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Nezūdieties 
Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. 
Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tāpēc Es jums saku: nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī 
savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties 
uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz 
labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdāties 
apģērba dēļ? Mācieties no puķēm laukā, kā tās aug: ne tās strādā, ne tās vērpj, tomēr Es jums saku: ir Salamans visā 
savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī, tā 
ģērbj, vai tad ne daudz vairāk jūs, jūs mazticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar 
ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekš pēc 
Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo 
rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu (Mateja ev. 6:24–34). 

Dievs redzamo pasauli radījis no nekā. Pēc radīšanas Dievs atzīst pasauli par labu. Šis vērtējums ir kļuvis par kritēriju, kā 
mēs varam domāt par pasauli, tās būtību un līdz ar mūsu vietu tajā. 

Dieva radītajā pasaulē nav nekā slikta.  Viss ir labs, viss ir Dieva radīts, mēs paši esam Dieva radīti – nevis tikai daļa no 
mums, piemēram, dvēsele, bet viss, kas mēs esam. 

Kas ir galvenais pasaulē? Tā ir Dieva radīta, taču vienlaikus tai piemīt noteiktas robežas. Tai ir savs sākums un tai būs arī 
savs gals. Mēs esam daļa no tās, savā ziņā tieši tādi pat kā pasaule – arī mums katram ir savs sākums un reiz būs savs gals. 
Evaņģēlija vārdi šo patiesību neslēpj. Zāle tiek iemesta ugunī, un cilvēka spēkos nav pagarināt savu mūža ilgumu. 

Viens no galvenajiem vadmotīviem, kas kopj attieksmi pret apkārtni un pašam pret sevi, ir senlaicīgais vārds “nezūdieties”. 
Negaudieties, nežēlojieties, neesiet īgni. “...Nezūdaties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, 
ar ko ģērbsities.” Un tūdaļ piemetināts: “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas 
šīs lietas taps piemestas.” Aicinājums būt drošam un paļauties, jo par visu tiks gādāts. Tas ir tik negaidīti cilvēkiem, kas 
raduši satraukties par ikdienas darbiem un materiālām lietām. Īstenā ticība ir paļāvība, ka Dievs gādās. Ticība prasa lielu 
drosmi, jo uzticēšanās nav viegla. Viņš gādās, un viss būs labi. 

Kristus vārdu mērķis ir iedrošināt cilvēku paļauties, neuztvert dzīvi kā nepanesamu un grūtu nastu, bet paļauties, ka viss 
nepieciešamais tiks dots. 

Nereti vieglāk ir kurnēt un zūdīties – par lietām, kas mums pieder vai nepieder, par to, ko gribētos iemantot, par 
neizdevušos dzīvi vai grūtu darbu. Taču evaņģēlijs aicina būt pašpietiekamiem. Mums ir viss, kas ir vajadzīgs, vai dzīvojam 
bagātā vai nabagā valstī. Raizes un rūpes nepadarīs dzīvi ne garāku, ne labāku. Dievišķā mīlestība savukārt sniedz dzīvei 
mūžības apmērus. 

Ilmārs Zvirgzds 
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DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 
 
Apsveicam dzimšanas dienā septembra mēnesī Ligitu 
Miezīti un Viju Milleri ar vārdiem: 
 
 Ir katram ziedam sava rasas pērle, 
 Kas visās varavīksnes krāsās mirdz. 
 Kā gribētos to satvert saules starā 
 Un dāvināt to Tev no sirds! 
 
Paskaidrojums par apsveikumiem: katru mēnesi valde 
apsveic draudzes locekļus, kuri ir jubilāri “apaļās” 
dzimšanas dienās, piem. 65, 70, 75 utt., un dzimšanas 
dienās visus, kuri pārsnieguši 80 mūža gadus. 
 
Pēc mācītāja I. Zvirgzda vadītā Kapu svētku svētbrīža 
svētdien, 15. Jūlijā, bijām laipni lūgti uz kafiju pie Intas 
Zobs-Sīpoliņas.  Paldies, Inta, par Tavu viesmīlību un 
bagātīgo kafijas galdu. 
 
Paldies mācītājai Silviai Zalts-Sīpoliņai par novadīto 
brīvdabas svētbrīdi pirms mūsu draudzes piknika 19. 
augustā. 
 
Paldies Aivaram Ponem par laju vadīto svētbrīdi 26. 
augustā. 
 
Paldies Intai Zobs-Sīpoliņai par viesmīlību, piedāvājot 
viņas skaisto dārzu mūsu draudzes piknikam 19. augustā. 
Sanācām kuplā skaitā, pāri par piecdesmit, un pavadījām 
vairākas omulīgas stundas. Baudījām sanesto azaidu un 
Intas dēlu ceptās desas un hamburgerus. 
 
Paldies Lindai Boole par lielo darbu, revidējot un 
sakrāmējot sanestās grāmatas.  Grāmatas tagad 
sakārtotas plauktos un dublikāti sasaiņoti nodošanai 
Saulaines grāmatu klētiņai. 

Paldies Jānim Krūmiņam par logu rāmju krāsošanu sēžu 
telpā. 

16. septembrī dievkalpojumu vadīs ELCIC (Evangelival 
Lutheran Church in Canada) Eastern Synod prāveste 
JoAnne Lam. 
 
Sākot ar septembra mēnesi, garīgās stundas notiks 
svētdienās pēc kafijas (plkst. 12:30). Nolēmām izmēģināt 
šādā izkārtojumā, lai vairākiem būtu iespēja piedalīties.  
 
Septembrī sāksies nama āra mūru remonts, kas ilgs 
vairākas nedēļas.  Uzņēmums BMR Masonry pildīs 

plaisas, kas ar laiku radušās starp ķieģeļiem un atjaunos 
skursteni namam un Lees Ave mājai.  Remontdarbu laikā 
nebūs iespēja novietot automašīnas aiz baznīcas. 
 
Kad gatavojāmies Doors Open Ottawa, cītīgi pārbaudījām 
namu, lai to uzkoptu.  Ievērojām, ka vairākas plaisas 
sienās bija samērā lielas un radās aizdomas, ka Main ielas 
pārbūve bija pasliktinājusi situāciju. Sazinājāmies ar 
Otavas pilsētu ar cerību saņemt atlīdzību. Mūsu 
jautājums (inquiry) tika nodots tālāk uzņēmumam, kas 
ielu pārbūvēja.  AECON Construction Co. konstatēja, ka tā 
kā plaisas jau bija pirms sāka ielas pārbūvi, ja tās ir 
lielākas tagad, tas esot dabīgā “freeze-thaw” cikla 
rezultāts beidzamās trīs ziemās.  
 
 
Tītariņi Tērvetē 2018. gadā 
 
Tērvetē no 22.-28. jūlijam jau ceturto gadu notika  
“Tītariņu” nedēļa, kur bērni  (0-6 gadu vecumā) pavada 
dienas nometnē kopā ar ģimenēm, un sarunas valoda ir 
latviešu. Piedalījās 11 bērni un 8 pieaugušie. Bija 3 
ģimenes no Otavas, 2 no Toronto, 1 no Monreālas un 1 
no North Bay. Vispārējo atbildību (koordinēšanu) 
uzņēmās Liene Paliepa no Monreālas.  
 

Zelda ar Emīliju ar Latvijas 100 gadu brillēm 

Katrs vecāks izplānoja vienas dienas nodarbību. Kosmosa 
dienā būvējām raķeti un meklējām eksplodējušo mēnesi, 
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Latvijas 100 gadu dienā cepām pīrāgus, Princeses dienā 
gatavojam kroņus un lidinājāmies ap Tērvetes vārtu pili. 
Katru dienu dziedājām, gājām rotaļās, darījām 
rokdarbus, staigājām, peldējām un būvējām kaut ko 
smiltīs. Laiks bija burvīgs. Netrūka pārsteigumi.  
 

 
 
Krišs Brauns vairākas reizes bērnus vizināja ar mazo 
traktoru. Daina Mazute sagādāja ūdens slīdkalnu un  
izrādīja latviešu filmas. Bērni varēja iet ar lielo nometni 
uz Gailīšu pludmali un dejot divās ballēs. Mēs arī 
priecājāmies par jauno Tērvetes lielās mājas balkonu, kur 
darbojamies tās reizes, kad uzlija. Jā, bērni raudāja, 
gribēja, lai viņus nēsā, lai skrien pakaļ jeb meklē,  
negribēja ģērbties. Viņi visi būtu skraidījuši pliki, ja to 
pieļautu. Bet viņu interesanti uzstādītie teikumi, prieki, 
smaidi, izdoma ir tas, kas paliek atmiņā.  
 

 
Grāmatu lasīšana. No kreisās:  Emīlija Mazute , Aija un Aleks 
Plūmes un Zelda Lagzdiņa.                 Visi foto Daina Mazute 
 

Ingrīda Mazute 

 

Ko dzied Tērvetē 

Par godu Latvijas simtgadei Tērvetē vakarā no 28. jūlijā 
uz 29.jūliju nodziedājām 50 dziesmas. Varējām baudīt 
Viļa Ābeļa sarūpēto brieža gaļu un Kvebekas mini brūžu 
labos alus. Dziedāšana sākās ārā muzikantu (G. Pērkons, 
A. Sukse, E. Jerumanis) pavadījumā. Pēc 7 dziesmām ārā, 
iegājām Lielajā mājā un turpinājām dziedāt. Tad sākām 
pierakstīt, lai motivētu dziedātājus sasniegt 50 dziesmas. 
Pēdējā dziesma bija “Pūt, vējiņi”, ko nobeidzām, sadoties 
rokās. Pēc tam vēl varējām paklausīties lustīgas vijoles 
melodijas, ko spēlēja D. Veinberga, lai būtu jautrāka 
telpu satīrīšana.  

Ingrīda Mazute 

Otavā Kapu svētki 
 

 
 
Otavas Miera draudzes Kapu svētki notika 15. jūlijā 
Beechwood Cemetery.  Kā parasti ap 30 sapulcējas zem 
gazebo jumtiņa. Šogad Karmena Svilane Porter spēlēja 
portatīvās klavieres. Karmenai ar notīm palīdzēja vīrs 
Justin. 
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Tāpat kā beidzamos gados pēc dievkalpojuma mēs 
varējām aizbēgt uz netālas Intas Zobs-Sīpoliņas-Zoba 
māju pirms skaista saulaina diena palika pārāk karsta un 
sutīgā. Inta mūs lutināja ar uzkožamajiem un veselīgiem 
augļu dzērieniem, un pat piedāvāja mums atvēsināties 
peldbaseinā. 

 
 

Miera draudzes pikniks  19. augustā 
 
Tāpat kā beidzamos gados Otavas baznīcas pikniks notika 
Intas Zobs-Sipoliņas dārzā saulainā rītā. Sanāca gandrīz 
50 cilvēki un viens otrs no tālāka vieta. Karmena pavadīja 
dziedāšanu uz elektriskajām klavierēm.  
 

 
 

 
 
Mācītāja Silvia Zalts-Sīpoliņa sprediķoja lai cilvēki 
neaizmirst pateikties. Kā piemēru viņa deva Bībeles 
stāstu, kurā tikai viens no desmitiem lepras slimnieku, ko 
Jēzus izārstēja, atgriezās pateikt paldies un tas pats vēl 
bija ārzemnieks. 
 

 
 
Pēc dievkalpojuma visi devās pie groziņos atnestiem 
ēdieniem un Intas dēlu ceptiem hamburgeriem un 
desiņām. 

U. Lāma  
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Dievkalpojumā un piknikā piedalījās arī vēstniecības jaunā 
darbiniece ar ģimeni -  trešā sekretāre Katrīna Kjaspere ar vīru 
Ģirtu un bērniem Kārli un Dārtu.  
 

 

Bērniem prieki baseinā 
 
 
 
 

 

PIEDALIES Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanās 6. oktobrī 

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanas. 

Vēlēšanās piedalīties varēs Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu un 

kuriem būs derīga Latvijas pilsoņa pase.  

Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs ir iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā, tāpēc vēlētāji ārvalstīs varēs balsot par 

Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem. 

Otavā vēlēšanu iecirknis būs atvērts Latvijas Republikas vēstniecībā, adrese: 350 Sparks Street, Suite 

1200, Ottawa, Ontario, K1R 7S8 no pulksten 7.00 rītā līdz pulksten 20.00 vakarā.  

 

Balsošana pa pastu 

Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevar personīgi ierasties vēlēšanu iecirknī, tad līdz 14. septembrim ir iespēja 

pieteikties balsošanai pa pastu Latvijas Republikas vēstniecībā Otavā uzrādot derīgu Latvijas pilsoņa 

pasi un aizpildot iesniegumu.  

Informācija par Saeimas vēlēšanām lasāma Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: www.cvk.lv. 

Tālrunis uzziņām Latvijas vēstniecībā Otavā: 613-238-6014. 

 

 

  

http://www.cvk.lv/
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LIETOTU MANTU TIRDZIŅŠ DRAUDZES NAMĀ 

sestdien, 15. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 13.00 
Mantas varēs nodot 

dievkalpojumu laikā svētdienās septembrī un 
otrdien, 11. septembrī, no plkst. 10.00 līdz 12.00,  

ceturtdien, 13. septembrī, no plkst. 18.00 līdz 20.00. 
 

Mēs ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas mantas. 
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl kārtīgi strādā. 

Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus. 

                                                       Rīko draudzes Dāmu komiteja  

 
 
 

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

Iznāk sešas reizes gadā. 

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

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

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

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

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

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

MDV Redakcija  

Redaktors: Ilmārs Zvirgzds  zvirgzds@me.com 

Rakstu saņēmēja un korektore: Solvita Rakitko  solvita.rakitko@gmail.com 

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

Maketēšana: Uģis Lāma  lamau@bell.net  

Nākamās Miera Draudzes Vēstis 

 iznāks 

novembra sākumā. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2018. gada 24. oktobrim 

mailto:zvirgzds@me.com
mailto:mazpolis@gmail.com
mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:andrislange@rogers.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:solvita.rakitko@gmail.com
mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:lamau@bell.net
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KALENDĀRS 2018. GADA SEPTEMBRIS - NOVEMBRIS 

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

Septembris 

2 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek. Garā nedēļas nogale 

6 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

            9 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek 

11 otrdiena 19.00 Valdes sēde 

11 otrdiena 10.00-12.00 Mantu nodošana lietoto mantu tirdziņam 

12 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

13 ceturtdiena 18.00-20.00 Mantu nodošana lietoto mantu tirdziņam  

14 piektdiena 10.00-12.00 Mantu nodošana lietoto mantu tirdziņam  

15 sestdiena 9.00-13.00 Lietotu mantu tirdziņš, skat. sludinājumu. Rummage sale, check notice 

16 svētdiena 11.00 Dievkalpojums angļu valodā, septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Pērm. Tim McDade. Service in English with Dean J. Lam 
Latviešu skoliņa atsāks darbību. 

18 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka. 

23 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis 
Sekos garīgā stunda plkst.12.30. Latviešu skoliņa 

30 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš 
Latviešu skoliņa 

 

Oktobris 

4 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

            7 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek. Garā nedēļas nogale 

9 otrdiena 19.00 Valdes sēde 

10 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

14 svētdiena 11.00 Pļaujas svētku dievkalpojums, divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Pērm. Jānis Krūmiņš. Latviešu skoliņa  

16 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

21 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš 
Sekos garīgā stunda plkst. 12.30 

28 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis 
Latviešu skoliņa  

 

Novembris 

1 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

4 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Daina Brauna 

11 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divdesmit piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange 

13 otrdiena 19.00 Valdes sēde 

14 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 
 

mailto:h.tennesens@gmail.com

