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Nē, es neesmu robots!
Pasūtot preces vai pārbaudot informāciju internetā, arvien biežāk jāapstiprina, ka neesi
robots. Nē, es neesmu robots, bet cilvēks, kas arī negrib būt robots, automātiski veic citu
ieprogrammētos uzdevumus. Pandēmijas laiks daudziem izjauca dzīves ierasto ritmu un licis
pārbaudīt ieradumus, kurus automātiski esam atkārtojuši jau gadiem ilgi. Roboti funkcionē
pēc citu iestādīta plāna, robotiem vienalga, cik reizes tu saņem ‘robocall’, kas tev mēģina ko
pārdot. Ar laiku mēs atpazīstam ‘robo zvana’ numuru un to vai nu ignorējam, vai
nobloķējam. Bet, ja ‘robo zvana’ uzstādītājs no visas sirds deg par ‘savu lietu’? Agrāk vai
vēlāk, tas mūs atkal atradīs.
Mateja ev. 15:21-28 stāsta, ka Jēzus nonāca Tiras un Sidonas apvidū, tātad, ārpus Israēlas.
Viņu atrada kanaāniešu sieviete, slima bērniņa māte. Atkal un atkal viņa kliedza un lūdza,
lai Jēzus apžēlotos par viņu un slimo meitiņu. Sievietes sirds dega mātes mīlestībā. Kaut
Foto: Baiba Rēdmane
nebūdama Israēliete, viņa nepieļāva iespēju no lūguma atkāpties. Pat mācekļiem, šķiet, kļūst
viņas žēl un lūdz Jēzum tai palīdzēt. Vai mums liekas, ka Viņš pārāk automātiski atbild? Ka
Viņš “vienīgi sūtīts pie Israēla tautas pazudušajām avīm,” tā atkārtojot tautā pieņemto Pestītāja darbības plānu? Vienādi
vai otrādi, šī atbilde arvien nepārliecināja neatlaidīgo māti, kas vēl dedzīgāk lūdza: “Kungs, palīdzi man!”
Viņa atbilde skan tik skarba: “Nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem.” Un tomēr māte neklusē, bet kāda spēka
iedrošināta, atjautīgi turpina sarunu: “Jā, Kungs, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņu kungu galda.” Dažādi rakstīts
par šo sarunu, kādēļ Jēzus tik pazemojoši un sev neraksturīgi uzrunāja māti. Lasiet atkal un atkal! Iedomājieties iespēju,
ka, Jēzus balss skanēja apgrūtināta, ka Viņa acis mirdzēja žēlsirdībā, ka, dzirdot mātes atbildi, Jēzus pat izbrīnā dziļāk ievilka
elpu un atbrīvoti, varbūt pat ar smaidu, vēstīja: “Ak, sieviete, tava ticība ir liela! Lai notiek, kā tu vēlies.” Un tajā brīdī viņas
meita kļuva vesela. Un ne tikai viņa, bet drīz vien arī neskaitāmi citi! Jo Jēzus, paldies Dievam, arī nebija robots, bet Dievs
un cilvēks ar sirdi, kura pārplūda žēlsirdībā, taisnprātībā un mīlestībā.
Pēc šīs sarunas Jēzus devās uz Galileju. Labās ziņas par Viņu bija paskrējušas Viņam pa priekšu. Pie Viņa kājām tika nogādāti
neskaitāmi dažādu tautību slimnieki, un Viņš tos visus dziedināja. Un ļaudis izbrīnā “slavēja Israēla Dievu.” (Mt 15:31b) Vai
starp tiem bija kanaāniešu māte? Varam tikai minēt un viņai pateikties par viņas ticību, par viņas pārliecību, ka, galu galā,
žēlsirdība uzvarēs! Arī mūsu dzīvēs! Lai nāk kas nākdams, turpināsim lūgt ticībā, ka Dievs darīs veselu šo pasauli, ko arī Viņš
mīl! Pats Jēzus mācīja: “Lūdziet, tad jums taps dots!” Un kaut arī īsti negribam kļūt par ‘robo’ zvanītājiem, kanaāniešu
mātes piedzīvojums liecina, ka kādreiz arī tā patiesi ir labi! Un jo sevišķi tad, kad Jēzus uzreiz neatbild tā, kā paši
iedomājāmies, labi būtu. Varbūt pārbaudīs mūs, mudinās mūs no jauna izvērtēt, kas sevī būtu ‘jāpārprogrammē’, lai arī
mūsu dzīvēs žēlsirdība uzvarētu. Visās attiecībās! Gan ar Dievu, gan vienam ar otru!
Jāskrien. Zvana telefons. Iespējams, ‘robo zvans’. Varbūt šoreiz atbildēšu.
neatlaidīgi,

Kristus mīlestībā, lūdzot līdz ar jums,
Lauma, arhibīskape

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI
Apsveicam visus mūsu draudzes locekļus, kuriem ir
dzimšanas dienas septembra un oktobra mēnešos. It īpaši
sveicam septembra mēneša apaļo gadu jubilārus: Tim
McDade, Vitāliju Būcēnu un Ligitu Miezīti. Novēlam
dievpalīgu un veselību nākamajā gadā.
Mūžs dzirkst kā spoži ūdeņi,
Ar viļņu rakstiem vīti.
Tran vasaras, deg rudeņi
Un aizvirpuļo puteņi –
Šalc gadi aizvadītie.
E. Ķezbere
Lielākās ziņas saņēmāt, kad lasījāt mācītāja Ilmāra
Zvirgzda 26. jūlija sprediķi, kura beigās viņš rakstīja:
“Drīzumā dažādu apstākļu dēļ pienācis laiks atstāt
Otavu. No sirds pateicos visiem par daudzām vārdos
izsakāmām un neizsakāmām lietām. Paldies visiem,
kas bijuši klāt kopīgā lietā ar savām domām un
darbiem. Atvainojos visiem, kam nodarīts pāri.
Pandēmijas dēļ no daudziem nevaru atvadīties
personīgi, pat paspiest roku jau šķiet riskanta lieta.
Gribu visiem novēlēt iekšēju prieku un atziņas
pārpilnību, svētību, veselību un visu labāko, ko viens
var vēlēties.
Uz saredzēšanos! Ilmārs Zvirgzds“.

Daļa bijām zem “gazebo” jumta, daļa ārpus tā. Ievērojām
attālumus viens no otra un valkājām sejas maskas. Tanī
laikā nezinājām, ka šis būs mācītāja beidzamais
dievkalpojums.

Mēs esam pateicīgi mācītājam Ilmāram par pieciem mūsu
draudzē nokalpotiem gadiem. Paldies par interesantiem
referātiem un par garīgām stundām, kuras bieži mudināja
klausītājiem apskatīt vielu no cita viedokļa. Paldies arī Evai
par piedalīšanos Dāmu komitejā un palīdzēšanu tirdziņos
un citos draudzes pasākumos.

Kapu svētki Otavā – Beechwood kapsētā

Ļoti karstā un sutīgā dienā varēja mazliet glābties no
saules zem jumtiņa.
Kā izziņoju 28. jūlija vēstulē, kura ir atkārtota šajās MDV,
mēs pašlaik jaunu mācītāju nemeklēsim.
Valdība un ELCIC ir izziņojuši, ka ar septembra mēnesi var
atsākt noturēt dievkalpojumus dievnamos, ja ievēro visus
ieteiktos ierobežojumus. Draudzes valde augusta mēnesī
ir tikusies divas reizes un nolēma nogaidīt vēl septembra
mēnesi gadījumā, ja rodas tas otrais COVID vilnis, kad
skolas atsāks darbību. Esam tentatīvi nolēmuši noturēt
svētbrīdi/dievkalpojumu Pļaujas svētkos (4.oktobrī) un
Mirušo piemiņas dienā (22.novembrī), kad atzīmēsim arī
Latvijas 102. dzimšanas dienu. Māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa
vadīs šos dievkalpojumus. Atgādinājumu un detaļas
izziņosim, kad šie dati tuvosies.

19. jūlijā, atzīmējot kapu svētkus Beechwood kapsētā,
piedalījās mācītājs Ilmārs, ērģelniece Karmena un 13
draudzes locekļi.
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Paldies Solvitai Rakitko, ka pieņēma uzaicinājumu un
uzņēmās MDV redaktora un korektora darbu.

Valdes vārdā novēlu jums veselību un turpināt sekmīgi
izdzīvot šo neparasto laiku.
Vita Mazpole

Esam saņēmuši ziņas no LELBA pieteikt 2021. gada
baznīcas gadagrāmatas (BGG). BGG iznāk rudenī un šogad
tās maksāja $25. Pasūtīšu tikpat daudz kā šogad (8). Ja
jūs neiegādājaties BGG šogad, bet vēlētos to darīt
nākamam gadam, lūdzu steidzīgi paziņojiet Vitai
Mazpolei.

Pārmaiņas draudzes dzīvē
Sēru ziņas

Uģis Bickis
dzimis 1953. gada 9. oktobrī
miris 2020. gada 25. jūlijā

Kaut dievnams ir bijis tukšs jau sešus mēnešus,
apdrošināšanas vajadzībām kādam laiku pa laikam ir
jāiegriežas pārbaudīt, ka viss ir kārtībā. Paldies Jānim
Krūmiņam, kas to ir darījis vasaras mēnešos. Kaut vasaras
sākumā daudz nelija, nezāles vareni auga. Paldies Pēterim
Braunam, ka jūlijā izrāva nezāles baznīcas priekšā un Rutai
Barr par sānu dobes apkopšanu.

Viņš pazina šīs zemes bēdas
Un nebija svešs tam zemes prieks
Nu smiltīs pagaist viņa pēdas;
Viņš bija tikai ceļinieks.
(Arnolds Lūsis)

Augusta beigās Ģirts Sīpoliņš, pamanot, ka baznīcas dārzi
un apstādījumi atkal pārauguši, izkārtoja, lai viņa
dārzkopības/ainavu iekārtošanas firma tos un Lees
avēnijas mājas dārzu saved kārtībā. Liels, liels paldies
Ģirtam. Ģirts arī izkārtoja, ka tepiķu tīrīšanas firma iztīra
baznīcas tepiķus, lai tie būtu tīri, kad uzsāksim ierobežotu
tikšanos dievnamā.

Apkopts dārzs Lees avēnijas pusē

Māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa noturēja svētbrīdi ar U. Bicka
ģimeni 9. augustā.

Foto: Silvia Zalts-Sīpoliņa

Mūsu kasiere Daina Brauna no valdības pieprasīja Canada
Emergency Wage Subsidy (CEWS), un mums piešķīra
atbalstu trīs mēnešiem.
Sākot ar 1. septembri atkrīt mācītāja algas maksājumi, bet
tekošie izdevumi baznīcai un Lees Avenue mājai turpinās.
Lūdzu turpiniet ziedot draudzei, bet sūtiet uz baznīcas
adresi: Peace Latvian Lutheran Church, 83 Main Street,
Ottawa, K1S 1B5.

Otavas latviešu biedrības vārdā Uģis Lāma uzdāvināja
mācītājam Ilmāram Zvirgzdam savu gleznoto mācītāja
pasteļu portretu un novēlēja laimīgu ceļu un nākotni.
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2020. gada 28. jūlijā

darbu un sadarbību, tomēr ar laiku atgriezīsies pie iepriekš
vairāk ierastā. Mēs esam bezgala priecīgi par mūsu kopīgi
paveikto un ceram, ka to varēsim vēl turpināt. Tuvojas
dažādi svētki un mums jāatrod, kā tos atbilstoši pašreizējai
situācijai cieņpilni atzīmēt. Būsim priecīgi par ieteikumiem
un priekšlikumiem.

Labdien, mīļā draudze,
Lasot pagājušās svētdienas sprediķi, Jūs uzzinājāt, ka
mācītājs Ilmārs Zvirgzds plāno drīzumā atstāt Otavu.
Mācītājs valdei ir iesniedzis demisijas vēstuli, kurā teikts,
ka, sākot ar 1. septembri, viņš atlūdzas no darba. Šis bija
negaidīts pārsteigums valdei.

Vēlot veselību, drošību un izturību,
Kārlis un Ināra Eihenbaumi

Ar 1. augustu sākas mācītāja atvaļinājums, un drīz pēc tam
paredzam, ka mācītājs ar ģimeni atstās Otavu. Mums trūks
mācītāja Ilmāra. Mēs esam pateicīgi par pieciem
nokalpotiem gadiem un novēlam, lai piepildās viņa un
ģimenes nākotnes cerības.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Tērvetes Bērnu Nometne (TBN) –
virtuāla nometne 2020

Pēc pārrunām ar LELBAs Kanādas apgabala prāvestu,
mācītāju Dāvi Kaņepu un ELCIC bīskapa asistentu, Doug
Reble, valde piekrita, ka šinī pārmaiņu pilnā un sarežģītā
laikā nav jēgas runāt par jauna mācītāja meklēšanu. Kad
valdība un COVID apkarošana atļaus brīvāk tikties,
draudzei būs iespēja izteikt vēlmes par draudzes
turpmāko darbību.
Mācītāja Silvia Zalts-Sīpoliņa ir piekritusi noturēt
dievkalpojumu vai svētbrīdi laiku pa laikam, vismaz reizi
mēnesī. Tie, kuri jutīsies ērti piedalīties, būs mīļi gaidīti.
Mēs turpināsim izsūtīt LELBAs mācītāju rakstus un
dievkalpojumu video ierakstus.
Tērvetes nometne šovasar notika no 20. līdz 24. jūlijam uz
“Zoom.”

Draudzes dzīve seko ierastam baznīcas kalendāram.
Dievkalpojumi ir bijuši draudzes galvenie sanākšanas
iemesli un tie bieži ievadīja mūsu kultūras vai Latvijas
valsts goda dienu pasākumus. 70 gadus Miera draudze ir
ieradusi pie zināma ritma draudzes dzīvē. Tagad mums ir
dota iespēja pārdomāt, būt atvērtiem un izpētīt citas
iespējamības.
Dievs lai Jums dāvina visu, kas nes mieru sirdī.
Jūsu valdes vārdā,
Vita Mazpole
***************************************************

Sirsnīgi sveicieni otaviešiem!

Ne visi bērni redzami uz ekrāna, jo dažiem radās interneta
problēmas un uz brīdi bilde pazuda.

Sākoties jaunajai politiskajai sezonai, vēlamies novēlēt
visiem izturību gan nu jau gandrīz vai ierastajos
pandēmijas apstākļos, gan arī veiksmīgi atrast to labāko
veidu, kā draudzei turpināt savu darbību. Mūsu sadarbība
ir bijusi daudzpusīga un stipra, esam jutuši, ka varam
paļauties, zinot, ka atbalsts un izpratne būs.

Katru dienu nometnē virtuāli nepilnu stundu piedalījās 12
līdz 15 bērni no Otavas, Toronto, Bostonas un North Bay.
Bērni viens otru jau pazina no agrākām Tērvetes
nometnēm. Programmu izveidoja un Zoom organizēja
Daina Mazute ar Kristas Upeslāces, Zintas SteprānesBraunas un Ingrīdas Mazutes padomiem. Virtuālo stundu
vadīja Daila Pērkone un Marika Gulēna -Taube. Pirmajā
dienā arī piedalījās iemīļotā TBN vadītāja Mare Zilane no
Latvijas.

Latvijas vēstniecība strādā un turpina strādāt, sekojot
Kanādas veselības aizsardzības iestāžu ieteikumiem. Mēs
visi ceram, ka “jaunā normalitāte”, kas ietekmē mūsu
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Emīlija atdarināja savu vārdu ar dzīvniekiem.

Programma ietvēra tādas spēles kā mantu meklēšanu un
komandu olimpiādi. Ārpus Zoom sesijas bērniem bija
uzdevumi, piemēram, uzzīmēt TBN virtuālās nometnes
logo, izgudrot modes tērpu no atkritumu maisiem vai
izgudrot, izveidot un uzstādīt pašiem savu muzeju. Bērnu
nodarbību bildes tika ievietotas Google fotoalbumā un
pārrunātas nākamajā Zoom sesijā. Notika arī nometnes
dziedāšana ar Jāni un Kaivu Mateusiem.
Upeslāču ugunskurs Tērvetē

Visi foto no Facebook

Otavas latviešu skola
Pandēmija iespaido mūsu sabiedrību un, protams, arī
Otavas latviešu skolas nākotni. Pēdējos gados mūsu skolai
piebiedrojās daudzi mazi bērni. Bijām gatavi izveidot
vairākas klases. To visu diemžēl jāatliek uz nezināmu laiku.
Pa vasaru daži bērni tikās neformāli Tērvetē un daži jūlijā
piedalījās Tērvetes virtuālā nedēļas nometnē.
Pagājušo semestri noslēdzām nevis tiekoties namā, bet
pildot uzdevumus pa e-pastu. Tādā pat veidā atsāksim
jauno skolas gadu septembrī. Bērniem (ar vecāku
palīdzību) būs iespēja turpināt reizi nedēļā pildīt mazus
mājas darbus. Šie uzdevumi ir bērniem, kuri saprot
latviski. Izmēģināsim arī ik pa reizēm tikties virtuāli Zoom
latviešu valodā. Pirmā Zoom tikšanās paredzēta svētdien,
13. septembrī, plkst. 17:00. Turpināsim arī informēt un
sniegt mācību ieteikumus MML (Mēs mācāmies par
Latviju) grupai.

Ugunskurs Matiasa dārzā

Viens no skolas uzdevumiem šovasar bija atpazīt pļavas
ziedus. Visjaukāk to izpildīja “Pienene”.

Nometni noslēdza ar ugunskuru - katrs nometņotājs savā
pagalmā izveidoja ugunskuru un uzveda priekšnesumus.
Zoom labums ir, ka brāļiem, māsām un vecākiem bija
iespēja piedalīties un baudīt nometnes norisi. Pat ja bērni
nevarēja būt kopā, nometnes gars tika uzturēts. Šogad
virtuālās TBN tēma: "Attālināti, bet tomēr kopā!"

Ingrīda Mazute

Ingrīda Mazute
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Augusta brīvdienu laikā atkal
tikāmies virtuāli.
Iesākām ziņojumus ar sēru
vēsti - pēkšņi miris Uģis
Bickis. Bijām pārsteigti un
skumji saņemt šo ziņu, jo ar
Uģi vēl tikāmies Kapu svētkos
Beechwood kapsētā.

Uģis Senioru klubā iestājās
2012. gadā. Šī gada marta
saietā
Uģis
pasniedza
programmu par ceļojumu uz
Jaunzēlandi - ļoti interesanti
un brīnišķīgas fotogrāfijas.
Bijām runājuši, ka viņš
uzstāsies ar turpinājumu.
Uģis
Bickis
bija
Environmental
Hygienist.
2005. gadā tika apbalvots ar
Hugh Wilson Award of
Excellence in Occupational
Hygiene.
Augusta vienīgā dzimšanas
dienas jubilāre bija D.
Brauna. Vārda diena - Velga.
Veltījums:

SENIORU KLUBS
Augustā

Vēlam laimi spīdošu,
Zaļu, kuplu, ziedošu!
Sirdī mieru, dzīves prieku,
Nebēdāt par katru nieku.

Kalendāra ievērojamās dienas:
3. augusts Civic Holiday. Tā ir public holiday, kas nozīmē,
ka provinces regulētam darba devējam nav pēc likuma
jāpiešķir strādniekiem brīvdiena, bet lielākajai daļai
strādnieku tā ir brīva diena.
23. augusts Melnās lentas diena - Staļinisma un nacisma
upuru diena. Atceramies masveida deportācijas un
iznīcināšanas upurus.
Tikāmies ar Valdi un Ārpus valdes darbiniekiem virtuāli
sakarā ar Senioru kluba darbības atsākšanu. Bijām vienās
domās, ka jānogaida šīs posma sekas un būsim pacietīgi.
Visu labu vēlot,
Vija Hay
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Septembrī

Melnās lentas diena

Jau rudens tuvumā un mēs vēl tiekamies virtuāli. Parasti
septembra saiets atjauno tikšanos pēc vasaras brīvlaika,
kad pacilāti sveicam jūlija, augusta un septembra
jubilārus. Tikpat jautri vēlam daudz laimes un prieka
virtuāli septembra jubilāriem: V. Millere, K. Kandavs, V.
Būcēns, L. Miezīte. Vārda diena - Ģirts.

Tie laiki ir strauji atgriezušies, kad mūsu sabiedrībai ir
aktīvāk jāievēro, kā pasaule mainās. Dzīve griežas
visapkārt un nevaram ignorēt pārmaiņas.
Pat ar COVID laika ierobežojumiem Otavā šogad tika
rīkota Melnās lentas diena, atcerējāmies Baltijas ceļu un
sākās Brīvības ceļa (Freedom Way) kustība kā atbalsts
baltkrievu cīņai par brīvību un demokrātiju. 23. augusta
svētdienas rītā baltkrievu kopiena rīkoja vērienīgu
sanāksmi un pēcpusdienā vairāku tautību pārstāvji
sapulcējās pie Kanādas Nacionālā kara pieminekļa par
godu Hitlera-Staļina pakta upuriem. Paldies visiem
dalībniekiem!
Andris Ķesteris

Veltījums:
Nebēdz no dzīves
Griez seju savu pret sauli,
Un pagriez to vienmēr pret gaismu
Tad ēnas aiz muguras ies.
Ej tu savu dzīves ceļu
Un domā par ejamo posmu,
Lai ēnas tev netraucētu.
(Lelde Petraite)
Septembrī atzīmējam arī:
7. septembris Labour Day. Tā ir statutory
holiday. Iesākās ar arodbiedrību. Pirmā
Labour Day bija 1882. gada 5. septembrī.
4. - 13. septembris norit Dzejas dienas
Rīgā un citur. Pirmā Dzejas diena rīkota
1965. gadā 11. septembrī, atzīmējot
dzejnieka Raiņa 100. dzimšanas dienu.
Nākamā gadā Latvijas Rakstnieku
sabiedrība nolēma Dzejas dienas rīkot
katru gadu. Tā nodibinājās jauna tradīcija publiski dzejas lasījumi.
17. septembris World Patient Safety Day.
Atpazīstot pacientu drošību kā globālu
pasaules veselības prioritāti, WHO (World
Health Organization) visas dalībvalstis
2019. gada maijā atbalstīja izveidot World
Patient Safety Day, lai palielinātu
sabiedrības informētību un iesaistīšanos
pacientu drošības paaugstināšanā.

Pie Kanādas Nacionālā kara pieminekļa

Foto: Siahei Mazgavoi

22. septembris - ziemeļu puslodē iesākas pirmā rudens
diena un dienvidu puslodē - pavasaris. Neoficiāli beidzas
vasara.

Izvilkumi no „Latvija Amerikā“ 2020. gada 29. augusta Nr.
33 izdevuma, Andra Ķestera raksts un apsveikums
baltkrievu kopienai.

Kaut gan ir vasaras beigas, turēsim vasaras siltumu un
saulīti domās un sirdīs, kas turpinās sildīt mūs vēsās un
aukstās dienās.
Vēlu saulainas dienas visiem,
Vija Hay
……………………………………………………………………………………

Baltijas un „Belarus“ virpulī
Baltkrievu kopienai spēcīgs latviešu un baltiešu
atbalsts Kanādā
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Šinī gada laikā esam pieraduši atzīmēt Melnās lentas dienu
kā atgādinājumu pasaulei par noziedzīgo Hitlera-Staļina
paktu, kas noveda pie Otrā pasaules kara un ieveda
verdzībā Latviju, Baltiju un lielu daļu Eiropas. Saistībā ar
nelegālo Baltijas valstu okupāciju 23. augustā svinam
1989. gada drosmīgo „Baltijas ceļu“.
Kas būtu iedomājies, ka liktenis šogad savedīs kopā vienā
vēsturiskā virpulī visai pasaulei ievērojamus apstākļus un
mums būs iespēja citiem piedāvāt pieredzi un palīdzību.
Kanādas latvieši var lepoties, ka esam nepārtraukti gājuši
kopējā cīņā par brīvību un demokrātiju. Mums ir tuvas
personīgas attiecības un sadarbība ar vairākām tautām,
ieskaitot ukraiņus un baltkrievus. Šeit Kanādā jau vairākus
gadus esam izveidojuši labas attiecības ar organizāciju
„Belarusian Canadian Alliance“ un piedalāmies
pasākumos Otavā, Toronto un sociālos tīklos. Bijām
priekšgalā, kad jau laicīgi izteicām savu vienotību pirms
Lukašenko nozagtām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām.
Pārējās valsts iestādes reaģēja pēc vēlēšanu rezultātiem.

You desire true freedom for your nation and for future
generations but you will face many attempts to undermine
your community, to divide and discredit you. You will face
many clever forms of disinformation. All our communities
are facing these new challenges of the Twenty-First
Century. Dictators and dictatorships are not comfortable
when they face resistance to their corrupt elites.
In a country like Canada, we have the right to free speech,
a right to maintain our diverse cultures, a right to
democratic changes. Latvian-Canadians know the
meaning of the struggle for freedom against the greatest of
odds. It is a time to bravely assert your democratic goals.
Do not be intimidated.
We wish you courage!
In this time of the COVID pandemic, it is most appropriate
to hear the words, “We Are All In This Together!“
Strādāsim kopā, lai Baltijas ceļš, Melnās lentas diena un
Freedom Way atklātu ceļu uz brīvību un mieru visā Eiropā!

„…Democracy and respect for human rights do not come
easily. Some might say that democracy has its flaws,
nevertheless it is a set of ideals, ideals to live by, which we
strive for. Unfortunately, democratic ideals are too easily
manipulated and suppressed. The result can be a harsh
and evil reality. We are all too well aware of the human
suffering which has been inflicted on many generations of
our peoples by anti-democratic and politically corrupt
forces.

Andris Ķesteris
LNAK - Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā prezidents
Kanādas Baltiešu federācijas prezidents
CEEC - Central and Eastern European Council in Canada
vice-prezidents

„We Are All in This Together“ - Baltic Canadian Imprints Collection Initiative: COVID-19

LNAK un Kanādas latviešu arhīvs un muzejs
Atgādinām par iespēju iemūžināt savus piedzīvojumus, lielus un mazus, šinī COVID-19 krīzes laikā,
kas tiešām ir nepieredzēts un skar katru. Mums katram ir un vēl būs kādas fotogrāfijas un atmiņas. Mūsu
kopējais mērķis ir dokumentēt savus piedzīvojumus, saglabāt mūsu arhīvos un, kad krīze būs pagājusi,
sakoposim jaunā izstādē.
Dokumenti, domāti latviešu arhīvu un muzeju glabātuvei, ir sūtāmi uz:
KLAM - Kanādas latviešu arhīvs un muzejs,
4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario M4A 2N8
vai uz LNAK e-pasta adresi: lnak@lnak.org
Atbildīgā darba grupa ir BCI - Baltic Canadian Imprints, kas sastāv no latviešiem, igauņiem, lietuviešiem un
baltvāciešiem. KLAM (Kanādas latviešu arhīvs un muzejs) un LNAK ir svarīga daļa no šī projekta.
Savā laikā mēs izpētījām un sekmīgi publicējām izstādi „ Sharing Our Stories“ par Kanādas baltiešiem. Ar
šo jaunāko projektu turpinām saglabāt mūsu vēsturi Kanādā.
Mums interesētu dažādi materiāli, kas attiecas uz ikdienas dzīvi un piedzīvojumiem:
Jūsu rakstiskas domas, idejas, izaicinājumi (ieskaitot blogus un dienasgrāmatas);
fotogrāfijas un zīmējumi;
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-

video;
anekdotes sociālajiem tīkliem.

Laipni lūdzam Jūsu domas par jebkādu tēmu īsumā vai garumā pēc Jūsu izvēles.
Plašā pasaulē parādās vairāki līdzīgi projekti un būs interesanti, kā tie sakritīs kopējā bildē. LNAK-KLAM
mērķis ir saglabāt mūsu vēsturi. Tas būs atkarīgs gan no indivīdiem, gan no organizācijām.
Pastāstiet:

-

kā jūsu mājas un darba dzīve ir izmainījusies;
vai jūsu pašu intereses/prioritātes ir mainījušās;
kā ir mainījušās jūsu attiecības ar ģimeni un draugiem;
kā jūs saredzat nākotni (bažas un cerības);
kā ir izmainījusies sabiedriskā dzīve;
vai jūs esat piedalījušies labdarības/palīdzības akcijās;
vai maiņas citās pasaules malās ir ietekmējušas jūsu dzīvi;
kā indivīdi vai kā sabiedrība, ko varam mācīties no COVID-19 piedzīvojumiem.

Materiāli ir iesniedzami latviski, igauniski, lietuviski, vāciski, franciski, angliski un ar saņemšanu ir
uzskatīti kā publiski pieejami.
Saglabāsim Kanādas latviešu vēsturi!
LNAK-KLAM birojs
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Balsojums par LELBāL nosaukuma maiņu
Lūdzu izlasiet arhibīskapes Laumas Zušēvicas vēstuli. Miera Draudzei ir viena balss. Savu lēmumu
par nosaukuma maiņu sūtiet draudzes priekšniecei Vitai Mazpolei elektroniski uz e-pasta adresi
mazpolis@gmail.com līdz š.g. 20. septembrim.

PAMATOJUMS SINODĀLAI BALSOŠANAI
Mīļie Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas locekļi Latvijā un pasaulē!
Šis laiks pilns pārmaiņu. Tās, kuras vīrusa izraisītas, vairo bailes par veselību, ekonomiku un nākotni. Tās,
kuras demonstrācijās protestētāji pieprasa pasaules malu malās, saistās ar cilvēku tiesībām, brīvību un
taisnību. Dievs ir uzticīgs, arī mūsu Baznīca! Caur visām pārmaiņām tā ir turpinājusi apliecināt Viņa žēlastību,
Kristus dziedinošo spēku un Svētā Gara spēju mūs iedrošināt un iedvesmot. Tā esam piedzīvojuši, ka ir arī
pozitīvas pārmaiņas.
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Milzīgs darbs veikts mūsu LELBāL iecirknī Latvijā, cerībā mūsu Baznīcai tur iegūt juridiskas personas statusu –
nezaudējot mūsu pēctecību. Šis ir bijis būtiski svarīgs jautājums. Mēs neesam ‘jauna’ baznīca ieejot Latvijā,
bet pirms Otrā pasaules kara Baznīcas viens zars, kas atgriežas dzimtenē. Lai mēs varētu reģistrēties, ir
nepieciešama maiņa mūsu Baznīcas nosaukumā, jo tagad esam arī Latvijā. Jums tiek piesūtīta balsošanas
instrukcija ar lūgumu apstiprināt Virsvaldes ieteikumu mainīt mūsu Baznīcas nosaukumu no “Latvijas
evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas” uz “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē,” kas
atspoguļo mūsu patieso darba lauku.
Dalos ar īsu vēsturisku pārskatu, ko sagatavoja Prezidijs. Nākamos gados pēc tam, kad 1918. gada 18.
novembrī pasludināja Latvijas Republikas neatkarību, jaunās valsts mērogā izveidojās dažādas jaunas iestādes
un organizācijas. Tā, Kurzemes konsistorijai apvienojoties ar Vidzemes konsistoriju, 1922. gadā radās arī
“Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca”, kura 1928. gadā pieņēma savu Satversmi. Tā turpināja darboties līdz
pat Otram pasaules karam.
Otrā pasaules kara laikā vairāk nekā puse no “Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas” mācītājiem devās
bēgļu gaitās. Tā laika arhibīskaps Teodors Grīnbergs bija spiests atstāt Latviju. Tādējādi Baznīca sadalījās
divās daļās – viena daļa varonīgi centās darboties un Dievam kalpot Latvijas teritorijā zem komunistiskās PSRS
varas, otra daļa bēgļu nometnēs Vācijā turpināja garīgi aprūpēt latviešu bēgļus gan arhibīskapa Grīnberga,
gan daudzu mācītāju vadībā. Mūsu Baznīca, arhibīskapa Grīnberga vadībā, bija viena no Pasaules Luterāņu
Federācijas dibinātāju Baznīcām.
Izceļojot no bēgļu nometnēm, latvieši nonāca vairākās valstīs. Tikpat kā katrā vietā vispirms tika dibinātas
draudzes, pēc tam citas organizācijas, kas vienoja latviešus. Atspoguļojot vēsturiskās pārmaiņas, Baznīcas
nosaukums no sākuma bija “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca trimdā”, bet pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas to pārmainīja uz “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas.” Bet jau vairākus gadus mēs
vairs neesam Baznīca ārpus Latvijas. 2016. gadā Rīgā nodibinājām mūsu Latvijas iecirkni. Zīmīgi pieminēt, ka
jau septiņus gadus pirms tam, 2009. gadā, tika dibināta, reģistrēta un LELBāL iestājās Rīgas Evaņģēliskā
draudze. Tās draudzes darbība palīdzēja tālāk attīstīt un likt pamatus mūsu Baznīcas kalpošanai Latvijā, kur
tagad mums jau ir sešas draudzes. Cerība pastāv, ka drīz klāt nāks citas.
Pēdējā laikā notiek laba sadarbība ar Latvijas Valsts prezidentu un citām iestādēm un personām, lai mūsu
Baznīcai iegūtu juridiskas personas statusu Latvijā. Līdz ar to ir svarīgi mainīt nosaukumu, lai iekļautu mūsu
draudzes Latvijā. Sevišķi mūsu Latvijas iecirkņa pārvalde lūdz izprast, cik lielu neskaidrību un samulsumu rada
pašreizējais nosaukums. Baznīcas Prezidijs un Virsvalde tādēļ nolēma izkārtot sinodālu balsojumu par
nosaukuma pārmaiņu uz “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē.” Šī pārmaiņa atspoguļotu mūsu
realitāti, ka darbojamies visā pasaulē. Pateicos Virsvaldes izraudzītajai komisijai, kas sagatavojusi balsošanas
instrukciju un uzņēmās balsošanas tehnisko izkārtojumu.
Lai Dieva Svētais Gars vada jūsu pārdomas un lēmumus. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, ka tā visā pasaulē vēl
pilnīgāk varētu pildīt mūsu Pestītāja pavēli: “ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva,
Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik
dienas līdz laiku beigām.” (Mt 28:20)
Baznīcas Virsvaldes vārdā,
Jūsu
+ Lauma Zušēvica, arhibīskape

10

KALENDĀRS 2020. 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
svētdiena

Dievkalpojumi nenotiek
Senioru saiets nenotiek

3 ceturtdiena

Oktobris
4 svētdiena
13 otrdiena

11:00
10:00

Pļaujas svētku dievkalpojums. Apstiprinās tuvāk pie datuma. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Valdes sēde

11:00

Dievkalpojums, Mūžības svētdiena un Latvijas Valsts svētki. Apstiprinās tuvāk pie
datuma. Pērm. Jānis Krūmiņš

Novembris
22 svētdiena

Tiks izziņots, ja Draudze atsāk pilnīgāku darbību.

………………………………………………………………………………................................................................................................................
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
2020. gada 26. oktobrim

