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Miera draudzes vēstures dzīpari 

Jņ 3,31a 
Kas nāk no augšienes, tas ir augstāks par visiem. Kas ir no zemes, tas ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. 
 
Viens no svarīgākajiem notikumiem aizvadītajā laika posmā bija Miera draudzes 65. jubilejas svinības, ko ar dievkalpojumu 
un svētku sarīkojumu piedzīvojām šā gada 8. novembrī. Mūsu draudze ir dibināta 1950. gada 9. martā, un savs dievnams 
iegādāts 1982. gada 30. septembrī, tāpēc gan pavasaris, gan rudens ir piemērots laiks jubilejas svinībām. 

Sešdesmit pieci gadi, ja tos samērojam cilvēka mūža gājumu, ir brieduma laiks, un tas ļauj droši raudzīties gan pagātnē, 
gan nākotnē. Kaut arī šajā reizē netika gatavots īpašs vēstures pārskats, iepriekšējo gadu hronikas un pieraksti par 
notikumiem draudzes dzīvē ļauj uzmanīgam lasītājam iepazīt svarīgākos notikumus, kā arī draudzes ļaudis. Diemžēl laiks ir 
skaudīgs pret cilvēka dzīvi, un daudzus no pieminētajiem cilvēkiem mūsdienās var iepazīt tikai pēc rakstu liecībām un 
paveiktā, ko tie atstājuši nākamajām paaudzēm. 

Iepriekšējās jubilejās sagatavotajos bukletos lasāms, ka Miera draudzei nācies cīnīties ar daudzām grūtībām, kas daļēji 
pastāv arī šodien: nama pamati tikuši apdraudēti augsta ūdens līmeņa dēļ, un nācies zāģēt kokus, zemestrīces dēļ 
plaisājušas sienas, daudzas telpas nācies iekārtot no jauna un ik nedēļu bijusi jāpieliek roka, lai latviešu draudze varētu 
sanākt kopā uz dievkalpojumu. Namturība - savas ēkas un draudzes uzturēšana - ir bijusi un joprojām paliek viens no 
galvenajiem draudzes rūpju bērniem. Tai mēģinām pievērst uzmanību arī patlaban, izzinot draudzes vajadzības un iespējas. 

Miera draudzes mugurkauls ir draudzes locekļi un latviskas dzīves kopšana. Galvenās lietas draudzē ir pastāvējušas laikiem 
cauri. Dāmu komiteja un svētdienas skola vienmēr ir darbojušies uzteicami. Ērģelnieces un pērminderi vienmēr bijuši 
krietni sava darba veicēji. Draudzes vēlētie un izraudzītie cilvēki darbīgi rosījušies katrs savā jomā. Tuvojoties svētkiem vai 
lielākiem pasākumiem, arī daudzi citi aktīvi iesaistījušies kopējas lietas labā. Varam tikai pateikties viņiem, un vēlreiz 
atgādināt, ka draudzes darbā nekas nenotiek tāpat vien un pats par sevi - aiz katras lietas un norises ir jāsaredz kāda cilvēka 
vai kopas pašaizliedzīgs darbs, un pāri visam dievišķa klātbūtne, kas svētīja visas lietas. 

Vēsture ir kā audums, kurā savijušies daudzi dzīpari, veidojot izturīgu un stingru struktūru. Miera draudzē, gluži kā visas 
cilvēces vai tautas vēsturē, ir notikumi, kas atkārtojas, daži no tiem šķiet ikdienišķi un vienmuļi. Un ir tādas lietas, kas 
satrauc ar savu būtisko un ārkārtējo raksturu, tās ir gluži kā audumā ieausti sarkani dzīpari vai raksti. Audumā svarīgi visi 
dzīpari, labi zināms, ka bez pamata diegiem tie košie būtu tikai siets. Draudzes dibināšana, sava nama pirkšana un latvju 
atmoda ir lietas, kas mūsu vēsturi padara stipru, tādu, kas pastāvēs gadiem ilgi, kā no senas pūra lādes gaismā celts linu 
dvielis. Draudzes vēsture ir garīga lieta, un krāšņie dzīpari, kas padara mūsu draudzes vēsturi interesantu un dzīvu, nav 
paredzami. Tie ritinās nepieradināti, un daudzas lietas notiek pēc neredzamās pasaules nosacījumiem. Arī Ābrahāma ticība 
nebija skaidri formulēts uzskatu kopums vai sastingusi dogmatika - viņš paļāvās Dieva aicinājumam un devās, kurp Dievs 
viņam lika. Viņam svarīga bija nevis formāla piekrišana noteiktam uzskatu kopumam, bet uzticēšanās cilvēkiem, kas bija 
kopā ar viņu. Arī Miera draudzes vēstures virzītājspēks bijusi savstarpējā uzticība un paļāvība. Tas ir pamats un arī 
turpinājusi mūsu vēstures dzīpariem, kuriem nav gala, kuri iesniedzas mūžībā. 

Latviešu sakāmvārds saka, ka “Dievs nav mazais bērns” un, iespējams, šajā tautas gudrībā ir liela daļa taisnības, saprotot, 
ka dievišķais mērs ir daudz lielāks par cilvēka spējām un saprašanu. Taču dievišķā neizmērojamībā un dāsnumā ir ietverts 
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arī paradokss, un “Dievs ir mazais bērns” tādā nozīmē, ka visu svarīgāko, kas notiek, Dievs dod kā dāvanu no savas 
žēlastības. Dievs saraujas mazs, lai mēs augtu lieli. Viņš kļūst samērojams ar cilvēku, lai mēs varētu samēroties ar dievišķo. 
Raksti saka, ka šī paaudze nezudīs, iekams tas viss notiks. Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs, saka Jēzus. 
Dievišķās vēstures sarkanie dzīpari, kas Miera draudzes audumā, ir daļa no mūžības. Āmen! 

Mācītājs Ilmārs Zvirgzds 

 
 

 
Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 

2016. gadā ieejot 
 

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus;  
nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, 
Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus,  
Jēzus silīte dus.   

 

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija 
ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa nakts dziesmas pirmā 
pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus 
nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  Dāvida pilsētā.  Par 
to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus.  
Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav 
bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas  dzīvo 
sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar 
doties īstā miegā.  Tie dus nomodā.  Gatavībā, steigā bēgt 
vai doties palīgā cietējiem.  
 

Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par 
katru, kuŗam Viņš dāvina sevi.  “Redzi, es jums pasludinu 
lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 
pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs!”  (Lk. 2: 10).  Kāds stāvēja 
nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad.  Tas ir tas Kungs, 
kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   
 

Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt.  Matejs 
liecina, kad Jāzeps  guļ, viņš sapnī saņem brīdinājumu, ka 
ģimenei jābēg.  Tā kā to redzam zīmējumā, ko  saņēmu no 
draudzes locekles, kuŗai nesen palika ‘tikai’  95 gadi. Viņa 
zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā.  Gaŗā mūža 
ceļā daudz piedzīvots -  bēgļu gaitas, negulētas naktis, 

laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts tumsu un 
pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un Svētā Gara 
klātbūtne - miera balodis dodas līdzi ceļiniekiem. Jāzeps 
un Marija vēlreiz ir nodomā un Kristus Bērns vairs nedus 
silītē, bet mātes rokās.  Un pāri viņiem visiem ir nomodā 
Tas, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   
 

LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu 
Dieva mīlestības svētītus, skaistus, cerības un miera 
pilnus Ziemsvētkus!  Tādus, kuŗos  jūsu nakts mieru 
iztraucētu vienīgi bērnu un mazbērnu nespēja gulēt, jo 
viņiem ir tik liels prieks un sajūsma!  Katrā draudzē, 
ģimenē, Latvijā un ārpus tās,  lai Kristus piedzimšanas 
svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt par 
tādiem, kas gatavi sargāt,  gādāt, lūgt un dot, citiem 
vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju dusēt bez bailēm.  
Visvarenais Dievs lai svēti 2016. gadu, Viņš lai svēti 
Latviju, katru zemi, Baznīcu.  Viņš lai dod, ka katra nakts 
2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa sargāta, 
Viņa žēlastības un jaunu uzdevumu pilna!   
   
Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums! 

Archibīskape Lauma 
 

 
LATVIEŠU  EVANĢELISKI  LUTERISKĀ  BAZNĪCA  AMERIKĀ 

LATVIAN  EVANGELICAL  LUTHERAN  CHURCH  IN  AMERICA 

 

“Dievs vecos laikos daudzkārt 

un dažādi runājis caur 

praviešiem uz tēviem, šinīs 

pēdīgajās dienās uz mums ir 

runājis caur Dēlu, ko Viņš ir 

iecēlis par visu lietu 

mantinieku, caur ko Viņš arī 

pasauli radījis.” Ebr.1:1,2 

Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem manus labākos 
vēlējumus, sagaidot svētīgus Ziemassvētkus. Šajā 
Adventa laikā mana lūgšana ir, lai katrs no jums rastu 
iespēju pārdomāt savu ticību un attiecības ar Kungu Jēzu 
Kristu un Viņa Baznīcu.  Vienalga, ko mūsu sirdis un 
dvēseles vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša 
Jēzus, Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemassvētkos mūs pilda 
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prieks un mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu cerības ir 
piepildījis Kristus Bērns.  

Cauri visām mūsu ikdienas rūpēm un raizēm, Dieva Tēva 
mīlestība mums parādās Viņa brīnišķīgajā dāvanā – Viņa 
dēlā Jēzū. Līdz ar visiem eņģeļiem Betlēmē, mūsu ticība 
mūs arī mudina dziedāt: “Gods Dievam augstībā un miers 
Viņa ļaudīm virs zemes!”  Mēs saprotam, ka patiesais 
miers zemes virsū plūst no mūsu atziņas un Dieva 
slavēšanas mūsu dzīvē.  

Ziemassvētkiem piemīt spēja indivīdus un ģimenes 
pulcināt dievnamos. Dažādu iemeslu dēļ. Cik brīnišķīga 
un žēlastības pilna iespēja ir nolikt pie malas bijušās 
vājības un vecos paradumus, sāpes un no jauna atsākt 
svētīgas attiecības ar Kungu un Viņa draudzi. 
Ziemassvētki to dāvā. Lai kopā augam spēkā un žēlastībā, 
pazīstot un svinot Dieva klātbūtni mūsu dzīvēs un Viņa 
valdīšanu par visām lietām pasaulē.  

Noslēdzot šo 2015. gadu un ieejot 2016. gadā, LELBA 
raugās uz visu, ko Kungs ir uzticējis mūsu kalpošanai, 
mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu draudzēs, 
mūsu apkārtnē un pasaulē. Ir daudz darāmā. Mana 
lūgšana ir, lai mēs visi, kad dzirdam jautājumu “Ko lai 
sūtu?”, atbildam: “Es šeit esmu, Kungs, sūti mani.” Tā būs 
lielākā mūsu dāvana Dievam un mūsu Baznīcai. 

Tad nu svinēsim atkal viena gada noslēgumu un 
uzņemsim jauno 2016. gadu, zinot, ka tas būs pildīts ar 
augšanu mūsu katra garīgā dzīvē un mūsu Baznīcas dzīvē, 
līdz ar visiem, kas kopā ar mums pielūdz Dievu. 

 Lai mūsu Kungs Jēzus Kristus, dzimis Betlēmē, svētī jūs, 
jūsu ģimenes un mīļos cilvēkus šajā cerību un žēlastības 
laikā. Lai jūsu Jaunais gads ir prieka, miera un Jēzus 
Kristus spožuma pilns. Es lūdzu, lai Viņa daudzās svētības 
apklāj jūs un jūsu tuviniekus.  

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš 

146 Springs Ct. Carmel, IN 46033 

telefons (317)844-8608 

 e-mail: glazdins@indy.rr.com 

 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

- Miera draudzes valde vēl visiem draudzes locekļiem 
un draudzes atbalstītājiem gaišus Kristus dzimšanas 
svētkus un svētības bagātu 2016. gadu!  

- Pateicība Dāmu Komitejai par skaisto un sekmīgo 
Ziemassvētku Tirdziņu.  Tirdziņš bija ļoti labi 
apmeklēts un guva izcilus rezultātus.  Tādi sarīkojumi 
labi parāda Miera draudzi kā Otavas latviešu 
sabiedrības kodolu, un mums pašiem, mūsu 

piederīgajiem un cittautiešiem ļauj baudīt latviešu 
jaukās (un gardās!) Ziemassvētku tradīcijas.  

- Paldies Andrejam Tenne-Šēnam par bilžu 
apkopojumu, izveidojot Miera draudzes 65. g. 
pastāvēšanas atceres CD.   

- Novembra sēdē valde nolēma veltīt $500 ELCIC 
sponsorētam Sīrijas bēgļu atbalstam.  Ja vēlaties, Jūs 
varat arī personīgi ziedot šai palīdzības iniciatīvai.  Lai 
to darītu, vaicājiet Dainai Braunai. 

- Prāveste Ilze Kuplēna-Ewart ņem atvaļinājumu no 
saviem pienākumiem līdz 2016. g. maijam.  Tos pildīs 
prāv. emer. Dāvis Kaņeps. 

- Arch. Lauma Zušēvica ziņo, ka ar prieku piedalīsies 
māc. Zvirgzda amatā ievešanā.  Amatā ievešanas 
dievkalpojums paredzēts 31. janvārī. 

- Draudze ir iegādājusies jaunu portatīvu pulti.  Tās 
iegādei izlietojām daļu no Alberta Bērziņa veltes 
draudzei viņa kundzes Astras piemiņai.  Lietojot glīto 
pulti, pateicībā atcerēsimies Bērziņu dāsno devumu. 

- Mācītājs Zvirgzds ar kundzi Evu un dēlu Levu paredz 
ievākties 41 Lees Avenue īpašumā decembra beigās. 

- Paldies visiem, kas palīdzēja Miera draudzes 65. 
gadskārtas svinību sarīkošanā.  Paldies arī visiem 
sveicējiem.  Paldies par ziedu veltēm. Paldies visiem, 
kas ziedoja Nākotnes fondam, sniedzot atbalstu 
draudzes nākotnei.  Paldies Dāmu  komitejai un 
groziņu nesējiem par bagātīgo svētku galdu, kuŗu 
baudījām saviesīgā pēcpusdienā. 

 

DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS (DK) 

ZIŅAS 

Katru svētdienu vārām kafiju, gatavojam uzkodas, klājam 
galdus, gādājam altāra ziedus, egles, vainagus, 
apsveicam vecāka gada gājuma jubilārus,  kārtojam 
palīdzības ziedojumus, plānojam mazus un lielus 
sarīkojumus. To dara vienas un tās pašas dāmas. Tāds ir 
mūsu mazās latviešu sabiedrības un draudzes liktenis. 
Kad meklējam palīdzību atsevišķiem darbiņiem, to 
atrodam. Meklēšana - tas jau ir vēl viens darbs klāt! 
Dāmu Komiteja pateicas, ka māc. S. Sīpoliņa un māc. I. 
Zvirgzds apciemo vientuļos un vecos ļaudis. Lai arī esam 
maz, spējam veikt lielus darbus un priecājamies, ka 
pasākumi vienmēr ir labi apmeklēti.  
 
8. novembrī nosvinējām Draudzes 65 gadu jubileju. A. 
Lange dalījās atmiņās par sava tēva, māc. E. Langes 
gadiem draudzē. A. Tenne-Šēns ierakstījis CD 
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draudzes fotogrāfijas, ko rādīja sarīkojumā, un pēc tam 
tirdziņā disku varēja nopirkt. DK gatavoja pamatēdienu 
(gaļu, kartupeļus, zivi, maizi), taču baudījām pilnu bufeti, 
jo katrs bija paņēmis līdzi groziņu. Māra Pone izcepa 
jubilejas kliņģeri.  
 

21. novembrī palīdzējām rīkot 18. novembra sarīkojumu. 
Vita Mazpole izcepa kliņģeri no DK.  
 
22. novembrī DK bija iespēja atvadīties no Ādolfa un 
Mildas Ozoliem, kuri šogad aizgāja mūžībā, piedalījāmies 
meitu rīkotajā piemiņas pēcpusdienā. Viņu piemiņai 
veicām ziedojumu Kristus Dārzam. 
 

 
Ozolu meitas Ruta Barr un Edīte Ozola iededz sveces  
 

28. un 29. novembra Ziemassvētku tirdziņš izdevās 
lieliski. Šogad bija īpaši augsti ienākumi, par $1000 vairāk 
nekā iepriekšējos gados. Visi aprēķini vēl nav veikti, bet 
ienākums ir lēšams apmēra $6500. Pārdevēju 
netrūka. Piedalījās arī ciemiņi no Montreālas, Toronto un 
Hamiltonas. “Baltā ziloņa” galdā izvēle bija milzīga. Mazie 

pusdienu galdiņi visu laiku bija pilni, gan sestdien, gan 
svētdien. Paldies sakām visiem tirdziņa rīkotājiem, 
palīgiem un atbalstītājiem.  
 
12. decembrī visas draudzes dāmas bija ielūgtas pie māc. 
Silvias Sīpoliņas, kur iedziedājām Ziemassvētkus un 
saziedojām naudu labdarības mērķim Latvijā. Paldies 
Silvia! 

 
Ligita Galdiņa, Irene Būcēna, Velta Bernupa, Vija Millere pie 
Silvias Sīpoliņas jaunajā dzīvoklī                          Foto: Ilze Bērziņa 

 
13. decembrī notika skolas un draudzes eglīte. Skolas 
bērni izveidoja Betlēmes skatu baznīcā. Lejas telpā bija 
azaids un dziedāšana. Bērni saņēma dāvanas, gan no 
Ziemassvētku vecīša, gan arī no Latvijas vēstniecības.  
 
Kā ierasts, Ziemassvētku laikā DK ziedo naudu Ottawa 
Mission, Shepherds of Good Hope, Inner City Ministries, 
Ottawa Food Bank, Doctors without Borders un Kristus 
dārzam. Nodevām $6000 draudzes budžetam. Caur LRDF 
nolēmām vēl vienu gadu atbalstīt mazturīgo Freibergu 
ģimeni Piltenē.  Šogad caur Kanadas Luterāņu baznīcu 
ziedojām arī bēgļiem. 
 
Nākotnē, 31. janvārī notiks mācītāja Ilmāra Zvirgzda 
amatā ievešana. Viesosies LELBĀL archibīskape L. 
Zušēvica, bīskaps M. Malina un prāvests emeritus D. 
Kaņeps. DK atkal sagādās pamatēdienu, bet pārējie ir 
lūgti nest groziņus.  
 
21. februārī pēc dievkalpojuma notiks labdarības akcija 
“Mīlestība mammām”, LELBAs Jaunatnes nozares 
vadītāja māc. Dag Demandta ierosinātais projekts. Lūdzu 
skatīt sludinājumu. 
  
Aicinām visus nākt uz DK sēdēm: 13. janvārī un 10. 
februārī plkst. 10:00 draudzes namā. 
 

Ingrīda Mazute un Ligita Galdiņa 
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Miera Draudzes 65 gadu jubilejas svinības. 
Atmiņas par tēvu - mācītāju Edgaru Langi 

 
Andris Lange pie bijušo mācītāju bildēm 
 

Vilciens lēni ieslīdēja Union stacijā pēc divdesmit stundu 
gara ceļojuma no Halifaksas. Ārā jau bija satumsis, bet ne 
pārāk auksts, kaut gan bija jau 1952. gada 6. decembris. 
Manu tēvu, mācītāju Edgaru Langi, māti Liliju, māsu 
Laimu un mani sirsnīgi sagaidīja daži, ko atceros: Fricis 
Silkalns, Pēteris Vanags, Dzītara kungs un Jānis 
Bormanis ar tēvu. Tad mūs ar septiņām kastēm, kas 
mums bija līdzi, aizveda uz Riverview Park dzīvokli. Četras 
kastes bija ļoti smagas, pilnas ar tēva grāmatām un 
rakstiem. Pēc gada pārvācamies uz Putman Ave, kur, kā 
izrādījās, blakus mājā dzīvoja Inga Saulīte. 
 
Otavas draudze jau bija nodibināta, taču tai nebija 
pastāvīga mācītāja. Ar mana tēva ierašanos sākās regulāri 
dievkalpojumi vecajā Sv. Pētera baznīcā Lyon ielā. 
Baznīca bija samērā maza, un tās pagrabā atradās liels 
"Octopus", ar ko bija jāsadzīvo skoliņai. Telpas bija mazas 
un saspiestas. To pašu izjuta arī mācītāja Konrāda 
(Conrad) draudze un tāpēc drīzi vien sāka būvēt daudz 
lielāku baznīcu skaistā vietā Sparks ielā.  
 

 
St. Peter's Lutheran Church, Sparks ielā          Abi foto: U.Lāma 

 

Baznīca bija skaista, taču pastāvēja ierobežojumi, kas ar 
laiku lika meklēt pašiem savu stūrīti. Galvenais 
pārmetums bija tas, ka dievkalpojumi jānotur divos 
pēcpusdienā, ērģelniecei aizliedza lietot lielās ērģeles, kā 
arī neļāva izmantot citas telpas. Mācītāja Konrāda 
nodoms bija apvienot draudzes un nenoturēt 
dievkalpojumus latviešu valodā, bet valde tādai nostājai 
pretojās. 
 
Draudzes skoliņai un citiem sabiedriskiem pasākumiem 
pienāca trimdas laiki, un nācās pārvākties no vienas 
vietas uz nākamo. Jāpiemin ka YMCA un YWCA bija īpaši 
pretimnākoši ar telpām skolai un saviesīgiem nacionālas 
noskaņas vakariem. Tāpat Sīpoliņa kungs atļāva izmantot 
telpas savā namā Murray ielā. Valdes sēdes parasti tika 
noturētas valdes locekļu mājās (ar kafiju un cienastiem). 
 
Pēc kāda laika par labu piemēru mums kalpoja vācu 
valodā runājošie Sv. Jāņa draudzes locekļi, kuriem arī bija 
svarīga sava valoda. Viņi pierunāja manu tēvu, lai viņš 
notur dievkalpojumus vācu valodā pašiem savā baznīcā. 
Maza grupa uzņēmīgu cilvēku nopirka un izdaiļoja nelielu 
baznīcu Preston ielā. Tēvs tur nostrādāja vairākus gadus, 
pirms viņi bija spējīgi uzturēt pilna laika vācu mācītāju. 
 
Tēvs pāris reizes gadā apkalpoja arī ziemeļu Ontario 
draudzes Soo, Sudbury, North Bay, reizumis arī Thunder 
Bay. Mērot ceļu uz Soo ar vilcienu ziemas laikā nebija 
pārāk ērti. Vilciena atiešanas laiks bija tāds, ka nācās 
pārsēsties nakts vidū, kad reizēm temperatūra nokrita 
līdz -30C, un jaunais vilciens nebija iesildīts. Preču 
transporta vilcieni dzelzceļa firmai interesēja vairāk nekā 
pasažieri. 
 
Sprīdīšu posms draudzei raisīja pašapziņu, ka esam 
spējīgi vākt līdzekļus, lai kaut ko varētu sasniegt. 
Lauksaimnieks Žanis Eikmanis uzdāvināja draudzei vienu 
akru lielu zemes īpašumu netālu no Greely. Tur ar pašu 
spēkiem uzbūvējām ne tikai īpatnēju sabiedrisku ēku, kur 
vasaras laikā noturēja arī svētbrīžus, bet arī brīvdabas 
baznīcu, kur tika kristīti un pat laulāti draudzes locekļi. 
Tur notika Jāņi, draudzes izbraukumi un šad tad pat kāda 
teātra izrāde. Ēkas plānus un būvdarbu norisi vadīja 
Censis Dambergs ar draudzes locekļu, it īpaši Gunāra 
Janitena, palīdzību. Jāpiemin, ka Sprīdīšu brīvdabas 
baznīcas altāra akmens tagad mūsu Main ielas baznīcas 
priekšā. Tā kā draudze novecoja, un Sprīdīšos ļaudis 
iegriezās arvien retāk, šo īpašumu izlēma pārdot, un 
ienākumi galvenokārt tiek izmantoti, lai uzturētu 
baznīcu. 
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Sava stūrīša meklēšana bija turpinājusies jau kopš pašiem 
sākuma gadiem, un tā nekad neapsīka, līdz radās iespēja 
šo sapni īstenot. Līdz pat šai dienai nav noskaidrots, vai 
Pēteris Brauns vai Kira Obrazcova bija tas cilvēks, kas 
pamanīja šo izdevību. Draudzes locekļi bija ļoti atsaucīgi, 
un drīzi vien draudzei tika šis stūrītis. Vēlos pieminēt 
dažus, kas pielika ne tikai roku un ziedojumus, lai baznīca 
taptu. Altāri un sētiņu izgatavoja Hugo Alberts. Solus un 
lukturus gādāja Egons Jēkabsons un lielo krustu baznīcā 
sarūpēja Censis Dambergs. Daudzi vārdos neminēti 
cilvēki ir ziedojuši laiku un darbu, un visiem mīļa 
pateicība par to, ka mans tēvs ar savām acīm redzēja šo 
sapni īstenotu. 

Andris Lange 
 

   
355 Miera Draudzes locekļu bildes, 
uzņemtas 65 gadu laikā 
 
Komplektā ir: 
1)DVD, kas rāda bildes slīdrādes veidā 
2)CD-ROM, kas satur visas bildes atsevišķos JPEG failos 
 
Cena: 12$, draudzes labā 
 
Pieprasāms no Andreja Tenne-Šēna 
tennesens.a@gmail.com    (613)824-5940 

 

SENIORU KLUBS 

Novembris 

5. novembra saietā piedalījās apmēram 35 dalībnieki, 
ieskaitot trīs viesus. Saietu uzsāka māc. Ilmārs Zvirgzds ar 
lūgšanu. Pieminējām ilggadīgo dalībnieci Mildu Ozolu, 
kas 99 gadu vecumā šķīrusies no mums 28. oktobrī 
Kristus Dārzā. Jubilārus sveica senioru koordinatore 
Dagnija Staško ar vēlējumu:  “Katru rītu sagaidīt ar 
prieku, katru vakaru ar gandarījumu. Būt drošam par 
rītdienu, bet veselam un laimīgam katru dienu.” 

Saimnieces Ingrīda Mazute un Dagnija Staško bija 
sagatavojušas rudenīgu maltīti – kotletes sēņu mērcē ar 
miltainiem kartupeļiem, saknēm un salātiem. 

No kreisās: Genadijs Ribakovs, Aivars Pone, Rolf un Vija 
Klucherti, Max un Maruta Pierce  

Programmā Aivars un Māra Pones ar bildēm un 
stāstījumu mūs “aizveda” uz vēsturiski un ģeoloģiski  
savdabīgo Kanādas austrumdaļu - Ņūfaundlendas salu, 
kur ir savs īpatns runas veids un vārdu krājums, un 1904. 
gadā “importētie” aļņi savairojušies tā, ka skaitliski 
pārspēj pārējos iemītniekus un apdraud auto satiksmi! 

mailto:tennesens.a@gmail.com
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Trinity Bay, NFLD                                                        Foto: A. Pone 

                                                                            

Decembris 
3. decembra saietā piedalījās 43 dalībnieki, ieskaitot 
piecus viesus. Saietu uzsāka māc. Ilmārs Zvirgzds ar 
kopēju lūgšanu. Senioru koordinatore Dagnija 
Staško sveica jubilārus ar vārdiem: “Tik mirdzošs un 
balts kā vizošais sniegs, lai dvēselē ielīst īsts 
dzīvesprieks.” 

 
Kira Obrazcova apsveic bijušo Otavieti Juri Zivtiņu, kas tagad 
dzivo Ņūfaundlandē  

Decembra jubilārs Genadijs Ribakovs pacienāja 
visus ar šampanieti atzīmējot savu ‘apaļo’ jubileju. 
Daudz baltu dieniņu visiem jubilāriem!  

Saimnieki Inta Zobs ar dēlu šefpavāru Daini mūs 
cienāja ar ļoti garšīgu krāsnī ceptu šķiņķi, kartupeļu 
sacepumu un salātiem. Paldies saimniekiem, sevišķi 
jaunietim Dainim! 

    Programmas daļu 
sākām ar Rolfa Klucherta 
īsu stāstu par savas 
pēckara vācu imigrantu 
ģimenes pirmajiem 
Ziemassvētkiem Kanadā, 
kad pavisam negaidīts 
policista klauvējiens pie 
durvīm, ar labumu saini 
rokās, padarīja trūcīgos 
svētkus par skaistākajiem 
viņa mūžā, baudot 
svešinieku labestību. 

Sekoja Vijas Hay humora pilns lasījums par Klāru un 
viņas dēkām, kas mūs visus kārtīgi izsmīdināja. 
Dagnija Staško pastāstīja par saviem pirmajiem 
Ziemassvētkiem Zviedrijā, kur no ierastajām svētku 
lietām viss bija palicis Latvijā, bet viņas tēvs ar lielu 
pacietību iemācīja Dagnijai no galvas skaitīt Jāņa 
Poruka dzejoli “Ziemassvētkos”, ko viņa skaitīja 
katru gadu vecāku ģimenē un ir turpinājusi skaitīt ik 
gadu savā ģimenē arī šeit. Kad viņa atgriezās Latvijā 
uz vairākiem gadiem, un 1994. gadā apmeklēja 

Meža kapos Jāņa Poruka 
kapu, viņai radās iespēja 
noskaitīt Poruka dzejoli 
pašam Porukam, ko viņa 
arī izdarīja. Mūsu saietā 
mums visiem to 
noskaitīja dižseniore 
Ausma Purviņa, kas katru 
gadu mūsu saeitos ir 
skaitījusi dzejoli par balto 
eņģeli, kas mums vēsta 
Ziemsvētku īsto nozīmi.  

Dziedājām arī Ziemsvētku dziesmas Aivara Staško 
pavadījumā, un saietu beidzām ar Uģa Lāmas 
sagādātajiem video sižetiem par dažādām 
Ziemsvētku tradīcijām.  

Ieņēmām $223 labdarībai, ko nosūtīsim ar Rutu 
Whittaker uz Anglikāņu baznīcu Rīgā, viņu senioru 
pusdienām. Otavas seniori palīdz Rīgas senioriem.  
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Šefpavārs Dainis Zobs pasniedz  paša gatavoto mielastu 

senioriem un viesiem. No kreisās: Māra Pone, māc. Ilmārs 

Zvirgzds, Inta Zobs, un Ruta Barr.                 Visas foto: U.Lāma 

 

Paldies visiem, kas gādāja, lai saiets labi izdotos!  

Nākošais saiets būs ceturtdien 7. janvārī, kad notiks 

arī gada sapulce.  Priecīgus Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno gadu visiem! 
Ligita Galdiņa un Dagnija Staško 

SKOLA 

Skolas un draudzes eglīte  

Skolas un draudzes eglīte ir priecīgs pasākums mūsu 
baznīcā, un apmeklētāju skaits ir lielāks nekā 
parastos Dievkalpojumos. Šoreiz pasākumu 
kuplināja skolas bērni, kopā ar Betlēmes stāstu 
lasītājiem ienākot baznīcā ganiņu un eņģeļu tērpos. 

 
Pavisam mazie bērni šo ainu padarīja vēl jautrāku. 
Pēc dievkalpojuma lejas telpā visi kopā dziedājām un 
baudījām azaidu. Latvijas vēstnieks Juris Audariņš ar 
kundzi Aiju apsveica mūsu trīspadsmit bērnus ar 
dāvanām (grāmatas un Laimas šokolāde). Bērniem 
iedeva zvanus, ko skandināt, līdz sadzird 
Ziemassvētku vecītis. Pēc pavisam neliela laika viņš 
tos sadzirdēja, atnāca ciemos un dalīja paciņas. 

 
Ne visi mazie bērni baidījās apsēsties Ziemassvētku vecīša klēpī 
- Nathan Parker                                                  Abi foto: U.Lāma  

 
Mazākiem bērniem bija jāpārvar bailes, lai saņemtu 
savu dāvanu, bet jaunieši gan nekautrējās sēsties 
viņam klēpī. Paldies visiem, kuri līdzdarbojās un 
atbalstīja pasākumu! 

Ingrīda Mazute 
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KALENDĀRS 2016. GADA JANVĀRIS – MARTS 

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

     Decembris (2015) 

24 ceturtdiena 17.00 Dievkalpojums, Kristus dzimšanas svētvakars. Pērm. Ģirts Sīpoliņš. 
Christmas Eve bilingual service. 

27 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem. Pērm. Andris Lange 
     

     Janvāris (2016) 

3 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš 

7 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

10 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Epifānijas laika pirmā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis. 
Latviešu skola notiek dievkalpojuma laikā 

12 otrdiena 19.00 Draudzes valdes sēde 

13 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

17 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Epifānijas laika otrā svētdiena. Pērm. Daina Brauns.  
Sekos filmas „ Dieva putniņi” izrāde OLB un vēstniecības izkārtojumā. 

19 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

21 ceturtdiena 10.00 Garīgā stunda 

24 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Epifānijas laika treša svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš. 
Latviešu skola notiek dievkalpojuma laikā 

31 svētdiena 15.00 Dievkalpojums divvalodīgi, Epifānijas laika ceturtā svētdiena. 
Pērm. Tim McDade.  Mācītāja ievešana amatā - skat. sludinājumu. 
Bilingual service, pastoral installation – see notice 

            

           Februāris 

4 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

7 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Epifānijas laika piektā svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš. 
Latviešu skola notiek dievkalpojuma laikā 

9 otrdiena 18.00 Draudzes valdes sēde 

10 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

10 trešdiena 19.00 Pelnu trešdienas svētbrīdis 

14 svētdiena  Dievkalpojuma nav. No Sunday service 

16 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

18 ceturtdiena 10.00 Garīgā stunda 

21 svētdiena 11.00 Dievkalpojums divvalodīgi, Gavēņa laika otrā svētdiena. Pērm. Daina Brauns. 
Latviešu skola notiek dievkalpojuma laikā. 
Sekos akcijas „Mīlestība mammām” projekts ar zupu un pankūkām – skat. 
sludinājumu. 
Following the service will be the fundraiser for „Love for mothers” project –  
see notice 

28 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika trešā svētdiena. Pērm. Andris Lange. 
Sekos stāstījums par Luterisko baznīcu Latvijā un ārpus Latvijas 

          

          Marts 

3 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

6 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis 

8 otrdiena 18.00 Draudzes valdes sēde 

9 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

mailto:h.tennesens@gmail.com
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OLB un Latvijas vēstniecība 

aicina uz režisores  

Dzintras Gekas dokumentālas filmas 

 DIEVA PUTNIŅI 

pirmizrādi Kanādā 

svētdien, 17. janvārī, pēc dievkalpojuma 

Miera draudzes namā. 

Būs kafija un cienasts. 

 

II pasaules kara beigu posmā, kad kļuva skaidrs, ka 

Latviju atkal ieņems Padomju armija, apmēram 150 000 

cilvēku devās bēgļu gaitās uz Vāciju… Arī latvieši, kas 

sevi nometņu laikā sauca par dīpīšiem, Dieva putniņiem, 

centās iekārtot savu dzīves telpu, trimdā veidojot Mazo 

Latviju…  

Filmā parādīti 1944. gadā uz Vāciju izceļojošo ģimeņu 

likteņi. Latviešu fonds PBLA 

 

        
Foto: I. Bērziņa 

Aicinājums piedalīties 

Draudzes pilnsapulcē 
2016. gada 13. martā pēc dievkalpojuma 

 
Darba kārtība 

1. Pilnsapulces darba kārtības pieņemšana 
2. 2015. gada pilnsapulces protokola   
pieņemšana 
3. a) 2015. gada darbības pārskati 
    b) 2015. gada kases pārskats 
    c) Revidenta ziņojums 
4. 2016. gada budžets, pārrunas un 
pieņemšana 
5. Amatpersonu vēlēšana 
6. Dažādi jautājumi 

Jūs esat mīļi aicināti piedalīties 
 

mācītāja Ilmāra Zvirgzda Amatā 
ievešanas dievkalpojumā 

2016. gada 31. janvārī plkst. 15:00 
 

Dievkalpojumā piedalīsies 
Archib. Lauma Zušēvics, prāv. emeritus Dāvis 
Kaņeps, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. Martin 

Malina 
 

Pēc dievkalpojuma sekos azaids sabiedriskās 
telpās. 

 
Miera draudzes Dāmu komiteja ar prieku 

organizē azaidu, bet lūdz dalībniekus 
papildināt auksto galdu, sazinoties ar  

Māru Poni   613 737-3740,  
marapone@bell.net 

 
 

Otavas Miera draudzes valde 
 

 

mailto:marapone@bell.net
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Svētdien, 2015. gada 21. februārī (pēc dievkalpojuma) 

ZUPU un PANKŪKU PUSDIENAS “MĀMIŅU GAUMĒ” 

Meklējam receptes! 

LELBA Jaunatnes nozare uzsākusi jaunu projektu "Mīlestība Mammām", māc. Daga Demandta vadībā.  Zemgalē ir 

visaugstākais dzemdību procents Latvijā. Līdzīgi "Priecīgām pēdām", kas atbalstīja trūcīgus ļaudis Kurzemē ar apaviem, 

šis labdarības projekts atbalstīs Zemgales māmiņas, kuras gaida vai kurām nesen piedzimuši mazuļi. Atbalstā ietilpst 

autiņi, mitrās salvetes, formula, ratiņi, vitamīni grūtniecēm, grāmatas, utt. Dāmu komiteja atbalstīs šo projektu,  rīkojot 

Zupu un pankūku pusdienas “māmiņu gaumē”, ar spēlēm un pastaigu pa kanālu. 

Aicinām atsūtīt Jūsu māmiņas vai vecmāmiņas zupu vai pankūku receptes. Izvēlēsimies dažas, kuras gatavosim 

pasākumam. Visas receptes iemūžināsim brošūrā, kuras varēs saņemt pret ziedojumiem. Tuvākas ziņas par šo sarīkojumu 

varēsiet uzzināt janvāra beigās.  

Receptes sūtiet pa pastu vai e-pastu Ingrīdai Mazutei:  

16 Beaverton Ave., Ottawa, K2E 5K4 vai ingridamazutis@yahoo.ca 

 

 
Gaišus Kristus piedzimšanas Svētkus un Dieva svētītu Jauno Gadu! 

Ieiesim Jaunajā gadā ar prieku, cerību, jaunām idejām un sekojot Kristus gaismai. 
 

Pārvēršas laiks un telpa, 

Pārvēršas viss ap mums 

Apņem mūs Dievišķa elpa - 

Ziemassvētku starojums! 

 
Draudzes valde, Senioru klubs, Draudzes Dāmu komiteja, Otavas latviešu biedrība, Daugavas vanagi Otavas nodaļa, Sigurds un Daila 

Andersoni, Velta Bernups, Alberts Bērziņš, Laura, Racheal, Katherine un Carey Born, Daina un Pēteris Brauni, Vitalijs un Irēne 

Būcēni, Anita un Gord Flynn, Ligita un Jānis Galdiņi, Andris Ķesteris, Biruta un Jānis Krūmiņi, Uģis Lāma, Andris un Sylvie Lange, 

Jānis un Vita Mazpoļi, Juris un Ligita Miezīši, Vija Millers, Wilfred McDade, Dagnija un Aivars Staško ar lielģimeni, Edīte Taylor’ 

Andrejs un Helgi-Lii Tenne-Šēni un meitas, Silvija un Ģirts Sīpoliņi un dēli, Valentīna Tenne-Šens, Mara, Andris, Leo un Nikolajs 

Zariņi, Valija Trence 

 
MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Ottavas 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 

Dāmu komitejas darbu koordinatore: Dagnija Staško, tel.613-721-4273, dagnijast@gmail.com 

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

MDV Redakcija  

Redaktors: Ilmārs Zvirgzds  zvirgzds@me.com 

Rakstu saņēmēja: Solvita Rakitko ottawasmile@inbox.lv   

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

Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net  

Nākamās Miera Draudzes Vēstis 

 iznāks 

Marta sākumā 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2015. gada 15. februārim 
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