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Reformācija ir veca
Šajās dienās tik daudzviet visā pasaulē tiek atzīmēta Reformācijas
500. gadadiena. Kopš notikumiem, kad Martins Luters pienagloja pie
dievnama durvīm Vitenbergā savas slavenās 95 tēzes, no kurām
daudzas mūsdienās ir labi aizmirstas, kā arī zaudējušas savu
aktualitāti, bet dažas joprojām uzrunā mūsdienu cilvēka prātu,
pagājusi tieši puse gadu tūkstoša. Salīdzinot ar cilvēka dzīves ilgumu,
pat ar visu vēstures ritumu, tas ir ilgs laiks. Kas tad ir palicis mūsu
kopējā atmiņā? Kas uzskatāms par joprojām aktuālu Reformācijas
mantojumu?
Viena no svarīgākajām lietām, protams, ir tas, ka žēlastība nav
nopērkama par naudu. Tiesa, diez vai mūsdienās kāds tiešām
domātu, ka iekšēji svarīgas un garīgas lietas iespējams nopirkt, un
senais viduslaiku pantiņš par to, ka “tiklīdz nauda lādē krīt, tā dvēsle
tūdaļ debesīs jau mīt”, kuru tolaik skandēja grēku atlaidu jeb
indulgenču tirgotāji, no vienas puses, pieder pagātnei. Taču, no
otras, Kanādas luteriskās Baznīcas, puses, aicinājums, ka žēlastība,
radība un cilvēki nav pārdodamas lietas, liek aizdomāties, ka
vardarbība, izmantošana, finansiāls spiediens, arī cilvēku vēlme
pakļaut un ierobežot vienam otru ne pārāk daudz atšķiras no viduslaikiem. Nu, varbūt mēs esam mazliet pieklājīgi,
vienlaikus arī mazliet cietsirdīgāki. Šādā ziņā atgādinājums, ka Dieva žēlastība attiecas uz visiem vienādā mērā bez kāda
nopelna, ir aktuāla joprojām.
Tāpat Luters daudzas reizes un ar dažādiem izteikumiem noraidīja “cilvēka rokām būvētas mācības”, uzsverot evaņģēlija
un žēlastības pārākumu. Tas nebūt nenozīmē, ka tiktu noraidīta teorētiska teoloģiska refleksija vai sistemātiski uzskati par
vienu vai otru jautājumu. Nebūt nē – taču evaņģēliskā sākotne un dievišķā žēlastība ir sākotne, kuras gaismā izvērtējamas
pārējās lietas. It kā vienkārši, taču vienlaikus sarežģīti, jo šāda pozīcija pati par sevi noraida dažādas autoritātes, liekot visu
izvērtēt kritiski – arī pašu reformāciju, savu baznīcu, apkārtējo vidi, galu galā arī pašam sevi. Luters arī esot teicis: „Dieva
žēlastība ir kā debesis, kas vienmēr stipri stāv pāri mums. Zem šī jumta mēs esam droši, lai kur būdami.”
Šīs nostādnes tik ļoti saskan ar Lutera daudzreiz atkārtoto aicinājumu uz nožēlas pilnu dzīvi. Kas tas ir? Nekādā ziņā taču
grūtsirdība un nospiests garastāvoklis. Arī ne kaut kāda kolektīva vaina, nedz arī bēdas, ka kaut ko esam vai neesam
darījuši. Lutera aicinājums drīzāk ietver sava veida atzinumu, ka cilvēkam, kas ir saņēmis žēlastību un brīvību kā dāvanu,
viss pārējais ir jāvērtē tieši tā – ka mēs visas labās lietas saņemam par brīvu. Tā ir dāvana, ko nevar nopirkt, un tā pieder
visiem. Un no tā izriet brīvība. To arī svinam apaļajā reformācijas jubilejā.
Ilmārs Zvirgzds

Dievs lai svētī un iedvesmo visu mūsu Baznīcu šajā Reformācijas 500. gadadienā!

Ir agrs rīts. Aust sen gaidīta, jau gadu atzīmētā 2017. gada 31. oktobra diena. Reformācijas 500. gadadiena. Pavadot laiku
ar Mārtiņu Luteru, tas ir, pārlasot viņa vārdus, radās ar viņu saruna. “Mīļais brāli Kristū, aug. god. māc. Dr. Mārtiņ Luter,
ko Tu šorīt rakstītu Baznīcai, kas nes Tavu vārdu?
Vai Tu atgādinātu, ka torīt viss pēkšņi nemainījās. Reformācija kā rītausmas gaisma Svētā Gara liesmās neapžilbināja vienā
mirklī visus, bet pamazām atmodināja sirdis un draudzes „jaunā tulkojumā”, piedzīvot Dieva Vārda patiesību un Kristus
žēlastības atbrīvojošo spēku. Varbūt Tu mums atgādinātu nepārsteigties, vai nezaudēt cerību, ja viss uzreiz nenotiek, kā
esam lūguši? Vai Tu mudinātu kalpot tik tālāk cerībā, ticībā un mīlestībā, apliecinot Kristus patiesību, vairojot mieru un
taisnību, sludinot evaņģēliju tiem, kas vēl apspiesti, nospiesti vai pazuduši. Arī tas nav mazs uzdevums, bet būtiskākais.
Šorīt domāju par to, cik viss Tavā dzīvē pārvērtās, kad Dieva Vārda patiesība reiz Tevi sagrāba un nelaida Tevi vaļā!
Žēlastības spēka atbrīvots Tu jaunā garā un tautas valodā sludināji evaņģēliju! Tas vēl skan un dzīves izmaina. Nesen viens
tāds rakstīja, ka pirmo reiz tā pa īstam atklājot Kristus žēlastību, viņš pēkšņi jutās kā kabata, ko Dievs izvilka „no dzīves” un
apgrieza uz otru pusi. Viss, kas bija putekļu apklāts, nepārbaudīts, tika „no kabatas” izkratīts un atbrīvojās vietas visam,
ko Dievs gribēja dāvināt! Kaut mēs Reformācijas garā nebaidītos pārbaudīt, kas ir mūsu Baznīcas un mūsu dvēseles
kabatās.
Tu daudz pārbaudīji, kas Tavu dzīvi bija definējis, arī piedzīvojot lielas pārmaiņas. Tu salaulājies ar Katrīnu von Boru un
Dievs Jums dāvināja ģimeni. Bērniņi ap Tevi čaloja, kamēr Tu lasīji Svētos Rakstus. Vai Tu mums atgādinātu pārbaudīt, ko
mūsu bērni domā par Dievu, vai jautā? Mazais Katehisms bija Tava atbilde viņiem. Tu šo darbu uzskatīji par savu svarīgāko
teoloģijas rakstu. Paldies par to un kā no paša sākuma Tu tajā māci katrā bauslī saskatīt ne tikai aizliegumu, „tev nebūs”,
bet „tev būs” iespēju īstenot Kristus zelta bausli: “...visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darīt arī jūs viņiem. Jo
tā ir bauslība un pravieši.” (Mt. 7:12) Vēl iespēja mācīties, atjaunoties ticībā un reformēt to, kam jāpārtop.
Mācītāj, ievadot Lielo Katehismu Tu garīdzniekiem aizrādīji neiedomāties, ka viņi visu jau zina, ka nebūtu vairs jāmācās:
“...arī es esmu doktors un sludinātājs, tikpat pieredzējis un izglītots kā visi šie pārdrošnieki, tomēr es daru kā bērns, kas
mācās katehismu, - es to lasu un atkārtoju vārdu pa vārdam ir rītu un kad man ir laiks, svēto lūgšanu, baušļus, ticības
apliecību, psalmu, utt., un tomēr man vēl ik dienas ir jāturpina lasīt un studēt, taču es vēl neesmu to apguvis tā, kā vēlētos,
un man jāpaliek bērnam un katehisma skolniekam, kāds es labprāt palieku.” Vai Tu manīji, ka Reformācija nesīs sekas, ko
Tu nebūtu paredzējis. Vai to pašu Tu šodien teiktu: ka tikai Dievs zina, kas rītdien būs, bet mēs pazīstam Pestītāju, kam,
sekojot droši, esam šinī laikā un mūžībā.”
Ārā ir gaišs, bet vēl ir 31. oktobris. LELBA Virsvalde līdz ar Jums Dievam pateicas par Reformāciju un par māc. Dr. Mārtiņu
Luteru. Pirms 500 gadiem iesākās kustība, kas vēl turpina pārvērst pasauli, kad viens pēc otra Dieva bērns atver Viņa
Vārdus, sastop Kristu un Viņa žēlastības spēka atbrīvots, brīvprātīgi dodas Svētā Gara vadībai, kalpojot līdzcilvēkiem un
godinot vissvēto, Trīsvienīgo Dievu. Priecāsimies par šo dienu, kad Reformācijas dēļ arī mūsu Baznīca atzīmē savu 500.
dzimšanas dienu!
No sirds cits citu apsveiksim, lūgšanās būsim vienoti un kalposim arvien ar prieku!
+ Lauma
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Lūgšanas katrai nedēļas dienai

Reformācijas svētdiena

(no Latvijas brāļu draudžu lūgšanu
krājuma)
Pirmdiena
Pateicība par jaunu dienu un nedēļu.
Lūdzam Debesu Tēva svētību un Svētā
Gara vadību šīs nedēļas gaitām un
savstarpējām attiecībām. Par Baznīcas
liecību un kalpošanu pasaulei. Par
mīlestības un ticības stiprināšanu cilvēkos.
Par tiem, kas pasludina Tavu vārdu.
Par Vidzemes laukiem un pilsētām.
Otrdiena
Par sadraudzību un labām attiecībām ar
cilvēkiem, īpaši ar tuvākajiem. Par laulību
un ģimeni. Par bērniem, lai bērniem
nepietrūktu mīlestības. Lai visiem būtu
barība, pajumte un varētu iet skolā. Par
bērnudārziem un skolām, par skolotājiem
un audzinātājiem.
Par Zemgales laukiem un pilsētām.
Trešdiena
Par Latvijas dievnamiem un draudzēm. Par
dzīvu piedošanas garu cilvēku attiecībās un
mūsu tautā. Par tiem, kas slimībās un
grūtībās. Par tiem, kas gādā atvieglojumu
ciešanās. Par slimnīcām un pansionātiem.
Par vientuļajiem un nesaprastajiem
cilvēkiem.
Par Kurzemes laukiem un pilsētām.
Ceturtdiena
Par mieru mūsu zemē. Par mieru Latvijas
cilvēku un tautu starpā. Par svētību
darbam un svētīgiem darba augļiem. Par
laicīgo valdību, gudriem likumiem un
krietniem ierēdņiem un visiem krietna
darba strādniekiem. Par jauniešiem un
studentiem, lai tie būtu Tev par godu un
tautai par svētību.
Par Latgales laukiem un pilsētām.
Piektdiena
Par tiem, kas kopj zemi. Svēti zemniekus
un zemes augļus. Par dzīvo dabu. Par
cietajām cilvēku sirdīm, mūsu cietajām
sirdīm. Lai Tava mīlestība mūsu sirdis dara
atsaucīgas un redzīgas cita sāpēm un

Piedalījās daudzi mācītāji no Otavas draudzēm un ELCIC vadība Abi foto: S.Rakitko

2017. gada 29. oktobrī kopējā Otavas luterāņu Reformācijas
dievkalpojumā lielā Christ Church Cathedral bija gandrīz piepildīta ar
dievlūdzējiem. Viņu starpā bija 22 latvieši. Piedalījās vēstnieks Kārlis
Eihenbaums ar kundzi Ināru Eihenbaumu, draudzes locekļi un citi otavieši.

Reformācijas diena sākās ar preses konferenci, klātesot pilsētas mēram
Džimam Vatsonam un citiem politiķiem, un turpinājās ar sarīkojumu
„Reformācija vārdos un mūzikā” Sv. Pētera luterāņu baznīcā. Vēlāk visi
sanākušie vienotā procesijā devās uz blakus esošo Christ Church Cathedral
uz svētku dievkalpojumu. Sprediķi teica ELCIC nacionālā bīskape Sjūzena
Džonsone (ELCIC national bishop Susan Johnson). Māc. Ilmārs Zvirgzds un
vairāki mūsu draudzes locekļi piedalījās Svētā vakarēdiena sniegšanā. Pēc
dievkalpojuma visi bija aicināti uz svētku mielastu, ko bija gādājušas visas
draudzes.
Vita Mazpole
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grūtībām. Par ticību Kristus krusta spēkam. Par manu
grēku piedošanu. Kungs apžēlojies.
Par Sēlijas laukiem un pilsētām.

15. oktobrī nosvinējām Nama 35. gadu jubileju. Atkarībā
no tā, kā skatāties, 35 gadi ir ilgs laiks jeb acu mirklis, bet
svinams tik un tā. Ieradās kupls skaits nama atbalstītāju
un labvēļu pavadīt vairākas interesantas un patīkamas
stundas mūsu Otavas latviešu kopienas namā. Bija
iespēja apskatīt oriģinālos ēkas plānus un fotogrāfijas no
dažādiem pasākumiem, kā arī fotogrāfijas, ko Andrejs
Tenne-Šēns bija sagatavojis ekrāna izrādei. Mūs apsveica
vēstnieks Kārlis Eihenbaums, Roberts Kalniņš Montreālas
Trīsvienības draudzes vārdā un Andris Ķesteris no LNAK.
Viņi cildināja mūsu rosību beidzamos 35 gados un
mudināja turpināt nākotnē.

Sestdiena
Par kristīgo ticību. Par pestīšanas prieku latviešu tautā.
Par vienotību sadraudzībā un sirsnīgu mīlestību Tavu
bērnu vidū. Lai vienā Garā visi Tavi bērni tiek pulcēti ap
Tavu svēto krustu un dzīvības vārdu. Par mīlestību un
gaismu cilvēku dvēselēs.
Mēs lūdzam par Rīgu.
Svētdiena
Augšāmcelšanās diena. Dievs svēti Latviju! Svēti savu
draudzi visā pasaulē. Svēti un stiprini savus aicinātos un
izredzētos. Tev vienam mūsu gods, slava un pateicība un
pielūgšana. Tev vienam, Tu visuvarens, svēts un mūžīgs,
trīsvienīgais Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Liec mums
tiekties un ilgoties pēc Tavas valstības, un reiz to arī
saņemt. Āmen!

Kā bija iepriekš izsludināts, svētku galds bija 35 gardumu
cienasts. Klātesošie apbrīnoja un tad baudīja gardumus,
kā arī baudīja vēstniecības dāvāto vīnu. Bija kaut kas
katrai gaumei.
Bija iespēja piedalīties loterijā, kas norisinājās savādāk
nekā parasti. Katrs loterijas biļetes pircējs ielika savu
biļeti trauciņā pie laimesta, ko viņš/viņa iecerēja iegūt.
Un, ja it sevišķi cerēja uz vinnestu kā hokeja spēles ieejas
biļetes, mājas krāsošana, vīna pudeles, restorāna dāvanu
karte, spēļmantas bērniem vai kādu citu no 19
laimestiem – varēja pirkt vēl biļetes, lai būtu labākas
izredzes vinnēt.

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI

Apsveicam apaļo gadu jubilārus! Novembrī Sigurdu
Andersonu un decembrī Edīti Taylor sveicinām ar
pantiņu:
Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.
Pārsteigta Irēna Būcēna priecājās par loterijas vinnestu.

LELBAs XV Sinode notika no 6. līdz 8. oktobrim Niagārā.
Tur sanāca draudžu pārstāvji, ordinēti garīdznieki un laji.
Lozungs bija “Ūdeņi plūst un top varena straume”,
piemērots sinodes vietai un darbam, kas bija iecerēts. Ja
saņemiet laikrakstu „Latvija Amerikā”, 21. oktobra
izdevumā varat redzēt bildes un lasīt aprakstu. Pēteris
Brauns piedalījās kā Miera draudzes delegāts. Svētdien,
5. novembrī, pēc dievkalpojuma, Pēteris stāstīja par
piedzīvoto sinodes laikā.

Iepriecināja arī viktorīna - konkurss. Komandas centās
atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar pasākumiem, kas
notikuši namā beidzamajos 35 gados. Izlasiet Ingrīdas
Mazutes rakstu (5. lapaspusē) un izbaudiet, ko Jūs
atceraties.
Kā katrā šāda mēroga pasākumā ir ieguldīts daudz laika
un darba. Vēlos tagad teikt PALDIES visiem, kas palīdzēja
šo jubileju īstenot.
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Paldies Ligitai Miezītei, kas atgādināja valdei par šo nama
gadadienu. Paldies visiem, kas deva idejas, kā atzīmēt šo
dienu. Paldies cienastu gatavotājām, paldies tām, kas
sakārtoja zāli, kas dekorēja galdus un tiem, kas vēlāk
nokārtoja. Paldies tiem, kas novāca traukus un tiem, kas
tos mazgāja. Paldies Solvitai Rakitko par loterijas ideju un
tās īstenošanu. Paldies visiem, kas ziedoja mantas
laimestiem. Paldies visiem, kas pirka loterijas biļetes.
Paldies Ingrīdai Mazutei par viktorīnas ideju un par
sagatavotiem jautājumiem. Paldies Uģim Lāmam par
bildēm, kas iemūžinās šo pasākumu. Paldies visiem, kas
atsaucās draudzes valdes lūgumam finansiāli atbalstīt
nama uzturēšanu. Paldies Jums visiem, kas atnācāt un
atbalstījāt šo pasākumu.

Pārmaiņas draudzes dzīvē
Zenta Rutulis (dz. Lesiņš)
Dzimusi 1927. gada 19. februārī
Mirusi 2017. gada 15. oktobrī
“Nebīsties jo Es tevi atpestīju. Es
tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans!”
Jes. 43:1
Paldies Rutuļu ģimenei, kas nozīmēja mūsu draudzi
saņemt ziedojumus Zentas piemiņai

Garīgās stundas turpinās katra mēneša trešajā
ceturtdienā. Temati it vienmēr interesanti un būs iespēja
arī iztirzāt Jūsu jautājumus. Visi ir mīļi aicināti.

Sveicam Kristu Upeslāci un Krišu Braunu
ar dēla

Paldies visiem talciniekiem, kas nāk katra mēneša trešajā
otrdienā apkopt namu. Diemžēl parasti ierodas tikai daži
un tie paši talcinieki. Darbs ietu ātrāk un jautrāk, ja
vairāki nāktu palīgā. Talka notiek no plkst. 10:00 līdz
12:00 . Vienmēr ir darbu dažādība un var darīt, kas ir pa
spēkiem.

Tomasa Pērkona Brauna
piedzimšanu
2017. gada 27. oktobrī

Sadarbība ar Monreālas Trīsvienības draudzi
Kā droši vien zināt, Monreālas draudzei jau kādu laiku
nav bijis pašiem savs mācītājs. Iepriekš mācītājs Ķirsons
un mācītājs Bērziņš brauca uz Monreālu noturēt
dievkalpojumus. Ar prāvestes Ilzes Kuplēnas-Ewart
starpniecību, mūsu tagadējais mācītājs Ilmārs Zvirgzds
būs vikārs Monreālas draudzē. Viņš brauks uz Monreālu
vienu vai divas reizes mēnesī noturēt dievkalpojumus un
sniegt citus pakalpojumus pēc vajadzības. Apzīmējums
„vikārs” dod Ilmāram Zvirgzdam tiesības reprezentēt
Trīsvienības draudzi baznīcas darīšanās. Par šiem
pakalpojumiem Monreālas draudze maksās Miera
draudzei atlīdzību.

Miera draudzes nama 35 gadu jubileja
Kas gan namā nav noticis!
35 gados nams ir piedzīvojis daudz jo daudzus
sarīkojumus. Tos, kuras rīkoja draudze, bet arī tos, kurus
rīkoja citas organizācijas. Biedrībai, DV, skolai, senioriem,
dejotājiem, korim un vēstniecībai - visiem nams ir bijis
atvērts kā mājas.

Tā kā 42 no Trīsvienības 91 draudzes locekļa ir pāri par 80
gadiem (no tiem 36 ir vecāki par 90 gadiem) Trīsvienības
valde ir lūgusi 26. novembra (Mūžības svētdienas)
dievkalpojumu noturēt agrāk, lai šie vecākie draudzes
locekļi varētu vēl dienas gaismā tikt mājās. Lai to
panāktu, mūsu dievkalpojumam arī jāsākas agrāk.
Ievērojiet, ka 26. novembrī (diena pēc Ziemassvētku
tirdziņa) mūsu dievkalpojums sāksies plkst. 10:00 un
tirdziņš, ieskaitot pusdienas, turpināsies līdz plkst. 13:00.
Decembrī māc. Ilmāram Zvirgzdam nav paredzēts braukt
uz Monreālu, bet iespējams, ka janvārī un februārī
(tumšos ziemas mēnešos) mums būs vēl kāds agrāks
dievkalpojums.
Vita Mazpole

Koris uzstājas baznīcā

Katru gadu ir lietoto mantu tirdziņi, pankūku un Lieldienu
brokastis, 18. novembra svinības, Ziemassvētku eglīte,
referāti, filmas, politiski un informatīvi pasākumi un viesu
uzņemšanas. Ir noturētas labvēļu pusdienas ar zupām,
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mākslas izsoles, pīrāgu konkursi un skolas izlaidumi. Ir
svinētas kāzas, iesvētības, kristības un vairāku
organizāciju jubilejas.

Staško, laulības: A. un G. FLynn. Pirmais lielais pasākums:
bazārs augšstāvā. Pirmais skolas sarīkojums: draudzīgais
aicinājums. Pirmā ērģelniece: L. Zoldnere
Jautājumi atmiņas asināšanai (atbildes 14. lapaspusē):
1. 1991. gadā namā gatavojām palīdzības pakas
Latvijas mazturīgajām ģimenēm. Pakojām,
saiņojām un aizsūtījām 325 pakas. Cik gadus to
darījām?
2. Noturētas 2 kokļu dienas 1985. un 1999. gadā.
Kas uzņēmās atbildību par pirmo un kas par
otro?
3. Pirmajās kokļu dienās bija svētku balle. Kā sauca
balles muzikantus?
4. 1990. un 1996. gadā namā notika Dziesmu
svētku atskaņas. Arī pēc Hamiltonas svētkiem
2009. gadā. Neskaitot diriģentus un bērnus, cik
dziedātāji piedalījās : 34, 44, vai 54?
5. Tik pat daudz bija arī dejotāji.
6. Kurā gadā skola sāka noturēt mācību klases
namā? 1990., 1992. vai 1994. gadā?
7. 1988. gadā notika pirmais lietotu mantu tirdziņš.
Kam par labu tika ienākumi?
8. OLB uzsāka regulārus video vakarus vienreiz
mēnesī. Kā sauc šos vakarus?
9. Pirms 8 gadiem Lieldienu brokastīs iesākās jauna
tradīcija. Kāda?
10. Kad nopirka namu, tad blakus galvenajām
durvīm auga viens liels koks. Kas tas bija par
koku?
11. Otavas deju grupa “Rotaļa” sāka dejot 1983.
gadā. Kādu vārdu deju grupa pieņēma 2009.
gadā?

Iesākam sarīkojuma zālē ar tostu

Ir bijuši lieli pasākumi, daži pat ilga vairākas dienas kā
kokļu dienas, LNJAK draudzības dienas,
Balticfest,
konferences, mākslu dienas, mini 3x3 un Dziesmu svētku
atskaņas. Uzstājās kori no tuvienes kā „Junda”,
„Straume”, „Atbalss”, „Dzirksts”, „Skanda” un tālienes kā
studenšu koris, „Sonore” un vēl citi. Ir rīkoti visādi
koncerti - vijolniece Lielmane, pianists Ozoliņš, Latvijas
„Trīs Tenori", „Tērvetes Trubadūri”, Rīgas Kabarē,
Ornaments, Dimanta, Liepiņš, Dimiters, Akuratere,
Muktupāvels un vēl. Uzstājās dejas grupas folkloras un
saviesīgos vakaros. Noturētas jaungada sagaidīšanas un
skolas izlaidumi. Viesojušies grāmatu autori, filmu
režisori, dzejnieki un pat divi Latvijas prezidenti.

Ingrīda Mazute

Ilse Zandstra un Max Pierce apskata vecās fotogrāfijas un
pārrunā pagātnes notikumus draudzes nama ēkā

PIRMĀS REIZES notikumi namā: pirmās kristības: M.
Tenne-Šēna, iesvētības: L. Cenne, A. Pone, M. Staško, P.

Izolde Spūrmane vinnēja groziņu ar ķirbjiem
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Par garšīgām pusdienām varam pateikties Krystynai
Ribakovai un Mārai Ponei. Saimnieces pasniedza cāļa
sacepumu sakņu mērcē un kartupeļu biezeni. Turklāt vēl
bija divējādi salāti, marinētas sēnītes un rupjmaizes
šķēles. Saldajam bija kliņģeris un divas kūkas.

Nama 35 gadu jubilejai
Otavas Latviešu nams tiešām ir visas Otavas un apkārtnes
latviešu sabiedrības satikšanās vieta. Arī Latvijas
vēstniecība gan to izmanto, gan arī to atbalsta savu
iespēju robežās.
Nams noteikti, pēc Latvijas vēstniecības, ir otra visvairāk
apmeklētākā vieta mums, mūsu ciemiņiem un Latvijas
patriotiem. Tur esam rīkojuši arī diplomātiskus
pasākumus ar citu valstu pārstāvjiem, tur ir bijuši
ministri, arhibīskapi un skatītas filmas. Tur ir godināts
Latvijas īpašais Simtgades karogs, tur ir gatavojušies
lielajiem Latvijas Dziesmusvētkiem mūsu koristi gan no
šejienes, gan no Kvebekas. Jūsu atvērtība un gatavība būt
pretimnākošiem, elastīgiem, kā to prasa mūsu laikmets,
ir augstu vērtējama. Liels paldies par to!

Kamēr ēdām – un vēl ilgi pēc tam – ar spēlēšanu un
dziedāšanu seniorus iepriecināja kanādiešu duets Toe
Tappin’ Tunes. Bob Montgomery spēlēja elektronisku
taustiņinstrumentu un Don Paterson spēlēja trompeti un
dziedāja. Liekas, ka viņu spēlētie un dziedātie gabali bija
tīši izmeklēti, lai valdzinātu vecāka gājuma ļaudis, nu,
teiksim, seniorus. Par Toe Tappin’ Tunes uzstāšanos no
saviem personīgiem līdzekļiem visus pieprasītos $150
samaksāja Senioru kluba priekšniece Vija Hay.

Jums taisnība, ka ar kopīgiem spēkiem un apņemšanos
mēs varam uzturēt namu, lai tas turpina būt par visu
latviešu mājām Otavā – latviskās kultūras mājvietu.
Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums

SENIORU KLUBS
Septembrī
Pēc divu mēnešu pārtraukuma Senioru klubs atsāka
savus saietus 7. septembrī. Bija ieradušies kopā 35, no
tiem trīs septembra jubilāri - Vitālijs Būcēns, Chris
Candow un Ligita Miezīte. Iztrūka septembra jubilāre
Vija Millere. Ievērojot stingri nostiprinājušos tradīciju,
dalībnieki nodziedāja Daudz baltu dieniņu un
saskandināja vīna glāzes. Klātesošos sirsnīgi sveica
priekšniece Vija Hay, aicinot visus pie pusdienu galda pēc
iespējas drīz, jo paredzētā mūzikas programma esot ap
stundu gara.

Bob Montgomery

Dueta repertuārā bija Meitene no Ipanemas; Hello, Dolly;
Five Foot Two, Eyes of Blue; When You’re Smiling un
daudzi citi jau desmitiem gadu pazīstami grāvēji. Daži
seniori dziedāja līdz un daži senioru pāri pat neatturējās
un grieza fokstrotu.

Don Paterson

7

Šāda veida programma Senioru kluba vēsturē notika
pirmo reizi. Doma bija pasniegt “kaut ko jaunu.” Senioru
kluba valde labprāt uzklausīs biedru komentārus un
vērtējumu par šādas programmas izvēli.
Aivars Pone

novietoti trīs foto albūmi, kur bildēs un piezīmēs varēja
izsekot kluba notikumiem jau kopš 1985. gada (1985!).
Dzimšanas dienās ar tradicionālo dziesmu sveicām Uģi
Bicki, Pēteri Braunu, Valentīnu Tenne-Šēnu un Evu
Sinkēviču.
Kluba biedrus uzrunāja arī Pēteris Brauns, LNAK padomes
priekšsēdis. Viņš īsumā aprakstīja LNAK darbu un
uzsvēra, ka LNAK organizācija pārstāv visus Kanādā
dzīvojošos latviešus un ir visiem latviešiem svarīga.
Šefpavāra uzdevumus šoreiz uz pusēm dalīja Rolfs un
Vija Klucherti. Ēdieni ar uzviju apmierināja visus.
Ēdienkartē bija cepts tītars ar rīsu un maizes pildījumu,
un, veģetāriešiem un vegāniem, kartupeļi, sarkanie
kāposti un Waldorf salāti.

Jautra “Bob and Don” mūzika aicināja uzdancot

Oktobrī
Senioru ikmēneša saieti norisinās mēneša pirmajā
ceturtdienā. Oktobra saiets iekrita 5. oktobrī, skaistā
siltā rudens dienā. Iespējams, ka jauko laika apstākļu dēļ,
daži seniori bija izvēlējušies dienu pavadīt savā piemājas
dārziņā, to sagatavojot aukstām rudens un ziemas
dienām. Bija arī daži, protams, kas bija kavēti ierasties
nespēka un slimību dēļ. Lai nu kā, saietā kopā bijām 27.

Pavāri Vija un Rolfs Kluchert pasniedz ēdienu māc. Ilmāram

Daži kluba biedri bija izteikušies, ka saietos vajadzētu
vairāk dziedāt. To ņemot vērā, nodziedājām visiem labi
pazīstamo Dažu skaistu ziedu. Dziesma skanēja tīri labi
un ir nodoms šo mēģinājumu atkārtot. (Iebildumus lūdzu
reģistrēt pie kluba amatpersonām )
Dagnija un Aivars Staško maijā devās 12 dienu ilgā
ceļojumā uz Ķīnu. Maršruts: Otava-Toronto-Pekina
(Beijing)-Chongquing (pie Jandzi upes)-Jingzhou-Wuhan
(ātrvilciens līdz 250 km/stundā)-Šanhaja-Toronto-Otava.
Par saviem piedzīvojumiem saistoši stāstīja un bildes
rādīja Dagnija. Interesanti bijis vērot, kā apstrādā nefrītu
un zīdu. Redzējuši Tiananmena laukumu, Mao Dzeduna
mauzoleju, Aizliegto pilsētu, Lielo Ķīnas mūri, Trīs Aizu
dambi (lielākā spēkstacija pasaulē), Šanhaju (24 milj.
iedzīvotāju) un daudz citu vietu. Jācer, ka daudz garāks šī
vienreizējā ceļojuma apraksts tiks publicēts OLB
Apkārtrakstā.
Aivars Pone

Klātesošos sveica kluba priekšniece Vija Hay un
atgādināja, ka biedru nauda ir $12 gadā un ka ēdiens
promnešanai ir $4. Uz blakus galdiņa saieta zālē bija
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Pusdienām saimnieces Maruta Pierce un Ilse Zandstra
bija izvēlējušās klātesošos cienāt ar kuskusu un tadžina
(angliski tagine) ēdienu, kas esot ļoti populārs Marokā.
Marokā māla tadžina traukā sautējot visu - gan gaļu, gan
dārzeņus, gan garšvielas. Šoreiz netrūka arī rupjmaizes,
salātu un mērces kuskusam. Paldies saimniecēm par
garšīgiem eksotiskiem ēdieniem.
Ar klusuma brīdi pieminējām biedres Zentas Rutules
aiziešanu mūžībā š.g. 15. oktobrī.

Dagnija Staško pie ķīniešu lauvas

Programmas daļā noklausījāmies Silvias Zalts-Sīpoliņas
stāstījumu un vērojām bildes par Maroku!

Novembrī

Viņa Marokā nesen pavadījusi 16 dienas kopā ar vīru
Ģirtu, kur viņiem piebiedrojusies arī Silvias māsa Anita.
Marokas lielāko pilsētu Kasablanku varot no Montreālas
sasniegt apmēram septiņu stundu gara lidojuma laikā.
Marokas karaliste ir valsts Āfrikas pašos ziemeļrietumos.
Kopš 1999. gada valstī valda Karalis Mohameds VI.

Novembra senioru saiets bija kopā pulcinājis 36
dalībniekus. Savos ievadvārdos Senioru kluba priekšniece
Vija Hay uzsvēra, ka novembrī latvieši svin vairākas
nozīmīgas dienas, to starpā Lāčplēša dienu (11.
novembrī) un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu
(18. novembrī). Uz galdiem svinību nolūkam bija
novietotas vāzītes ar skujiņām un sarkanbaltsarkaniem
karodziņiem. Saieta laikā visi nodziedājām Še, kur līgo
priežu meži un saieta noslēgumā nodziedājām Dievs,
svētī Latviju!

Kasablankā atrodas Marokas lielākā mošeja, Karaļa
Hassana II mošeja, kas spēj uzņemt 80,000 dievlūdzēju.
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Kā jau citur musulmaņu valstīs, nekur neredz attēlotus
cilvēkus. Visur dominē ģeometriski raksti un formas.
Rabātā, Marokas galvaspilsētā, atrodas Mohameda V
mauzolejs, ko daudzi uzskata par modernu arhitektūras
mākslas darbu. Pretstatā Rabātai, kur redzamas baltas un
zilas krāsas, Marakešā redzami sarkani mūri un tāpat
zeme. Mūsu latviešu tūristi viscaur sildījušies ap 34°C
siltumā, ēduši daudz tadžinas ēdienus un mielojušies ar
granātāboliem.
Viens
no
interesantākiem
piedzīvojumiem bijis ciemošanās berberu, t.i.,
Ziemeļāfrikas iezemiešu mājā.

Uģis Lāma apmāca bērnus kokgriešanā latviešu skolas stundā

Sāra pie sava pirmā iededzinātā raksta kokā

Gatavojas tirdziņam
Seniori Silviai pateicās ar aplausiem un kluba priekšniece
pasniedza puķes.
Aivars Pone

Skola
Otavas latviešu skola sāka darboties šoruden ar 17
bērniem vecumā no 2-14 gadiem un 3 bēbīšiem. Mēs
vairākus gadus saucāmies MML (Mēs mācamies par
Latviju) skola, jo ļoti maz skolēni prata latviski. Situācija ir
drusku mainījusies - vairāki bērni tomēr saprot latviski,
un tāpēc skaitāmies latviešu skola. Ar pārējo skolu kopā
ejam rotaļās, dziedam un darām latviskus rokdarbus.
Vecāki piedalās. Koklēšana arī ir pieejama.

Kāpostu talcinieki – Daina Brauna, Vita Mazpole, Max
Pierce, Juris Miezītis un Maruta Pierce Foto: L.Miezīte

Nākamās skolas dienas: 19. novembrī un 3. un 10.
decembrī, kad būs gadskārtējā skolas un draudzes eglīte.
Ingrīda Mazute
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Latvijas 99. dzimšanas dienas svinības
Svētdien, 19. novembrī, plkst. 11:00
Miera draudzes namā

Dievkalpojums
Tautas deju grupas „Rotaļa” uzstāšanās
Apsveikumi
Svētku kliņğeris
Kafijas galds
(lūdzam nākt ar groziņiem)

Aicinām ziedot Zvannieku
māju atbalstam Latvijā

Tu esi mīļi
ielūgta un gaidīta
sestdien, 9. decembrī plkst. 3os pēcpusdienā
pie Silvias Sīpoliņas
lai sirsnībā
kopīgi nodziedātu Ziemassvētku dziesmas,
izbaudītu draudzību,
nogaršotu „groziņu veida ”mielastu
un pateiktos Dievam par visām šī gada svētībām!
Dāvanu izmainīšanas vieta ziedosim $5 vai $10 Latvijas Sv. Pestītāja
baznīcas zupas virtuvei.
Nāc ar priecīgu prātu
(108 Lisgar street, 2102 dzīvoklis. Kods pie ielas durvīm 2066),
paņem līdz ko garšīgu
(saldu, ja esi dzimusi vasarā/pavasarī), sālītu, ja ziemā/rudenī)
un paziņo Silviai Tavu piedalīšanos
uz 613 804 0881 vai silviazalts@gmail.com
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NEPALAIDIET GARĀM!
Latvijas vēstniecība Kanādā aicina
uz filmas ”ES ESMU ŠEIT” (Mellow Mud) izrādi
Eiropas Savienības filmu festivālā

Piektdien, 24. novembrī pulksten 19:00
Auditorium, National Gallery of Canada, 380 Sussex Drive
Biļetes: $13, senioriem - $9
Filma ir aizkustinošs stāsts par meiteni Raju (17) un viņas brāli Robi (12), kas spiesti dzīvot kopā ar
vecmammu Olgu, jo viņu tēvs miris un māte aizbraukusi meklēt darbu Anglijā. Pretēji bērnu gribai,
vecmamma vēlas pārdot lauku īpašumus, kas piederējuši viņu tēvam, bet situācija mainās pēc Olgas
nejaušās nāves. Rajai un Robim ir jāizvēlas – vai ziņot par viņas nāvi un nokļūt bērnu namā, vai noslēpt šo
faktu un cīnīties par savām dzimtajām mājām un ģimeni. Raja kļūst par ģimenes apgādātāju un reizē piedzīvo
savu pirmo mīlestību.
Režisors: Renārs Vimba, 106 min., ar angļu subtitriem.
Filma ieguvusi prestižo godalgu “Kristāla lācis” Berlīnes Starptautiskā kinofestivāla konkursa programmā
“Generation” kategorijā “14plus”.
Eiropas Savienības filmu festivāla programma: www.cfi-icf.ca

BĒRNU STŪRĪTIS

EŅĢELIS
Enģelim mājas ir Debesīs. Enģelis ir Dieva palīgs un vēstnesis.
Eņģelis nāk pie cilvēkiem, lai stāstītu par Dievu un labajiem darbiem, ko
Dievs vēlas, lai cilvēki dara. Enģelis ir draudzīgs.
Nāk Ziemassvētki. Ziemassvētkos enģelis nes ziņas par Jēzus
bērniņa piedzimšanu.
Uzzīmē enģeli. Atsūti to Miera draudzes vēstīm līdz 10. decembrim.

12

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ
Miera draudzes namā, 83 Main Street

Sestdien, 25. novembrī, plkst. 10.00 - 14.00 un
Svētdien, 26. novembrī, plkst. 11.00 - 13.00
Tirdziņā varēs iegādāties piparkūkas, pīrāgus, dažādus cepumus, konservus,
rotas, koka izstrādājumus un citus rokdarbus, Ziemsvētku rotājumus, apsveikumu kartītes,
un pārsteigumus ‘baltā ziloņa’ galdā.
Būs siltas pusdienas abas dienas – skābie kāposti ar desiņām un kafija ar cepumiem.
Ieeja brīva
Aiciniet līdzi savus draugus!

Lūdzam ziedot jaunas vai mazlietotas mantas „baltā ziloņa” galdam, kuras var nodot
svētdienās pirms vai pēc dievkalpojumiem. Visas mantas vēlamies saņemt līdz 20. novembrim,
kad tās varēs vēl nodot starp plkst. 10.00 un 12.00, lai gaumīgi un pārskatāmi mēs varētu tās izlikt,
lai piesaistītu pircēju uzmanību.
Lūdzam draudzes locekļu atsaucību arī ar ceptu gardumu ziedojumiem tirdziņa kafijas galdam
un/vai „bake sale” (cepumu/konservu) galdam. Cepumi nododami piektdien,
24. novembrim starp plkst. 10.00 un 18.00 un sestdienas rītā pirms tirdziņa sākuma.
Tie, kuri vēlas tirdziņā piedalīties ar saviem ražojumiem, ir lūgti pieteikties
pie Ingrīdas Mazutes (613-225-4949) līdz 17. novembrim, lai garantētu sev stendu.
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KOPĪGS APSVEIKUMS

Eiropas Savienības valstu vēstniecības un
Eiropas Savienības delegācija Otavā
aicina uz

Ziemassvētkos atcerēsimies
savus draugus
un paziņas, kopīgi ievietojot
apsveikumu
Miera Draudzes Vēstīs
un ziedojot draudzei.
Ziedojumus lūdzam nodot
Draudzes grāmatvedim
līdz 15. decembrim,
sūtot uz adresi:
JurisMiezītis
57 Waxwing Dr. Ottawa, ON K1V 9H1

Ziemassvētku koncertu

Atbildes viktorīnas jautājumiem:
1. 10. 2. Dagnija Staško un Miķelis Svilans.
3. Elektriskie burkāni. 4. 44 dziedātāji un 44 dejotāji.
5. 1994. 6. Beverīnas vasaras vidusskolai. 7. Otrās
otrdienas. 8. Vilkt cepures. 9. Egle. 10. Spīdola.

Piektdien, 8. decembrī puksten 19:00
Durvis atvērtas no 18:30
Notre-Dame Cathedral Basilica
385 Sussex Drive
Ieeja brīva

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
Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com
MDV Redakcija
Redaktors: Ilmārs Zvirgzds zvirgzds@me.com
Rakstu saņēmēja: Solvita Rakitko solvita.rakitko@gmail.com
Kalendārs: Helgi Tenne-Šēna h.tennesens@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis
iznāks
janvāra sākumā
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2017. gada 24. decembram

KALENDĀRS 2017. GADA NOVEMBRIS- 2018. GADA JANVĀRIS
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 TenneŠēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com

Novembris
2 ceturdiena
5 svētdiena

7
8
12
14
15
16
18
19

otrdiena
trešdiena
svētdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
sestdiena
svētdiena

21 otrdiena
24 piektdiena
25 sestdiena
26 svētdiena

12.00
11.00

10.00
10.00
11.00
9.30
19.00
11.00
9.00
11.00
10.00
19.00
10.00-14.00
10.00

Senioru saiets
Dievkalpojums, Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis.
Pēc dievkalpojuma Pēteris Brauns stāstīs par XV LELBA's Sinodi.
Skoliņa satiekas plkst. 10.45
Pīrāgu talka Ziemasvētku tirdziņam
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums, Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Piparkūku talka Ziemasvētku tirdziņam
Draudzes valdes sēde
Garīgā stunda
Latvijas karoga pacelšana pie Otavas pilsētas domes (City Hall)
Dievkalpojums, Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Pērm. Daina Brauna. Seko Latvijas Valsts svētku svinības. Skoliņa satiekas plkst. 10.45
Nama tīrīšanas talka
Latvijas filmas "Mellow Mud" izrāde ES filmu festivālā, skatīt sludinājumu
Ziemasvētku tirdziņš draudzes namā, skat. sludinājumu. Christmas Craft and Bake sale
Dievkalpojums, Mūžības svētdiena. Pērm. Andris Lange.
Seko tirdziņš līdz plkst. 13.00. Christmas sale follows until 13.00.

Decembris
3 svētdiena

11.00
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ceturdiena
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sestdiena
svētdiena
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11.00
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otrdiena
trešdiena
svētdiena
otrdiena
ceturtdien
svētdiena

19.00
10.00
11.00
10.00
11.00
17.00

31 svētdiena

11.00

Dievkalpojums, Adventa pirmā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš.
Skoliņa satiekas plkst. 10.45
Senioru saiets
Ziemassvētku koncerts Notre Dame Basilica, skat. sludinājumu
Dāmu eglīte, skat. sludinājumu
Dievkalpojums, Adventa otrā svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš.
Sekos draudzes un skolas eglīte
Draudzes valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums, Adventa trešā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis
Nama tīrīšanas talka
Garīgā stunda
Dievkalpojums, Adventa ceturtā svētdiena, Kristus piedzimšanas svētvakars.
Pērm. Andris Lange. Christmas Eve bilingual service.
Dievkalpojums, Vecgada diena. Pērm. Andris Lange

11.00
19.00
10.00
12.00
11.00
19.00
11.00

Dievkalpojums, Epifānijas laika pirmā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš
Draudzes valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Senioru saiets, Gadskārtējā pilnsapulce
Dievkalpojums, Epifānijas laika otrā svētdiena,. Pērm. Daina Brauns
Nama tīrīšanas talka
Garīgā stunda
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