrīdis un draudzes pikniks
Paldies mācītājai Silviai Zalts-Sīpoliņai par novadīto
brīvdabas svētbrīdi. Paldies arī Karmenai Porter par
pavadījumu uz klavierēm, it īpaši, par mūziku
pārdomām. Bijām kupls skaits - 40 pieaugušie un 4
bērni. Mūsu vidū bija vēstnieks ar kundzi un meitu
Annu, kā arī jaunais vēstniecības darbinieks Edgars
Kaktiņš ar sievu Ezru un dēlu Reilanu. Paldies visiem, kas
atnesa groziņus kopējam azaidam un paldies Chris
Berker (Kiras znotam) par hamburgeru un desu
cepšanu.

Vita Mazpole

Atvadīšanās no vēstnieka Kārļa Eihenbauma un viņa
kundzes Ināras
Apraksts par atvadīšanos seko U. Lāmas rakstā.
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Kapu svētki Beechwood kapsētā

Tā kā gandrīz mēs visi bijām saņēmuši abas potes, vairāk
nekā pagājušā gadā sapulcējās zem jumtiņa Beechwood
kapsētā svētdienas rītā, 11. jūlijā. Tomēr ievērojām
Covid-19 noteikumus ar attālumiem un maskām. Diena
bija saulaina un patīkama ar svaigu un atspirdzinošu
gaisu. Tālumā Parlamenta ēkas varēja redzēt daudz
skaidrāk kā agrāk. Varbūt, ka gaiss ir tīrāks tāpēc, ka
brauc mazāk mašīnu Covid-19 laikā?

vēlāk izjuks. Bet Dievs atbildēja: “Tev nav taisnība.
Cilvēks ir tas, kas paliks pāri.”

Vija un Rolfs Kluchert

Mācītāja Silvia Zalts-Sīpoliņa

Sprediķī māc. Silvia nolasīja vienu Budas figūriņas
sarunu no Jura Rubeņa un Māra Subača grāmatas “365
Pasakas katrai gada dienai”. Beidzamais jautājums bija,
vai cilvēks ir kaut kas, kas sastāv no sastāvdaļām, kuras

“Otavas Miera draudzes locekļu piemiņā”
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Baznīcas pikniks un atvadas no vēstnieka

Visi piknika un atvadu apmeklētāji

Beidzot Otavas Miera draudze varēja noturēt
svētbrīdi un pikniku brīvdabā, jo pagājušā gadā tas
nebija iespējams Covid-19 dēļ. Ar šo pasākumu bija
arī izdevība pagodināt Latvijas vēstnieku Kanādā Kārli
Eihenbaumu un Ināru Eihenbaumu ar atvadu
dāvanām.
Svētdien, 15. augustā, sapulcējās
apmēram 40 otavieši Vitas un Jāņa Mazpoļu skaistajā
dārzā. Svētdienā vairs nebija sutīgs kā iepriekšējās
dienās, tā ka bija ļoti patīkami pakavēties dārzā ar
daudziem ziediem pie tropiski-zila peldbaseina.

Māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa vadīja dievkalpojumu.
Karmena Porter pavadīja dziedāšanu
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Atvadas no vēstnieka
Pēc dievkalpojuma, pēc mielošanas ar hamburgeriem,
desām un gardumiem, bija svarīga atvadu ceremonija.
Vita Mazpole pasniedza Kārlim Eihenbaumam inuitu
skulptūru – dāvanu no Miera draudzes un Otavas
latviešiem par sirsnīgu un veiksmīgu darbu vēstnieka
amatā.

Apsveikuma kartiņā bija rakstīts:
Augsti godātie Eihenbauma kungs ar kundzi, mīļie
Kārli un Ināra!
Otavas latviešu ev.lut. Miera draudzes un Otavas
latviešu sabiedrības vārdā sakām Jums lielu
paldies par pieciem skaistiem, ražīgiem darba
gadiem Kanādā!

Vēstnieks arī saņēma tikko izdotas slavena fotogrāfa
William McGillicot greznas grāmatas par Kanādas
parlamentu. Dzīvesbiedru Ināru, kura arī sirsnīgi
piedalījās Otavas sabiedrībā, pagodinājām ar ziediem.
Vēstnieks no savas puses pagodināja ilggadīgo
vēstniecības darbinieci Solvitu Rakitko ar virpotu koka
rakstāmspalvu, uzteicot labo sadarbību un saņemto
atbalstu.

“Labs darbs ir gaisma, ko nevar noslēpt. Tumsa
vienmēr cīnījusies pret gaismu, tumsas vienmēr ir
bijis vairāk, bet tomēr gaisma vienmēr bijusi tā,
kas uzvarējusi. Katru rīt lec jauna saule, un katrā
laikmetā piedzimst tādi cilvēki, kas gādā par to, lai
neiznīktu ticība cilvēkam. “
Sveicam Jūs ar šiem Zentas Mauriņas vārdiem un
pateicamies par Jūsu nenogurstošo darbu Otavā
un plašajā Kanādā, par neskaitāmiem projektiem,
kas iesākti un paveikti, par iniciatīvu, par Jūsu
atbalstu mūsu draudzei un sabiedrībai, par īpašo
draudzību, kas mūs saista. Lai Otavā piedzīvotais,
atklātais un paveiktais paliek siltā atmiņā un
iedvesmo jauniem darbiem mūsu mīļās Latvijas
labā!

Vēstnieks pasniedz koka rakstāmspalvu Solvitai Rakitko
Otavas Miera draudzes un sabiedrības vārdā,
Vita Mazpole

Datums, kad vēstnieks atgriezīsies Latvijā, vēl nav
nolemts.
Uģis Lāma
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Melnās lentes diena

Baltijas ceļš ienesa būtiskas izmaiņas reģionālajā un pat
pasaules vēsturē. Tas tika panākts ar kopīgu
apņemšanos un pārliecību, ko apliecināja visi kopā un
katrs cilvēks atsevišķi.

Latvijas vēstnieka Kanādā Kārļa Eihenbauma uzruna
Staļinisma un nacisma upuru atceres dienā Otavā,
Kanādas Parlamenta pakalnā

Šodien mēs varam stingri teikt, ka nekad vairs
nepieļausim totalitārismu vai genocīdu pret kādu tautu.
Šodien mēs sakām arī lielu paldies Kanādai ne tikai par
gatavību stāvēt mums līdzās kā sabiedrotajam, bet arī
par sava karaspēka izvietošanu Latvijā kopš 2017. gada.
Mēs jūtamies labi, ka Latvija ir Kanādas vadītās NATO
kaujas grupas uzņēmējvalsts. Kanādas klātbūtne Latvijā
stiprina transatlantisko saikni un saglabā mieru Eiropā.
Paldies, ka esat kopā ar mums, atbalstot neatkarību, kas
mums visiem ir tik dārga. Pateicos no visas sirds no
visiem latviešiem. Es pateicos arī no vairāk nekā
divdesmit tūkstošiem latviešu, kas dzīvo Kanādā. Lielākā
daļa no viņiem ieradās šeit, meklējot drošu patvērumu
drūmos laikos. Šie Otrā pasaules kara bēgļi ir aktīvi un
nenogurstoši veicinājuši tādas valsts izveidošanu, kāda
šobrīd ir Kanāda.
Cienīsim un sargāsim savu brīvību ik mirkli! Paldies!

Foto: Latvijas vēstniecība Kanādā
Dārgie draugi!
1939. gada 23. augusts bija drūma diena Eiropai un
cilvēcei. 1939. gada 23. augustā Padomju Savienība un
nacistiskā Vācija - Staļins un Hitlers parakstīja savstarpēju līgumu. Bēdīgi
slavenais Molotova-Ribentropa pakts un tā
slepenās klauzulas sadalīja Eiropu divās
totalitārās ietekmes sfērās.

Kārlis Eihenbaums
Latvijas vēstnieks Kanādā

Tā tika tālāk bruģēts ceļš uz netaisnības un
necilvēcības politiku. Tas noveda pie
uzliesmojuma, un pie neredzētas visas
pasaules katastrofas. Tas noveda pie
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valstiskuma
zaudēšanas, okupācijas un inkorporācijas.
Pēc 50 gadiem trīs Baltijas valstis pārsteidza
pasauli. 1989. gada 23. augusts bija
vienreizēja un lieliska diena, kas ir dziļi mūsu
sirdīs. Divi miljoni igauņu, latviešu un
lietuviešu sadevās rokās, lai pateiktu savu NĒ
apspiešanai. Slavenais Baltijas ceļš, kas
stiepās no Tallinas uz Rīgu līdz Viļņai, bija 600
kilometrus gara cilvēku ķēde. Dzima cerība!

Foto: Latvijas vēstniecība Kanādā
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Parasti jūlijs un augusts ir brīvlaiks senioriem, bet
turpinājām ar virtuālo tikšanos.

11. augusts – kopš 1995. gada Latvijas brīvības cīnītāju
piemiņas diena. 1920. gada 11. augustā Rīgā parakstīja
Latvijas-Krievijas miera līgumu, kurā Krievija uz mūžīgiem
laikiem atteicās uz suverēnām tiesībām uz Latvijas zemi
un tautu.

Vēlējām laimi un gaišas, saulainas dienas jubilāriem.
Dzimšanas dienas: J. Krūmiņš, M. Pierce, G. Flynn
Vārda dienas: Edīte, Maruta, Ruta

23. augusts – kopš 2009. gada Staļinisma un nacisma
upuru atceres diena. 1939. gada 23. augustā noslēdza
Vācijas un PSRS neuzbrukšanas līgumu, kuram bija
pievienots slepens protokols par Austrumeiropas sadali.

Veltījums:

Augusta mēnesis – National Immunization Awareness
Month - uzsverot potēšanās nozīmi visā dzīves laikā.

SENIORU KLUBS
Jūlijā

Lai jūsu dzīvei salda liepziedu smarža,
Lai jūsu dzīvei – ozola spēks un izturība.

15. augustā piedalījāmies Miera draudzes piknikā un
atvadu tikšanās ar Latvijas vēstnieku Kārli Eihenbaumu
un Ināru Eihenbaumu. Es teicu dažus vārdus no Seniora
kluba. Viņi ir izpildījuši savu uzdevumu ar uzvijām.
Pateicos, ka viņi atveda Latviju uz Kanādu, sevišķi mums
latviešiem. Deva mums iespēju tikties ar viesiem no
Latvijas, baudīt priekšnesumus, izstādes. Abi labprāt
piedalījās senioru saietos. Vēstnieks ir atstājis dziļas
pēdas visā Kanādā. Pasniedzu mazas īpatnējas dāvaniņas
– vēstniekam rakstāmo spalvu (pen), kura ne tikai raksta,
bet arī mēra, uzrāda līmeni un ir skrūvgriezis. Biju
ievērojusi, ka vēstnieks pasniedz spalvas tādās uzrunu
reizēs. Kundzei Inārai dāvināju masku no New Orleans,
jo viņas labdarības projekts COVID-19 sākumā bija šūt
maskas.

Atzīmējām jūlija nozīmīgās dienas:
1. jūlijs – Canada Day. Kanādas dzimšanas diena. 1867.
gada 1. jūlijā izdots Konstitūcijas akts, kas savienoja
atsevišķas kolonijas.
4. jūlijs – Independence Day USA. 1776. gada 4. jūlijā 13
amerikāņu kolonijas kļuva neatkarīgas no Lielbritānijas.
4. jūlijs – Ebreju tautas upuru piemiņas diena. 1941.
gada 4. jūlijā nodedzināta Rīgas ebreju sinagoga kopā ar
namā esošiem cilvēkiem. Latvijas valsts karogu izkar sēru
noformējumā.
Vēlam visiem pavadīt jauku vasaru!

Augustā
Turpinājām virtuāli, vispirms apsveicot jubilārus.

Mēs vēlam vēstniekam Kārlim Eihenbaumam un kundzei
Inārai laimīgu ceļu atpakaļ uz Latviju.

Dzimšanas diena: D. Brauna
Vārda dienas: Velga, Vitālijs
Veltījums: Lai dvēselē vasaras siltums un gaisma ielītu
Un tavās acīs zvaigznes mirdzētu.
Ievērojām šīs dienas:
2. augusts – Civic Holiday, oficiāla brīvdiena. Provincēs
ir arī zināma ar citiem nosaukumiem. 1869. gadā Toronto
pilsēta bija pirmā, kas iepazīstināja Civic Holiday, un
1909. gadā pārdēvēja par Simcoe Day, pagodinot John
Graves Simcoe, pirmo Ontārio leitnantgubernatoru. Viņš
izveidoja York (Toronto)
par Ontārio provinces
galvaspilsētu.

Vija Millere jubilāre
senioru pusdienās 2016.
gadā.

6. augusts – Hiroshima Day “A-Bomb Day’’. Hirošimas
pilsēta notur Miera piemiņas ceremoniju – mierinot
atombumbas upurus un lūdzot ilgstošu pasaules mieru.
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Saņēmām sēru ziņu, ka 29.
augustā mirusi Vija Millere.
Vija bija viena no ilggadējām
senioru biedrēm. Visus
gadus vienmēr nāca uz
saietiem
līdz
veselība
mainījās un vienmēr sēdēja
pie tā paša galda ar savām
draudzenēm – otrā no
priekšas kreisajā pusē. Mēs,
vecākie
seniori,
labi
atceramies.
Aiziesim pa
pagātnes
takām
un
atcerēsimies Viju un citus
mūžībā aizgājušos seniorus,
kuri ir bijuši mūsu vidū
daudzus gadus.
Vija Hay

OTAVAS SKOLAS ZIŅAS
Pēc vasaras pārtraukuma pienāca laiks lemt, vai esam
gatavi fiziski atgriezties skolā. Ģimenes aizpildīja aptauju.
Vairāki nejutās droši, ka varēsim ieturēt attālumu
pandēmijas dēļ, bet arī, grib redzēt, kā bērniem ies,
atgriežoties vietējā skolā, un kā sabiedrībā ies ar ceturto
pandēmijas vilni. Tātad septembrī vēl nesanāksim
draudzes namā, bet redzēsim, kas būs, un, iespējams, ka
sāksim tikties regulāri kādu mēnesi pēc tam.
Augusta garajā nedēļas nogalē norisinājās Tērvetes
bērnu mini nometne. Enerģiskās nometnes vadītājas
Dailas Pērkones vadībā bērni divi ar pusi dienu laikā
piedzīvoja visu, ko tik ļoti iemīļojuši Tērvetes bērnu
nometnē – šķēršļu gājienus, spēles, dziedāšanu,
peldēšanos Tērvetē un Gailīšu pludmalē, un vēl, un vēl.
Nometne norisinājās, ņemot vērā pandēmijas
ierobežojumus, tomēr tie neliedza skanēt bērnu
smiekliem, atraisīties, atjaunot piemirstas draudzības un
veidot jaunas. Paldies nometnes valdei, vadītājai un
audzinātājiem, virtuves strādniekiem, visiem, kas pielika
roku, lai radītu bērniem drošu vidi atkal būt bērniem. Uz
tikšanos nākamgad!
Solvita Rakitko

Foto: U. Lāma

Tomēr gribam iesākt aktivitāti un tāpēc organizējam
tikšanos laukā. Sanāksim 12. septembrī, pulksten 9:30,
16 Parthia Avenue, Nepean parkā. Noturēsim šķēršļu
gājienu, parunāsim latviski, padziedāsim, no jauna
iepazīsimies.
Ingrīda Mazute

Visi foto: S. Rakitko
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Kuram Kristus māceklim esi līdzīgāks?
Aicinājums uz garīgām pārdomām 9. septembrī
Sīmanis Pēteris, Jānis, Jēkabs, Toms, Jūda, Matejs – vēl klāt citi, arī Jūda Iskariots. Aicinājums kā no jauna iepazīties ar Jēzus
aicinātiem mācekļiem!
Cik daudz mēs zinām par Jēzus izraudzītajiem mācekļiem? Ko katrs no viņiem spēj mums atklāt par Jēzu? Tie bija Viņa
aicināti, un ne jau bez iemesla. Tie nebūt nebija vienādi, bet viņi bija vienoti misijā, ko definēja Kristus. Ko nozīmē kļūt par
cilvēku zvejniekiem? Kopā vilkt tīklu vienā virzienā – vai ko citu.
Aicinu uz garīgām pārrunām ceturtdien, 9. septembrī, vai nu 10:00 no rīta, vai 6:30 vakarā (pēc Čikāgas laika). Pārrunāsim
klāt pievienotos lasījumus no 241. – 255. Nāciet klāt, lūdzu, arī ja neesat paspējuši izlasīt.
Dalīsimies arī lūgšanās par tiem, kas cieš dēļ tik daudzām vētrām, ugunsgrēkiem, zemestrīci, teroristu draudiem. Lūgsim
arī par tiem, kas kļuvuši Afganistānas bēgļi. Pateiksimies tiem neskaitāmiem cilvēkiem, kas Kristus mīlestības un žēlsirdības
Garā dodas palīgā! Lūdzot arī par jums, lai Dievs dāvina visu, kas nes mieru un jums atjauno cerību.
Jūsu,
+ Lauma
ZOOM ielūgumi:
Topic: Lauma Zusevics’ Zoom Meeting
Time: Sep 9, 2021 10:00 Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
VAI
Time: Sep 9, 2021 18:30 Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
Lasījumi 241 – 255
Lasījumi visam gadam seko.
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Bībeles lasījumi līdz 2021. gada beigām - arhibīskapes Laumas Zušēvicas aicinājums uz Bībeles pārrunām
Kā ierasts, informācija par pārrunu norises laiku tiks izsūtīta elektroniski
Bībeles lasījumi

Bībeles stāsti

212 Daniēla gr. 1: 1-9
213 Daniēla gr. 3: 19-26

Daniēls. Pielāgoties būtu bijis vieglāk, vai ne?
Ceturtais ceplī. Vai tici sargeņģeļiem?

214 Daniēla gr. 5: 5-12
215 Daniēla gr. 6: 16-23

Raksts uz sienas. Ja Tavas mājas sienas varētu runāt, vai teiktais saskanētu ar to,
ko citi par Tevi saka?
Lauvas un lūgšanas. No kura dzīvnieka visvairāk baidies? Kāpēc?

216 Daniēla gr. 7: 13-14

Cilvēka dēls. Izlasi Jēzus vārdus Mateja ev. 20:28. Salīdzini abus tekstus.

217 Hozejas 10: 12
218 Joēla gr. 1: 1, 14-15
219 Amos gr. 1: 1-2

Taisnība. Vai Tu esi piedalījies kādās demonstrācijās vai protesta kustībās?
Grēku nožēlas laiks. Kad notika Tava garākā grēksūdze?
Amos. Kādēļ Dievs tik bieži izredzēja ganus?

220
221
222
223

Aizliegums. Vai esi kādreiz sajutis prieku par otra nelaimi? Vai atvieglojumu?
Jona. Cilvēks domā, izvairās - Dievs dara, rīkojās!
Žēlsirdība. Kādēļ Dievs piemin Ninives lopus?
Betlēme. Kādas atmiņas Tev izraisa šī pilsēta?

Obadjas 12
Jona 1: 1, 2: 1
Jona 4: 9-11
Michas gr. 5: 1-4a

224 Michas gr. 6: 6-8

Dieva prasības. Kādēļ tik grūti tās īstās izpildīt un tik viegli tās atvietot ar
rituāliem?

225 Nahuma gr. 1: 1-7

Nahuma cīņa. Vai saklausi pretrunas Dieva raksturojumā? Vai piekrīti Nahumam?

226
227
228
229

Optimisms! Optimists, pesimists - ar kuru gribi pavadīt laiku? Kāds esi Tu?
Dieva cerība. Kad sods Tev nesis svētību?
Dieva nams. Kādā kārtībā Tavs dievnams? Vai kas jālabo?
Ēzeļa kumeliņš. Kāds dzīvnieciņš Tev izraisa domas par mieru?

Habakuka gr. 3: 17-19
Cefanijas 3: 1-7
Hagaja gr. 1:9
Caharijas gr. 9: 9-10

230 Maleahija gr. 2:10

Vienotība. Vai cilvēce jebkad sapratīs, ka visi esam vienvienīgā Dieva radīti?

231 Lūkas ev. 1:1-4

Iesākumi. Kurš teksts Tev tuvāks? Vai esi vairāk vēsturnieks vai dzejnieks?

232
233
234
235

Cacharija un Elizabete. Kādēļ eņģelis Gabriēls neparādījās Elizabetei? Vai kāds
viņai ticētu?
Marija. Kas ir svētākā māte, ko pazīsti? Kas stiprākā?
Elizabete. Kad Svētais Gars Tev atvēris acis Dieva darbībai?
Magnificat. Kurus šī slavas dziesma satrauktu?

Lūkas ev. 1: 5-25
Lūkas ev. 1: 26-38
Lūkas ev. 1:39-45
Lūkas ev. 1: 46-58

236 Mateja ev. 2:18-25

Jāzeps. Vai esi kādreiz pavisam pārpratis situāciju? Ko mācies no Jāzepa?

237 Lūkas ev. 2:1-7

Ķeizars Augusts. Kā Dievs savieno pasaulīgo un garīgo?

238 Lūkas ev. 2: 25-32

Sīmeāns. Vai pazīsti kādu, kas nomira tikai tad, kad bija piepildījusies kāda cerība?

239 Lūkas ev. 2: 36-38

Praviete Anna. Pirmā Kristus sludinātāja! Vai nav brīnišķīgi, ka vecums neierobežo
kalpošanu un liecināšanu?

240 Mateja ev. 2: 1-12

Gudrie vīri no austrumiem. Vai pietiek zināt, ka Ķēniņu Ķēniņš ir piedzimis?
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241 Lūkas ev. 2: 41-52
242 Mateja ev. 3: 1-12

Jēzus - divpadsmitnieks! Kādi četri vārdi raksturotu Tavus padsmitnieka gadus?
Jānis Kristītājs. Kurš skolotājs tiešām un patiesi Tevi pazina?

243 Lūkas ev.3: 1-11

Sīmanis Pēteris. Kas Tevi motivētu vēlreiz ko mēģināt pēc neveiksmes?

244 Jāņa ev. 2: 1-25
245 Jāņa ev. 3: 1-21
246 Jāņa ev. 3: 16-17

Kāzu dāvana. Vai Jēzus dāvinātais vīns ir tikai vīns? Kuru kāzu dāvanu Tu vēl
atceries?
Nikodēms. Kam Tu nakts vidū zvanītu ar garīgu jautājumu?
Viens teikums. Kāpēc no galvas zinām tikai 16. un ne 17. pantu?

247 Lūkas ev. 3: 19-20

Uzdrīkstēšanās sekas. Kad Tava ticība Tev sagādājusi grūtības, vai ko dārgu
maksājusi?

248 Lūkas ev. 5: 1-11
249 Mateja ev. 9:9-13

Sīmanis Pēteris. Kādas īpašības visbiežāk raksturo īstus zvejniekus?
Matejs. Vai kāds cilvēks tā varētu pārmainīt visu Tavu dzīvi?

Jāņa ev. 11: 14-16; 14:
250 1-6; 20:24-29
251 Jāņa ev. 14: 7-14
252 Jāņa ev. 14: 18-26

Toms. Kad Toms Tev ir palīdzējis padziļināt ticību?
Filips. Kādēļ tik daudz saka, ka tic Dievam, bet Viņu nesaredz Jēzū?
Jūda (Ne Iskariots). Kam jānotiek pirms pasauli var sākt glābt?

253 Jāņa ev. 13: 21-30

Jūda Iskariots. Kādēļ Jēzus aicināja Jūdu? Ko no viņa varam iemācīties?

254
255
256
257
258
259

Jāņa ev. 19: 25-27;
21:20-25
Marka ev. 10: 35-41
Mateja ev. 10: 1-17
Marka ev. 6:7
Lūkas ev. 10: 1-3
Lūkas ev. 14: 25-33

Jānis. Kādēļ pašam jāstāsta, ka cits to mīl?
Cebedeja dēli. Kas izraisa strīdus Tavu darba biedru vidū?
Divpadsmit kopā. Ar kuru mācekli Tu gribētu iet vakariņās? Kāpēc?
Pa diviem. Kā Tu pa pāriem sadalītu Jēzus mācekļus?
Vēl septiņdesmit. Vai Tu jūties ērtāk lielākā vai mazākā grupā?
Un vēl daudz ļaužu. Cik liels procents turpināja sekot?

260 Jāņa ev. 4: 3-30, 39-42
261 Jāņa ev. 4: 31-38
262 Jāņa ev. 4: 45-53

Samarietes pārtapšana. Izlasi visu, iekāp samarietes kurpēs. Domā, cik brīnumu te
notiek?
Jēzus diēta. Kāds darbs Tev ļauj aizmirst ēst?
Žēlastības zīmes. Kāpēc Tu tici Jēzum Kristum?

263 Lūkas ev. 4: 23-32

Vareni vārdi. Kādēļ neiesaka mācītājam/ai kalpot tur, kur uzaudzis/gusi?

264
265
266
267
268
269

Jāņa ev. 5: 1-9
Jāņa ev. 5:24
Marka ev. 2: 1-12
Mateja ev. 5: 1-12
Mateja ev. 5: 43-48
Mateja ev 6: 5-15

Ticīgā gribas spēks. Vai Tu gribi būt vesels? Ko Tu dari, lai tāds būtu?
Mūžīgā dzīvība. Vai Tu jau tagad dzīvo mūžībā?
Draugi. Kas Tevi nestu vienalga kur, vienalga kā?
Svētlaimīgie. Kuram Tu vistuvāk līdzinies?
Ienaidnieki. Ko esi iemācījies no saviem ienaidniekiem?
Lūgšana. Kurā vietā Tu visbiežāk lūdz Dievu?

270
271
272
273
274
275

Mateja ev. 6:19-22
Lūkas ev. 16: 19-31
Mateja ev. 7: 21-29
Lūkas ev. 15: 11-32
Marka ev. 10: 13-16
Marka ev. 10: 46-52

Mantas debesīs. Kā salīdzinājas Tavs ieguldījums debesīs ar tiem, kas ir bankās?
Lācars. Ko šī Kristus mācība atklāj par Dieva taisnību?
Gudrais vīrs (un ģeķis). Vai tas, kam sabrūk māja kļūst gudrāks?
Pazudušais dēls. Pēc kura piedošanas un apskāviena ilgojies?
Bērniņi. Kad kāds bērniņš Tev ir atklājis Dieva valstību?
Bartimejs. Kādu ticību Jēzus redzēja aklā Bartimejā?
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276 Mateja ev. 5: 14-16

Gaisma, ko redz citi. Ko Tu dari, ja kāds mēģina "izpūst Tavu sveci"?

277
278
279
280

Gaisma, kas atklāj visu. Kā šīs sveces uzdevums atšķiras no iepriekšējās?
Sinepju sēkla. Kas ir Tava mīļākā garšviela?
Izvēle. Kad Tu Jēzum esi devis izvēli Tev palīdzēt?
Tuksnesis. Vai tuksnešainas vietas Tevi iztukšo vai stiprina?

Marka ev. 4: 21-25
Marka ev. 4: 30-33
Lūkas ev. 5: 12-15
Lūkas ev. 5: 16

281 Jāņa ev. 5: 1-18
282 Mateja ev. 10: 37-42

Prioritātes. Kad drīkst pārkāpt likumus? Kā Jēzus pārinterpretē baušļus?
Prioritātes II. Vai mīlestību var izmērīt? Kāpēc Jēzus prasa tik daudz?

283 Mateja ev. 11: 7-15
284 Marka ev. 4: 36-41

Atsauksme. Tu no Jēzus esi lūdzis atsauksmes vēstuli. Ko Vinš rakstītu?
Pārspēks. Kā Tu reaģē krīzēs? Vai Tu mierini vai Tevi jāmierina?

285 Lūkas ev. 9: 43-45
286 Lūkas ev. 9:28-37

Pacietība. Kas Tev teica: "Kad pieaugsi, tad sapratīsi!" Vai tā arī notika?
Apskaidrošana. Ko Tu domā Mozus un Ēlija teica Jēzum?

287 Lūkas ev. 9: 46-48

Pazemība. Vai baidies, ka būsi pazemīgs, tad citi Tevi pazemos? Kā šie vārdi
atšķiras?

288
289
290
291
292
293
294

Pateicība. Uzraksti visu, par ko esi pateicīgs. Sarakstu pieliec pie ledusskapja
durvīm.
Dzīvības maize. Kā Jēzus Tev apmierina izsalkumu vai slāpes?
Labais gans. Vai labs gans iet pa priekšu vai aiz savām avīm?
Izaicinājums. Kurš tika izaicināts? Jēzus? Pēteris? Abi?
Ziedojumi. Ko Tavi ziedojumi liecina par Tavām prioritātēm?
Caķejs. Kā Tavs izskats ir ietekmējis Tavu dzīvi un pašvērtību?
Parādes. Kā Tu pārmainies lielā pūlī?

Lūkas ev. 17:1-19
Jāņa ev. 6:30-40
Jāņa ev. 10: 1-18
Mateja ev. 14: 23-33
Marka ev. 12: 41-44
Lūkas ev. 19: 1-27
Mateja ev. 21: 1-17

295 Jāņa ev. 13: 1-20
296 Marka ev. 14: 32-42

Priekšauts un dvieļi. Kas Tevi visvairāk pārsteidz par Jēzus kalpošanu?
Ģetzamane. Kur atrodās Tava Ģetzamene?

297 Jāņa ev. 16: 1-15

Aizstāvis - Svētais gars. Vai jebkad esi nonācis tiesā? Kas Tevi aizstāvēja?

298 Jāņa ev. 19: 25-27
299 Jāņa ev. 19: 28-30
300 Lūkas ev. 19: 38-42

Noslēgums un iesākums. Kā kāda cilvēka nāve ir pārveidojusi citas attiecības?
Piepildījums. Kas vēl Tavā mūžā gaida piepildīšanos?
Absolūta žēlastība. Kad Kristus krusta vārdi Tevi ir izglābuši?

301 Jāņa ev. 19: 38-42
302 Mateja ev. 28:1-10

Jāzeps no Arimatijas. Vai Tu kādreiz rīkojies kā Jēzus slepenais māceklis?
Sievietes kapsētā. Kam Tu esi stāstījis, ka Kristus ir augšāmcēlies?

303 Lūkas ev. 24:13-35

Ceļš uz Emmavu. Kas ar Tevi ir ceļojis sērās? Cik ilgi Tu esi gatavs palikt ar
sērotāju?

304 Mateja ev. 28: 16-20
305 Lūkas ev. 24: 44-53

Jauns uzdevums. Vai esi kādu kristījis? Kas ir Tavs mīļākais/ā svētdienas skolas
skolotājs/a?
Jēzus uzcelts debesīs. Ko Tu kā bērns domāji, kad lasīji šos vārdus?
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KALENDĀRS 2021. GADA SEPTEMBRIS-OKTOBRIS
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
19

svētdiena

11:00

Dievkalpojums ar dievgaldu, septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Pērm. Daina Brauna

Oktobris
24

svētdiena

11:00

Dievkalpojums ar dievgaldu, divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Pļaujas svētku pieminēšana. Pērm. Jānis Krūmiņš

Tiks izziņots, ja Miera Draudze atsāk pilnīgāku darbību.

Otavas Miera draudzei ir JAUNA Facebook lapa!
Lapā publicējam visu aktuālo par draudzes dzīvi un notikumiem.
Meklē mūs www.facebook.com:

Otavas latviešu ev.-lut. Miera draudze / Peace Latvian Church, Ottawa
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:
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
Redaktore un korektore: Solvita Rakitko solvita.rakitko@gmail.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
2021. gada 26. oktobrim

