
 	  
Vēstis	  130	  –	  2015.g.	  rudenī 

	  
	   	  

SV.	  JĀŅA	  EV.-‐LUT. 
LATVIEŠU	  DRAUDZES	  TORONTO	  

Vēstis 
 
 
 
 
Aldis	  Sukse	  
2009	  
 
 

Nr.	  130 - 2015.	  g.	  rudenī 
 
DIEVNAMS:	  
200	  Balmoral	  Avenue,	   
Toronto,	  ON,	  M4V	  1J6.	  	  	  
Tālr.	  un	  mācītāja	  kabinets:	   
(416)	  921-‐3327	  	   
baznica@bellnet.ca	  
stjohnslatvianchurch@bellnet.ca	  
	  
DRAUDZES	   MĀCĪTĀJA:	  
Dr.	  Anita	  Gaide	  (905)	  477-‐7042	  
aigaide27@yahoo.ca	  
 
DIAKONE:	   
Aina	  Avotiņa	  (416)	  920-‐8491	  
avotinsa@rogers.com 
 
DRAUDZES	  PRIEKŠNIEKS:	  	  
Kārlis	  Jansons	  (905)	  464-‐4399 
kjan27@gmail.com 
 
DĀMU	  KOMITEJAS	  PRIEKŠNIECE: 
Maija	  Sukse	  (416)	  221-‐4309 
svjanadk@gmail.com 
 
SAULAINE:	  
5813	  	  20th	  Side	  Road	  Essa	  
Utopia,	  ON	  	  L0M	  1T0	  	  (705)	  424-‐1118	  
www.campsaulaine.com 
 
DRAUDZES	  DARBVEDE:	  	  
Jana	  Kopmane;	  	  
kanceleja	  atvērta	  	  no	  pirmdienas	  līdz	  	  
piektdienai	  no	  pl.	  8-‐iem	  līdz	  16-‐iem. 
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draudzes	  izdevums.	  

“Es	  Jums	  lieku	  pie	  sirds,	  Dieva	  žēlsirdības	  
vārdā	  nodot	  sevi	  pašus	  par	  dzīvu,	  svētu	  
Dievam	  patīkamu	  upuri,	  tas	  lai	  ir	  jūsu	  
garīgais	  dievkalpojums.”	  Rom.12:1 
 
 Dzīvojam	  mainīgos	  laikos;	  ir	  
teiciens,	  ka	  laiks	  neapstājas	  nevienam.	  
Kādreiz	  skatāmies	  atpakaļ	  uz	  veciem	  
“labiem	  laikiem”,	  kas	  nebija	  tik	  sen,	  un	  
toreiz	  nelikās,	  ka	  bija	  tik	  labi.	  
 Baznīca,	  draudze,	  draudzes	  dzīve	  
mums,	  kā	  tās	  locekļiem,	  kā	  darbiniekiem,	  
pat	  kā	  vērotājiem,	  vairāk	  jeb	  mazāk	  rūp.	  
Vajadzētu	  būt	  tā,	  ka	  rūp	  arvien	  vairāk,	  
nevis	  mazāk.	  	  Atcerēsimies,	  ka	  neesam	  ne	  
pirmie	  ne	  pēdējie,	  bet	  tomēr	  draudzei	  un	  
Baznīcai	  pašreiz	  tie	  svarīgākie.	  Var	  
nomainīties	  	  draudzes	  mācītāji,	  bet	  paliek	  
pati	  draudze,	  kas	  ir	  daļa	  no	  Jēzus	  Kristus.	  	  
 Tā	  izvēlas	  savu	  garīgo	  un	  
administratīvo	  virzienu,	  bet	  nekad	  tajā	  
nevajadzētu	  	  būt	  pašplūsme	  vai	  valdīt	  
vienaldzība.	  Ecclesia	  reformanda	  est.	  
Baznīca	  vienmēr	  reformējas.	  	  Mārtiņš	  
Luters,	  redzot	  kas	  notiek	  ar	  baznīcas	  
hierachiju,	  struktūru	  un	  darbību,	  kā	  
Witenbergas	  augstskolas	  teoloģijas	  
professors	  pienagloja	  95	  tēzes	  pie	  
Witenbergas	  pils	  baznīcas	  durvīm.	  	  Tās	  
bija	  domātas	  galvenokārt	  akademiskām	  
atklātām	  diskusijām.	  Tās	  nebija	  domātas,	  
lai	  iesāktu	  visu	  aptverošu	  reformāciju,	  kur	  
nu	  vēl	  citu	  Baznīcu.	  	  
 Viņš	  uzsvēra,	  kā	  apustulis	  Pāvils	  
bija	  atklājis,	  ka	  ticības	  pamati	  ir	  atrodami	  
Kristus	  evaņģēlijā.	  Tikai	  caur	  Kristu, Viņa	  
dzīvē, Viņa	  vietnieciskajā	  nāvē	  un	  
augšāmcelšanā,	  rodama	  mūsu	  pestīšana.	  
Tāds	  Gars,	  kas	  dzīvu	  dara.	  	  Bez	  Viņa,	  mēs	  
nespējam	  neko.	  
 Tādēļ,	  kā	  Apustulis	  Pāvils	  raksta	  
Vēstulē	  Romiešiem,	  mūsu	  uzdevums	  ir	  
sekot	  	  Kristum,	  nododot	  visu	  -‐	  	  savu	  ‘es’,	  
savas	  nemitīgās	  vajadzības	  -‐	  Viņa	  gādībā.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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“Es	  jums	  lieku	  pie	  sirds,	  Dieva	  žēlsirdības	  
vārdā	  nodot	  sevi	  pašus...” 
 Baznīca	  mainās,	  jo	  tā	  arvien	  
reformējas. 
 Kopā	  ar	  straujo	  dzīves	  tempu,	  ir	  
manāma	  nemitīga	  aktivitāte.	  Tas	  tā	  pat	  
aprūpes	  mājās,	  kā	  Kristus	  Dārzā	  -‐	  kustība	  
no	  rīta	  līdz	  vakaram.	  Darbinieki,	  māsas,	  
administrācija,	  pat	  iemītnieki	  -‐	  un	  tas	  tā	  	  ir	  
vietā,	  kur	  aktīvā,	  darba	  pienākumu	  dzīve	  
ir	  itkā	  beigusies.	  Atkal	  un	  atkal	  dzirdam	  
no	  vecākajiem	  mūsu	  sabiedrībā,	  ka,	  kaut	  
solis	  kļuvis	  gausāks	  un	  trūkst	  izturība,	  
aizņemtība,	  īsta	  vai	  iedomāta,	  tomēr	  
turpinājas.	  Varam	  apbrīnot	  tos,	  kas	  ar	  
Dieva	  palīgu,	  šķietami	  seko	  valstsvīra	  
Winston’a	  Churchill’a	  mudinājumam:	  
“Nekad,	  nekad,	  nekad	  neuzdod!”	  	  
 Daļēji	  tas	  saistās	  ar	  aprašanu	  pie	  
pārmaiņām	  visās	  dzīves	  nozarēs.	  Mūsu	  
baznīcas	  un	  draudzes	  izjūt	  šo	  samērā	  
straujo	  maiņu	  un	  pārmaiņu.	  Kurš	  varēja	  to	  
iedomāties	  pat	  pirms	  gada	  vai	  diviem?	  	  
 Saiešana	  kopā	  divām	  draudzēm	  
zem	  viena	  jumta,	  ierastais	  veids,	  kā	  lietas	  
tradicionāli	  darītas,	  dievkalpojumi	  un	  to	  
kārtība.	  Dzirdu,	  kur	  mums	  pieejami	  divu	  
draudžu	  dievkalpojumi,	  ka	  dievkalpojumi	  
ir	  formālāki	  vienai	  draudzei,	  ne	  tik	  formāli	  
otrai.	  	  Katram	  ir	  savs	  atšķirīgs	  veids.	  	  Ne	  
reti	  izmēģinām	  ko	  neparastāku,	  tā	  
mēģinot	  vairāk	  ieinteresēt,	  piesaistīt,	  bet	  
vai	  tas	  tiešām	  ilgstoši	  izdodas?	   
 Tas	  liek	  atcerēties	  teicienu:	  “Visi	  
domā	  kā	  mainīt	  pasauli,	  bet	  tikai	  retais	  
domā	  par	  sevis	  mainīšanu.”	  	  Jeb:	  
“Mainies	  un	  pasaule	  mainīsies	  ap	  tevi.”	  	  	  
 Sens	  romiešu	  dzejnieks	  Ovids,	  
pazīstams	  ar	  savām	  mīlestības	  dzejām	  un	  
vērotāja	  spējām,	  reiz	  teica:	  	  	  “Ūdens	  
pilieni	  akmenī	  	  izurbj	  caurumu,	  ne	  caur	  
spēku,	  bet	  caur	  neatlaidību.”	  Caur	  
pastāvību,	  uzticību...	  
 

 Teologs	  William	  	  A.	  Dyrness	  
grāmāta	  Poetiskā	  Teoloģijā	  raksta	  par	  šīs	  
dienas	  attiecībām	  ar	  	  kristietību,	  arī	  
domājot	  par	  Baznīcu.	  	  Dzīvojam	  laikmetā,	  
kur	  cilvēki	  nodarbojās	  ar	  sportu,	  ar	  
mākslu,	  ar	  	  estētiskām	  lietām	  kā	  
glezniecību,	  mūziku,	  literātūru.	  	  Kultūra,	  
ikdienišķais,	  dzīves	  ritms,	  darbs,	  izpriecas	  
ir	  ņēmuši	  pārsvaru.	  	  Tas	  ir	  ko	  viņš	  sauc	  par	  
‘culture,	  aesthetics	  of	  desire’.	  	  Ko	  mēs	  
gribam,	  to	  mēs	  darām	  un	  tas	  mazāk	  un	  
mazāk	  saistās	  ar	  Baznīcu,	  ar	  formāliem	  
dievkalpojumiem,	  ar	  draudzes	  darbību. 
 Domājam,	  ka	  neviens	  laikmets	  nav	  
bijis	  kā	  mūsējais.	  	  Bet	  ir	  labs	  franču	  
teiciens:	  “Plus	  ça	  change,	  plus	  ça	  reste	  la	  
même.”	  Jo	  vairāk	  mainās,	  jo	  vairāk	  lietas	  
paliek	  tās	  pašas,	  stāv	  uz	  	  vietas,	  jeb	  
atgriežamies	  pie	  kā	  jau	  reiz	  piedzīvota,	  kā	  
tas	  dabā	  ir	  ar	  gada	  laikiem. 
 15.	  g.	  domātājs	  Pico	  della	  
Mirandola	  bija	  arī	  nodarbināts	  ar	  
pārdomām,	  kā	  kristietību	  var	  saistīt	  ar	  
klasisko	  tradiciju.	  	  Viņš	  atsaucās	  uz	  Danti,	  
pirms	  tam	  Augustīnu,	  un	  sen	  	  pirms	  tam	  	  
klasisko	  Grieķu	  filozofu	  Aristoteli.	  	  	  Visi,	  
savā	  laikā,	  savā	  teoloģiskā	  virzienā	  
skatījās	  uz	  dzīvi,	  to	  vēroja	  un	  mēģināja	  
iekļaut	  dzīves	  mainīgumu	  teoloģiskā,	  
filozofiskā	  sistēmā.	   
 Poetiskā	  teoloģija	  ir	  viens	  virziens,	  
kas	  strauji	  pārņēma	  renesances	  pasauli	  ar	  
savu	  filosofisko	  klasisko	  uzsvaru.	  	  
Klasiskai	  filosofījāi	  ir	  sava	  vieta,	  bet	  pāri	  
visam	  ir	  evaņģēlijs,	  nemainīgs,	  spēcīgs,	  
paša	  Dieva	  dots.	  Ja	  noveršamies	  no	  tā,	  
tad,	  	  kā	  Martiņš	  Luters	  mēdza	  teikt,	  
zaudējam	  pašu	  galveno	  mūsu	  ticībā,	  
proti,	  Kristus	  pēstīšanas	  vēsti.	  	  
 Apustulis	  Pāvils	  mūs	  uzrunā,	  kā	  
viņš	  mudināja	  seno	  kristiešu	  draudzi	  
Romā,	  celdams,	  iedrošinādams	  uz	  
pārmaiņu	  -‐	  dzīvot	  Dievam	  tīkamu	  dzīvi.	  
Pāvils	  šeit	  runā	  par	  pārmainītu	  dzīvi,	  kas	  
mainās	  caur	  piederību	  un	  ticību	  Jēzum	  
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Kristum.	  Ja	  esam	  transformēti,	  tad	  
dzīvojam	  Kristū,	  Viņa	  Garā	  un	  spēkā. 
 Dzīve	  ir	  ne	  sevis,	  bet	  Dieva	  Jēzus	  	  
Kristus	  centrēta.	  Ne	  vairs	  tikai	  mēs	  paši,	  
bet	  Kristus	  mūsos.	  Tās	  ir	  Labās	  ziņas,	  	  
visdārgākais	  mantojums.	   
 Baznīca,	  draudzes	  iekļaujas	  
mainīgā	  pasaulē	  ar	  savām	  nepieciešamām	  
maiņām.	  Pieņemam,	  ka	  Baznīca	  vienmēr	  
ir	  reformācijas	  stāvoklī;	  tad	  poetiskā	  
teoloģija,	  dzīves	  eksistenciālā	  realitāte,	  
viss	  ap	  mums	  un	  mūsos	  ir	  vieglāk	  
saprotams,	  pieņemams.	  	  	  Paļauļoties	  uz	  
Kristu,	  dzīvojat	  	  caur	  	  Viņu	  un	  Viņā,	  varam	  
pieņemt,	  būt	  par	  pozitīvu	  maiņu,	  	  šinī	  
laikā,	  kas	  mums	  ikkatram	  ir	  dots. 
 Vai	  lai	  nemainām	  savu	  nostāju	  pret	  
visu	  to,	  kas	  īpaši	  šajā	  laikā	  un	  tieši	  šai	  
draudzei	  ir	  tas	  pats	  svarīgākais	  –	  to,	  	  ko	  
Dievs	  ir	  	  piešķīris	  tuvākā	  un	  tālākā	  
nākotnē?	  	  Būsim	  gan	  līdzdalībnieki	  šajā	  
procesā! 
 Tā	  lai	  tad	  atsaucamies	  uz	  Ap.	  
Pāvila	  vārdiem,	  ka	  dievkalpojums	  ir	  tur,	  
kur	  mēs	  paši	  esam	  klāt,	  kur	  sevi	  nododam	  
Dievam.	  	  Aicinu	  atsaukties	  ik	  vienu	  	  
palīdzēt	  veidot	  un	  būt	  par	  dzīvu	  draudzi.	  
Ar	  Dieva	  palīgu! 
 

Mācītāja	  Anita	  Gaide  
 
 

DRAUDZES	  PRIEKŠNIEKA	  ZIŅOJUMS 

 Vispirms,	   es	   gribētu	   sirsnīgi	  
pateikties	  mūsu	  māc.	  Dr.	  Anitai	  Gaidei,	  kā	  
ari	   prāv.	   emēr. Ivaram	   Gaide	   par	   lielo	  
darbu,	  ko	  viņi	  ir	  veikuši	  Sv.	  Jāņa	  draudzes	  
garīgā	   dzīvē,	   vadot	   baznīcā	   un	   Saulaines	  
nometnē	   pagājušā	   vasarā.	   Saulaines	  
nometne	   izdevās	   labi,	   un	   driz,	   20.	  
Septembrī,	   būs	   ‘Rudens	   svētki’	   Saulainē.	  
Saulainē	  mums	   labi	   klājās,	   jo	   ir	   tik	   daudz	  
čakli	   rūķīši,	   kas	   gādā	   par	   bērnu	   un	   visu	  
citu	  labklājību.	  	  

 Pavasarī,	   mēs	   atvadījāmies	   no	  
mūsu	  ilgadējā	  mācītāja,	  prāv.	  emer.	  Dr.	  F.	  
T.	   Kristberga.	   Jau	   kopš	   pagājušā	   gada	  
draudzes	   padomes	   izvēlētā	   mācītāja	  
meklēšanas	   komitēja	   ir	   rūpīgi	   strādājusi,	  
lai	   atrastu	   piemērotu	   mācītāju	   mūsu	  
draudzei.	   Mums	   liekās,	   ka	   to	   esam	  
atraduši,	   un	   tā	   esam	   aicinājuši	   māc.	   Elīzi	  
Zikmani,	   no	   Lielbritānījas,	   viesoties	   pie	  
mums	   oktobrī,	   lai	   iepazītos	   ar	   Sv.	   Jāņa	  
draudzi,	  Kristus	  Dārzu,	  Latviešu	  Centru	  un	  
Toronto	   pilsētu,	   kā	   ari	   novadītu	  
Dievkalpojumu	   18.	   oktobrī.	   	   Par	   māc.	  
Zikmani	   varat	   vairāk	   uzzināt	   mācītāja	  
meklēšanas	   komitējas	   ziņojumā.	   Es	   ceru,	  
ka	   visi	   tai	   svētdienā	   varēs	   ierasties	   uz	  
Dievkalpojumu	  un	  palikt	  uz	  kafījas	  galdu,	  
lai	   iepazīties	   ar	   māc.	   Zikmani.	   Drīz	   pēc	  
viesošanās,	   mēs	   noturēsim	   specīalu	  
pilnsapulci	   -‐	   *8.novembrī* -	   lai	   draudze	  
var	  pārrunāt	  un	  izvēlēties,	  vai	  aicināt	  māc.	  
Zikmani	  kā	  Sv.	  Jāņa	  draudzes	  ganu.	  	  	  
 Oktobrī,	   Sv.	   Andreja	   draudze	  
pārvietos	   savu	   administrācījas	   biroju	   uz	  
mūsu	   Dievnamu	   un	   pilnīgi	   atstās	   Sv.	  
Andreja	  baznīcu.	   
 1.	   novembrī	   Dievkalpojums	   nebūs	  
Sv.	   Jāņa	   baznīcā,	   jo	   visas	   draudzes,	  
ieskaitot	   Hamiltonas	   draudzi,	   piedalīsies	  
kopejā	   Dievkalpojumā	   ērģeļu	   dienas	  
ietvaros	  plks.	  14:00,	  Sv.	  Barnābas	  baznīcā.	  	  	  
 7.	   novembrī,	   Hamiltonā	   notiks	  
apgabala	   konference,	   kur	   arī	   mūsu	  
draudzes	   mācītāja,	   dāmu	   komiteja,	   un	  
draudzes	   vadība	   piedalīsies.	   Lūdzu	  
apskaiet	   Dievkalpojuma	   sarakstu	   kā	   ari	  
citas	   ziņas	   Vēstīs.	   Mūsu	   draudzes	   dzīvē	  
daudz	  kas	  notiek	  šo	  ruden.	  
 Beidzot,	  es	  gribu	  pateikties	  visiem,	  
kas	  ir	  tik	  pašaizliedzīgi	  strādājuši,	  lai	  mūsu	  
Dievkalpojumi	   labi	   izdotos,	   Dievnama	  
apkārtne	   skaisti	   izskatītos,	   lai	   “Vēstis”	   ir	  
sagatavotas	  un	  Dievnams	  apkopts.	   
Paldies!	  
Kārlis	  A.	  Jansons	  
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MĀCĪTĀJA	  MEKLĒŠANAS	  KOMITĒJA	  	  

Komitejas	   sastāvs:	   Gunta	   Reynolds,	   Kārlis	   Jansons,	   Sibilla	   Korulis,	   Anda	   Johnston,	   Laura	  
Brants	  un	  Larry	  Gifford.	  

Komiteja,	   sadarbībā	   ar	   LELBA’s	   pārstāvi,	   māc.	   Dāvi	   Kaņepu,	   veica	   visus	   nepieciešamos	  
darbus,	   meklējot	   Sv.	   Jāņa	   draudzei	   jauno	   mācītāju.	   	   Mēs	   lietojam	   Evangelical	   Lutheran	  
Church	   in	   Canada	   (“ELCIC”)	  materiālus	   kā	   vadlīnījas.	   	   	   Paziņojums	   par	   draudzes	   vakanto	  
mācītāju	   vietu	   bija	   ievietots	   LELBA’s	   mājas	   lapā	   un	   LELB’s	   mājas	   lapā.	   	   CV	   iesniegšanas	  
termiņš	  bija	  līdz	  31.	  maijam	  un	  tos	  saņēma	  māc.	  Kaņeps.	   	  Komitija	  satikās	  ar	  māc.	  Kaņepu	  
caurskatīt	   saņemtos	   CVs.	   	   Pēc	   CV	   izskatīšanas,	   tuvāku	   iepazīšanos	   ar	   kandidātiem	   -‐	  mēs	  
pieprasījām	  sprediķus	  (latviešu	  un	  angļu	  valodā),	  un	  Skype	  intervijas,	  -‐	  13.	  augustā	  komiteja	  
satikās	   ar	   draudzes	   padomi	   un	   iepazīstināja	   padomes	   locekļus	   ar	   mūsu	   izraudzīto	  
kandidātu	   - māc.	  Elizu	  Zikmani.	   	   	  Nākošie	  soļi	   ir	  draudzes	   iepazīšanas	  ar	  mācītājas	  un	   tad	  
ārkārtas	   pilnsapulce,	   8.	   novembrī, lai	   lemt	   viņas pieņemtu	   vai	   nepieņemtu.	   Ja	   draudze	  
nolems	  nepieņemt	  komitejas	  izraudzīto	  kandidātu,	  tad	  šis	  process	  ir	  jāsāk	  no	  jaunu.	   

 
Mācītāja	  Elīza	  Zikmane	  
	  
Dzimusi	  Latvijā	  (1974.g.18.04) 
 
Skolu	  un	  studiju	  gaitas:	    
 J.	  Rozentāla	  Mākslas	  Institūts	  (1986	  -‐	  1992);	   
 Latviešu	  Ev.	  Lutera	  Kristīgā	  Akadēmija	  "Sacred	  Arts"	  (1993	  -‐	  1996);	  	  
	   Teoloģijas	  fakultāte,	  Latvijas	  Universitāte	  (1996	  -‐	  2000).  
 Ordinēta	  2004	  g.	   
 Maģister	  grāds	  "Pastoral	  Theology" -	  U.	  of	  London	  (Heythrop	  College)	  2007-‐2010 
 
Kopš	  2004,	  mācītāja	  Apvienotā	  Londonas	  Latviešu	  Ev.	  Lut. Baznīcā	  un	  West	  of	  England	  &	  
Wales	  draudzēs. 2014.g. uzņēma	  mācītāja	  pienākumus	  St.	  Anne's	  Lut.	  draudzē	  Londonā	  
(angļu	  draudze).	  	  Strādājusi	  Dublin	  (2004	  -‐	  2007)	  un	  Diakonija	  Centrā,	  Jelgavā,	  Sv.	  
Anna's	  	  baznīcā	  (2000	  -‐	  2002) Piedalījusies	  konsultācijas	  darbos	  Irijā	  un	  Zviedrijā 

Runā	  un	  sludina	  Dieva	  vārdu	  latviešu	  un	  angļu	  valodās	  un	  ir	  pamatzināšanas	  krievu	  valodā. 
Mācītāja	  aktīvi	  darbojas	  dažādās	  organizācijās	  kā	  locekle	  un	  konsultante:	  	  baznīcas,	  
draudzes,	  ar	  jaunatni	  un	  Anglijas	  apvienībā. 

Gunta	  Reynolds 
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NĀKAMIE	  DIEVKALPOJUMI	  

4.	  oktobrī	  –	  19.	  svētdienā	  pēc	  
 Vasarsvētkiem	  	   
11:00	   Pļaujas	  svētku	  
DIEVKALPOJUMS	  ar	   
  Dievgaldu	  

 (Sv.	  Jāņa	  draudzes	  izkārtojumā)	  	  
Dzied	  Sv.	  Jāņa	  draudzes	  vokālais	  ansamblis - 
  seko	  kafījas	  galds 
**	  Iesvētes	  klase atsākās	  12:45/	  Confirmation	  

class	  at	  12:45 
 

+++ 
 

11.	  oktobrī	  –	  20.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS ar	  Dievgaldu 
	   (Sv.	  Andreja	  draudzes	  izkārtojumā)	  
 Canadian	  Thanksgiving	  weekend 
 

+++ 
 

18.	  oktobrī	  –	  21.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  	  
9:30	   Bible	  study	  group	  in	  English	  begins	  	  	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS 

**viesojās	  māc.	  Elīza	  Zikmane/	  Guest	  
minister	  Rev.	  Eliza	  Zikmane 

 **svētdienas	  skola	  atsāk	  darbību/ 
  Sunday	  school	  begins 
	   (Sv.	  Jāņa	  draudzes	  izkārtojumā)	   
 

+++ 
 

25.	  oktobrī	  –	  22.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS, abās	  valodās, 	  ar	  
Dievgaldu	  (Sv.	  Andreja	  draudzes	  izkārtojumā) 
 

+++ 
 

1.	  novembrī	  –	  23.	  svētdienā	  
pēc	  Vasarsvētkiem	  	  
2:00	   	  Ērģelu 
 dienas/Organfest 
KOPĪGS	  DIEVKALPOJUMS	  	  
abās	  valodās/worship	  in	  
both	  languages	   

SV.	  BARNĀBAS	  BAZNĪCĀ 
	  *Sv.	  Jāņa	  baznīcā	  Dievkalpojums	  NEBŪS* 
 

+++ 

 
8.	  novembrī	  –	  24.	  svētdienā	  pēc	  
Vasarsvētkiem	  –	  Varoņu	  piemiņas	  dienā	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS ar	  Dievgaldu  
(Sv.	  Andreja	  draudzes	  izkārtojumā) 
**Pēc	  Dievkalpojuma	  būs	  Sv.	  Jāņa	  draudzes	  
pilnsapulce	  

+++ 
	  

15.	  novembrī	  –	  25.	  
svētdienā	  pēc	  
Vasarsvētkiem	  –	  Valsts	  
dibināšanas	  svētki	  	  
11:00	   Kopīgs	  ekumēnisks	  

  DIEVKALPOJUMS	   
**svētdienas	  skola 

(Sv.	  Jāņa	  draudzes	  izkārtojumā) 
 

+++ 
 

22.	  novembrī	  –	  Mūžības	  svētdiena	  –	  Mirušo	  
piemiņas	  dienā- 
11:00	   DIEVKALPOJUMS, abās	  valodās,	  ar	  
Dievgaldu (Sv.	  Andreja	  draudzes	  izkārtojumā)	  
Dzied	  Sv.	  Jāņa	  draudzes	  vokālais	  ansamblis	   
 

+++ 
 

Sestdien 28. 
novembrī – Sv. Jāņa 
draudzes 
gadskārtejais 
ziemassvētku tirdziņš 

 
+++ 

 
29.	  novembrī	  –	  Adventa	  1.	  svētdienā	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  ar	  Dievgaldu 
(Sv.	  Andreja	  draudzes	  izkārtojumā) 
 **Svētdienas	  skola 
 

+++ 
 

6.	  decembrī	  –	  Adventa	  2.	  svētdienā	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS ar	  Dievgaldu 
(Sv.	  Jāņa	  draudzes	  izkārtojumā) 
 

+++ 
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13.	  decembrī	  –	  Adventa	  3.	  svētdienā	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS abās	  
valodās-‐(Sv.	  Andreja	  draudzes	  
izkārtojumā) 
**Svētdienas	  skolas	  eglīte	  un 
bērnu	  spēļmantu	  nodošana	  

trūkumcietēju	  ģimenēm 
  

+++ 
 

19.	  decembrī	  –	  7:00	  vakarā - 
Sv.	  Jāņa	  draudzes	  vokālā	  
ansambļa	  ziemassvētku	  
koncerts 
 +++ 

 
20.	  decembrī	  –	  Adventa	  4.	  svētdienā	  –	  
“Lessons	  and	  Carols”	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  (Sv.	  Jāņa	  draudzes	  
izkārtojumā)	  
Sv.	  Andreja	  draudzes	  vadībā	  pēcpusdiena	  /	  
eglīte	  draudzes	  darbiniekiem,	  brīvprātigo	  
palīgiem	  un	  vadībai 

+++ 
 

24.	  decembrī	  –	  Kristus	  piedzimšanas	  
svētvakars – Christmas	  Eve 
3:30	   Svētvakara	  iedziedāšana	  
–	  Choral	  prelude	  
4:00	   Christmas	  Eve	  service	  in	  
 both	  languages	  
Dziedās	  Sv.	  Jāņa	  draudzes	  
vokālais	  ansamblis	   
6:30	   Svētvakara	  svecīšu	  
Dievkalpojums	  ar	  Dievgaldu	   

  latviešu	  valodā	  
Dziedās	  Sv.	  Jāņa	  draudzes	  vokālais	  ansamblis	   
 

+++ 
 

25.	  decembrī	  –	  Kristus	  piedzimšanas	  svētki	  -‐	  
Christmas	  Day	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  
	   (Sv.	  Jāņa	  draudzes	  
 izkārtojumā)	  

Dievkalpojums	  ar	  Dievgaldu -‐ Worship	  in	  
Latvian	  with	  Communion 
 

+++ 
 

27.	  decembrī	  –	  Klusie	  svētki	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  (Sv.	  Andreja	  
draudzes	  izkārtojumā)	  ar	  Dievgaldu 
 

+++ 
 

31.	  decembrī	  –	  Vecā	  gada	  vakarā	  
6:30	   DIEVKALPOJUMS	  (Sv.	  Andreja	  
draudzes	  izkārtojumā)	  ar	  Dievgaldu,	  abās	  
valodās	  /	  Worship	  and	  communion	  in	  both	  
languages	  
Champagne	  reception	  after	  the	  service 
 

+++ 
 

3.	  janvāri	  –	  Jaunais	  gads	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS ar	  Dievgaldu 
(Sv.	  Jāņa	  draudzes	  izkārtojumā)	  
	  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

	  Iesvētes	   klase	   2015-‐2016.	  
Iesvētes	   klases	   programma	  
2015.-‐2016.	   gadā	   iesāksies	   4. 
oktobrī.	   Iesvētes	   apmācība	  
Sv.	   Jāņa	   draudzē	   ir	   2	   gadu	  
programma;	   jaunieši,	   kas	  
iesāk	   iesvētes	   klasi	   2015.	  
gada	   oktobrī,	   tiks	   iesvētīti	  
2017.	  gada	  pavasarī.	   Jaunieši	  
kuŗi	   vēlas	   iestāties	   iesvētes	  
klases	   programmā,	   ir	   lūgti	  

pieteikties	   baznīcas	   birojā	   416-‐921-‐3327	   vai	   pie	  
māc.	  Dr.	  Anitas	  Gaides	  (416-‐509-‐4668	  ) cik	  drīz	  vien	  
iespējams.	  
	  
Confirmation	   class	   2015-‐2016.	   The	   2015-‐2016	  
confirmation	  program	  begins	  with	  the	  first	  class	  on	  
October	  4.	  Confirmation	  at	  St.	  John’s	   is	  a	  two	  year	  
programme;	   those	   beginning	   in	   October	   2015	   will	  
be	   confirmed	   in	   the	   spring	   of	   2017.	   We	   invite	   all	  
who	  wish	  to	  be	  confirmed	  to	  contact	  Rev.	  Dr.	  Anita	  
Gaide	   at	   416-‐509-‐4668	   or	   call	   the	   church	   office	   at	  
416-‐921-‐3327	  as	  soon	  as	  possible.	  
 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

!
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LAI	  ZIED	  ROZES......	  	   	  

 
 
 

 
 
 
 
 
Māc.	  Anita	  Gaide	  pie	  savas	  dzimšanas	  dienas	  
klinģera.	  Draudzes	  vārdā	  Dāmu	  kom.	  (Maija	  
Sukse,	  Ausma	  Miķelsons,	  Gita	  Ezers,Cora	  
Lūsis)	  apsveica	  ar	  rozēm	  un	  visi	  sumināja	  
dziedot,	  “Pie	  rokas	  ņem	  un	  vadi”.	  Vēlāk	  pie	  
kafijas	  vēl	  nodziedāja,	  “Lai	  dzīvo	  sveiks”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

	  
KONCERTS	  -‐	  	  Ceturdien,	  29.	  oktobri	  plk.	  19:30	  
	  
Šoruden	  būs	  reta	  iespēja	  dzirdēt	  apdāvināto	  cellist	  Emiliju	  Rozenšteinu	  no	  Latvijas	  mūsu	  dievnamā	  Toronto	  
Latviešu	  Koncertapvienības	  rīkotā	  koncertā.	  Dzimusi	  1999.gadā,	  Rīgā,	  16.	  gadus	  veca	  Emilija	  ir	  jau	  daudz	  
konkursu	  lauriate.	  2014.	  gadā,	  Siguldā	  ieguva	  Knuta	  Lesiņa	  piemiņas	  balvu	  un	  stipendiju	  kura	  ietvaros	  dodas	  
Ziemeļamērikas	  koncert	  turnijā	  kopā	  ar	  pianisti,	  koncertmeistari,	  	  Laumu	  Prūsi,	  arī	  no	  Latvijas.	  
	  
Biļetes	  $25.00	  bet	  tikai	  $20.00	  tiem	  kas	  arī	  apmeklēs	  kādu	  Ērģelu	  dienas	  koncertu.	  
	  
	  CONCERT	  -‐	  Thursday,	  October	  29	  at	  7:30	  pm	  
	  
This	  will	  be	  a	  rare	  opportunity	  to	  hear	  the	  gifted	  young	  Latvian	  cellist,	  Emily	  Rozenstein	  in	  recital	  with	  pianist	  
Lauma	  Pruse,	  also	  from	  Latvia.	  16	  year	  old	  Emily	  has	  won	  numerous	  competitions	  both	  as	  a	  soloist	  and	  with	  
various	  chamber	  music	  ensembles.	  She	  is	  completing	  her	  first	  concert	  tour	  of	  North	  America	  as	  a	  result	  of	  
her	  winning	  the	  prestigious	  Knut	  Lesins	  Memorial	  Prize	  in	  2014.	  The	  Toronto	  Latvian	  Concert	  Association	  is	  
pleased	  to	  present	  these	  talented	  young	  Latvian	  artists	  in	  their	  first	  appearance	  in	  Canada.	  
	  	  
Tickets	  $25.00	  but	  only	  $20.00	  for	  those	  who	  have	  also	  purchased	  tickets	  to	  an	  Organfest	  concert. 

Nākiet	  palīdzēt	  mūsu	  FOOD	  BANK	  pasākumā	  (drive)!	  Sestdien	  7.nov.	  9am	  tiksimies	  
baznīcā	  lai	  pa	  mājām	  izdalīt	  ziņas	  uz	  Balmoral	  ielu	  (starp	  Yonge	  St	  un	  Avenue	  Rd)	  un	  
atkal	  sestdien	  14.nov	  9am	  baznīcā	  tiksimies	  savākt	  ēdienu	  no	  tām	  pašam	  mājām.	  
Variet	  iegūt	  “Community	  Hours”	  vai	  vienkārši	  iegūt	  labu	  izvingrināšu	  gan	  kājām	  gan	  
dvēselei!	  
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Atmiņas no seniem laikiem: Saulaines atklāšanas dievkalpojums  -  tad! 
 

Šā gada saulainā jūlija svētdienā braucām atkal uz Saulaini.  Pirmo reizi tas notika pirms vairāk 
nekā 60 gadiem, kad sanācam vairāki desmit pilsētas bērni, lai baudītu skaistos brīžus un svaigo gaisu 
dzīvojot apaļās armijas teltīs un smaržojot siena pildītos gultas matračus.  Bet, tas nav šī raksta temats.  
Kad sākās nometnes atklāšanas dievkalpojums tad manās atmiņās dievlūdzeju priekša nestāvēja Dr. 
māc. Anita Gaide, bet gan Jāņa draudzes ilggadējais mācītājs Arnolds Lūsis.  Nometnes bērni ar 
saviem vadītājiem bija soļojuši no telšu apļa kalnā, lai apsēstos zālītē zem vecās ābeles pie t.s. 
saimnieka mājas.  Spīdošs bērzu zaŗu krusts mirdzēja pie ābeles un mazs dēļu altars bija greznots ar 
skaistu izraktstītu sedziņu un lauka puķēm, ko ‘lielās’ meitenes bija jau paspējušas plūkt. 

Pēc iesākuma svētības vārdiem, tika dziedāts pirmais korālis: bez 
dziesmu lapiņām un arī bez  pavadījuma! Mācītājs teica korāļa rindu 
priekšā un zinošie pieaugušie to atkārtoja dziedot attiecīgā meldijā un 
bērni pievienojās ar savām priecīgām balsīm.  Dievkalpojums ritēja 
pierastā ‘pilsētas’ kārtībā līdz noslēguma korālim. 

Tad atkal bērni sastājās pa pāriem pēc auguma un soļoja uz 
nometni uz oficiālo atklāšanu ‘pie karoga’.  Ievākšanos satraukums bija jau 
garam un varēja mazliet pētīt nometnes apli.  Bija kādas 16 teltis: pie 
grāvja upes pusē bija zēni; pļavas pusē meiteņu teltis. Vadītāji/vadītājas 
bija jau smagi strādājuši  pirms šīs dienas: veidojot un ceļot nometnes 
vārtus un karogu mastu; pildot bērnu gultas matračus; veidojot ugunskuru 
apli; un- stāvot Notavasagas upes aukstās pavasaŗa ūdeņos, būvējot 
dambi, kas savkārtu nodrošināja dziļāku peldvietu- pat ar lecāmo dēli! 

Visi nostājas,lai pirmo reizi šovasar pie Latvijas valsts himnas celtu 
Kanadas un Latvijas karogus līdz masta krustojumam.  Bērni stāvēja divās 
rindās pēc auguma, vadītājiem noslēdzot vienu cetrstūru galu ar 
komandantu un karoga masta otrā galā. 

Komandants/komandante bija nometnes idejas īstenotājs.  
Draudzes padome un draudzes mācītājs deva norādījumus darbībai un 
nometnes vadība (daudzi būdami roveri, lielgaidas, gaidas un skautu) to 
izveda ar visādām āra nodarbībām. Mācītājs vadīja reliģiskās nodarbības 
bērniem kuru darbu turpināja mācītāji I. Gaide un F. Kristbergs. Vadītāji 
brīvprātīgi strādāja tikai pāris nedēļas Saulainē uzdodot savu atvaļinājuma 
laiku, jo tiem bija jāiet atpakaļ darbā, lai pelnītu studiju naudu nākošam 
mācību gadam.  Tikai komandants/komandante palika visas astoņas 
nedeļas, kā daudzi bērni to arī darīja prom no lielpilsētas karstuma un putekļiem. 

Mācītājs Lūsis nevarēja vadīt visus dievkalpojumus Saulainē, jo 
notika arī dievkalpojumi Toronto.  Ļoti mazam skaitam pieaugušiem bija 
automašīnas toreiz un tie bieži palika pilsētā uzticot savus atvases 
Saulaines vadības drošās rokās. 

Bet, kas vadīja dievkalpojumus, ja draudzes mācītājs bija Toronto? 
Komandants - pie  vecās ābeles ar skaisto bērza tāsu krustu un lauku 
puķu altāra ziediem- un laiku pa laikam varbūt kāds ābols krita kādam 
bērnam uz galvas. 

Sibilla Korule 
Fotogrāfijas no Ineses Akmens-Semenovas foto archīva 

 
(Ja kādi fakti šinī rakstā nav kā Tu tos atceries, tad atvainojos- gadi paiet 

un desmit gadu notikumi saliedējās vien burvīgā atmiņā- jeb kā mēdz teiktu: “Don’t let the truth…” sgk) 
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SAULAINĒ	  MUMS	  LABI	  KLĀJAS! 

Cik	  bieži	  esam	  dzirdējuši	  šo	  teicienu	  un	  cik	  bieži	  esam	  paši	  
atsaukušies.	   Bija	   prieks,	   pat	   	   gandarījums	  pavadīt	   ilgāku	  
laiku	  Saulainē,	  darbojoties	  ar	  Saulaines	  vasaras	  nometnes	  
bērniem,	   organizējot	   svētdienas	   un	   svecīšu	  
dievkalpojumus.	   
 Abi	  ar	  Ivaru,	  bijām	  Sv.	  Jāņa	  dr.	  rūpigā	  	  priekšnieka	  
Kārļa	   Jansona,	   kā	   arī	   nometnes	   vadības	   aicināti,	  

organizēt	   un	   noturēt	   šos	   dievkalpojumus.	   Viss	   labi	   izdevās	   un	   vienmēr	   tikām	   saņemti	   ar	  
laipnību.	  	  	  
 Ir	   japateicās	  visiem	  kas	   ir	  strādājuši,	  Saulaines	  nometnes	   labā.	  Vispirms,	  nometnes	  
vadītāja	  Lisa	  Williams	  kopā	  ar	  māti	  Renāti	  Wust,	  kuŗas	  abas	  mūs	  lūdza	  sniegt	  reliģiski,	  etiski	  
ievīrzītas	   stundas	   pa	   nedēļas	   vidu.	   	   To,	   darījām,	  mācīdāmi	   bērniem	   svētdienas	   dziesmas	  
Allelu,	  Šī	   ir	  tā	  diena	  u.c.	  Atzinība	  abām	  vadītājām	  par	  viņu	  ticīgo	  pieeju,	  paredzot,	  ka	  šāda	  
reliģiskā	  audzināšana	  būs	  daļa	  no	  nometnes	  programmas.	  	  	  
 Elviga	  Sebris,	  (pēdējās	  nedēļas	  nometnes	  vadītāja)	  kā	  visa	  Sebris	  ģimene,	  iesaistījās,	  
lai	  dievkalpojumi	  labi	  izdotos,	  puķes	  	  altārī	  mākslinieciski	  sakārtotas,	  dievnams	  skaistā	  
dabā,	  uzposts.	  	  Māris	  un	  Cora	  Lūsis	  ar	  ģimeni	  neatlaidīgi	  darbojas,	  arī	  Anneka	  	  kas	  pavadīja	  
vēctēvu	  svecīšu	  dievkalpojumā,	  kā	  arī	  man	  spēlēja	  līdzi	  svētdienas	  dievkalpojumā.	  Tiešām	  
“Amazing	  grace”!	  	  11	  g.	  vecais	  Jude,	  ceturdaļ	  latvietis	  	  no	  	  Amerikas	  iepriecināja	  	  ar	  	  savu	  
skaisto	  	  zēna	  soprāna	  	  balsi	  	  dziedot	  	  liturģisku	  	  dziedājumu. Varēju	  vienreiz	  nodot	  vienu	  no	  
abiem	  darbiem	  jaunai	  paaudzei.	  	  Tāpat	  atzinība	  Taņņu	  ģimenei	  par	  ilggadīgo	  rūpēšanos,	  kā	  
arī	  Artūram	  Lauzim	  	  par	  praktisko	  darbu	  pārraudzīšanu,	  	  Kristīnai	  Stivriņai	  par	  
organizēšanu,	  ziņām,	  fotogrāfijām,	  rakstiem,	  lielo	  naudas	  pienesumu	  draudzei	  caur	  viņas	  
un	  daudzu	  brīvprātīgo	  darbu	  sakarā	  ar	  Saulaines	  “Grāmatu	  klētiņu”. Saulaines	  vecāku	  
komiteja	  iesaistījās	  ar	  nenogurstošu	  radošu	  darbu	  un	  dažāda	  veida	  atbalstu.	  Tie	  ir	  Cynthia	  
Kroderis,	  Ruta	  Lauzis,	  Ellyn	  Lūsis,	  Elviga	  Sebris,	  Aina	  Tilups,	  	  Lisa	  Wust-‐Williams.	  	  Šefpavāri	  
Meta	  Baze,	  Ēriks	  Začs	  un	  Pēteris	  Maschin,	  ar	  čakliem	  palīgiem	  ir	  jāizceļ.	  Kāds	  jauns	  
nometnes	  dalībnieks	  izteicās,	  ka	  ir	  bijis	  vislabākais	  ēdiens,ko	  ēdis	  ilgākā	  laikā.	  Labi,	  ka	  mājās	  
to	  nedzirdēja!	  Varbūt,	  ka	  sprediķis	  par	  “debess	  mannā”	  arī	  palīdzēja	  ēdienu	  novērtēt	  kā	  
debešķīgu...	  
 Pieredzējām	  īstu	  “team	  work”.	  Jana Kopmane	  ir	  citīgi	  strādājusi	  draudzes	  birojā	  par	  
dziesmu	   lapiņu	  apstrādi;	   protams,	  neaizmirstam	  prāv.	   emer.	  Dr.	   Fritz	  Kristberga	   	   precīzu	  	  
informāciju	   un	   rūpīgu	   datu	   sakopošanu.	   Māc.	   Ivars	   Gaide	   vadīja	   	   reliģisko	   dziesmu	   -‐	  
pārdomu	  stundas.	  Trīs	  svečīšu	  dievkalpojumu	  vadītāji	  bija:	  Dr.	  Māris	  Lūsis	  ,	  Daina	  Kalniņš	  un	  
Larisa	  Kaļiņš,	  pienesot	  savu	  pieredzi,	  sirsnīgo	  ticības	  pārliecību.	  
 Pārdzīvojums	   un	   prieks	   redzot	   visus	   nometnes	   bērnus,	   jauniešus	   un	   vadītājus	  
soļojot	  garā	   rindā	  uz	  dievkalpojumiem	  svētdienas	   rītos.	   	   Varu	  droši	   liecināt,	   ka	   reti	   esmu	  
redzējusi	  tik	  daudz	  bērnu	  dievkalpojumā;	  reti	  tik	  liels	  skaits	  redzams	  pilsētas	  baznīcās.	  	  
 Visu	   paaudžu	   lidzdalība	   bija	   tik	   skaisti	   manāma	   Saulainē.	   Ļoti	   gribam	   redzēt	   visu	  
paaudžu	   klātbūtni	   mūsu	   draudzēs,	   baznīcās.	   To	   redzam	   caur	   svētdienas	   skolas	   darbību,	  
piedalīšanos,	  bet	  Saulainē	  tas	  itkā	  dabiski	  pārādās.	  Veselīga,	  augoša,	  potenciāla	  draudze	  ar	  
nākotnes	  iespējām.	  
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	   Varam	   visus	   aicināt	   uz	   svētdienas	   dievkalpojumiem,	   kas	   ir	   pieejami	   katru	  
svētdienu	   dievnamā.	   To	   arī	   darām.	   Tāpat	  mācāmies	   arī	   to,	   ka	   ja	   kas	   uzrunā	   bērnus,	   tad	  
diezgan	  droši,	  ka	  to	  saprot	  arī	  vecāki	  un	  citi.	  	  
 “Dieva	  mīlestības	  spēkā,	  viss	  labi	  būs.”	  	  Bieži	  dziedam	  šo	  skaisto	  dziesmu	  un	  tā	  tiks	  
dziedāta	   Rudens	   svētkos	   20.	   septembrī.	   Šī	   aizvadītā	   vasara	   Saulainē	   atspoguļo	   Dieva	  
labestīgo	  darbu,	  to	  Viņa	  mīlestību,	  kas	  spēj	  tuvināt	  mūs	  visus.	  	  
 Lūdzam,	   pateicamies,	   Dievam	   Jēzum	  Kristum,	   ka	   šis	   Saulaines	   nometnes	   darbs	   ir	  
ticis	  bagātīgi	  svētīts,	  un	  lūdzam	  Viņa	  svētību	  arī	  uz	  priekšu. 

ag	  
 
 
 
 
 

APRŪPES	  GRUPA	  

 Nesen	  apciemoju	  kādu	  draudzes	  locekli,	  kas	  man	  prasīja	  vai	  es	  zinot	  cik	  viņai	  gadu.	  
Parasti	  izvairos	  no	  šāda	  jautājuma,	  bet	  viņa	  pati	  brīvi	  atzinās,	  ka	  viņai	  jau	  	  ir	  simts	  un	  viens	  
gads.	  	  Būšot	  jau	  laikam	  jādomā	  par	  kādu	  aprūpes	  māju,	  bet	  līdz	  šim	  viņa	  ir	  tikusi	  pati	  galā.	  
Abas	  pārdomājām	  šo	  iespēju;	  viņa,	  bēdīga,	  jo	  daudz	  ir	  domājusi	  par	  to.	  Atzinās	  tomēr,	  ka	  
jūtas	  diezgan	  vientuļa,	  dzirdējusi	  par	  draudzes	  aprūpes	  darbu.	  Vai	  kāds	  nevarētu	  viņai	  šad	  
un	  tad	  piezvanīt?	  Solījos	  viņai	  palīdzēt.	  	  
 Ne	  tikai	  no	  bērnu	  mutes,	  bet	  no	  vecākās	  draudzes	  locekles	  varēju	  mācīties.	  Kādu	  
laiku	  mūsu	  aprūpes	  grupas	  regulārā	  tikšānās	  bija	  apsīkusi,	  dažu	  dalībnieku	  slimību,	  visu	  	  
novecošanās	  dēļ.	  	  	  	  
 Tomēr,	  aicināju	  mūsu	  	  ilggadīgos,	  cītīgos	  grupas	  dalībniekus:	  Dr.	  Māri	  Lūsi,	  Viju	  
Muratu	  uz	  sēdi;	  	  mums	  arī	  pievienosies	  	  Ausma	  Miķelsona	  un	  diakone	  Aina	  Avotiņa.	  	  Kopš	  
iesākām	  šo	  grupu,	  2008.	  gadā,	  esam	  vairākus	  gadus	  samērā	  regulāri	  satikušies.	  Pateicos	  
par	  viņu	  rūpīgo	  darbu	  Irēnei	  Ezergailei,	  Margitai	  Kanbergai	  un	  Austrai	  Kirkupai.	  Mūsu	  
diakone	  Aina	  Avotiņa	  ir	  daudz	  strādājusi	  ,	  lai	  aprūpes	  darbs	  veiktos.	  Šoreiz	  atjaunoto	  
darbību	  plānot	  tikāmies	  6.	  septembrī	  pēc	  dievkalpojuma.	   Prāv.	  emer. Ivars	  Gaide	  mūsu	  
sanāksmi	  ievadīja	  ar	  īsu	  lūgšanu.	  	  	  
 Mūsu	  mērķis	  tuvākā	  nākotnē	  ir	  apzvanīt	  draudzes	  locekļus,	  kas	  ir	  90	  gadus	  un	  
vecāki.	  Laikam	  ejot	  uz	  priekšu,	  draudzes	  sastāvā	  tādi	  ir	  116	  (daļa	  no	  tiem	  Kristus	  Dārzā).	  	  	  
Sākam	  šo	  apzvanīšanu	  un	  būsim	  pateicīgi,	  ja	  Jūs	  pieņemsit	  šos	  zvanus,	  vai	  nāksit	  mums	  
palīgā	  regulāri	  apzvanīt	  citus?	  	  	  Gribam	  palīdzēt,	  noskaidrot	  šo	  vecāko	  draudzes	  locekļu	  
stāvokli,	  garīgi	  viņus	  stiprināt	  caur	  sazināšanos,	  ar	  lūgšanām,	  ar	  apciemojumiem	  pēc	  
vajadzības.	  	  	  
 Lai	  Dievs	  palīdz	  ikkatram	  no	  jums;	  šis	  ir	  svarīgs	  draudzes	  darbs,	  kam	  ir	  jābūt	  
primāram.	  Jo	  vai	  Kungs	  Jēzus	  Kristus	  pats	  nav	  rūpējies	  par	  vājākiem,	  slimiem,	  vecajiem	  un	  
vientuļajiem.	  Šie	  draudzes	  locekļi	  ir	  bijuši	  ilggadēji	  locekļi;	  tie	  ir	  strādājuši,	  pielikuši	  savu	  
palīdzīgo	  roku.	  	  Varam	  viņiem	  pateikties,	  atcerēties	  visu,	  ko	  tie	  ir	  darījuši,	  kādas	  lūgšanas	  	  
par	  draudzi	  Dievam	  raidījuši.	  

Anita	  Gaide	   
 

 



 

 

11 

	  
Vēstis	  130	  –	  2015.g.rudenī	  

	  
	   	  

XV	  ĒRĢEĻU	  DIENAS	  -‐	  Organfest	  	  	   

 Latviešu	  Ērģelnieku	  Ģilde	  Amerikā	  atzīmē	  savu	  
30	  gadu	  darbības	  atceri	  ar	  svētku	  koncertiem	  un	  
svinībām	  šī	  gada	  31.	  oktobrī	  un	  1.	  novembrī,	  Toronto.	  
Ērģeļu	  dienas	  (kopš	  1980.	  gada	  jau	  15.)	  ir	  īpaši	  
piemērotas	  visiem	  ērģelniekiem	  un	  garīgās	  un	  citas	  
mūzikas	  mīļotājiem,	  visiem,	  kas	  alkst	  īpašu	  pacēlumu	  
savās	  dzīvēs,	  iepriecu	  un	  sirdsmieru	  dvēselēs.	  	  
 Tās	  rīko	  LĒĢAS	  Kanadas	  nodaļa,	  jau	  piekto	  
reizi,Toronto.	  Rīcības	  komitejā	  darbojas:	  	  	  Jānis	  

Grinvalds,	  Vija	  un	  Rolf	  Kluchert,	  	  Gundega	  Melli,	  	  Arija	  Purvs,	  	  Dāvids	  Šmits,	  Andrejs	  
Streļajevs,	  	  Ivars	  un	  Anita	  Gaide.	  
 Spraigas	  sēdes	  liecina	  par	  kopīgu	  interesi,	  darbību	  	  īpašās	  ērģelu	  mākslas,	  mūzikas	  
pasaulē.	  	  Brigita	  Alks,	  Sv.	  Jāņa	  ansambļa	  dibinātāja,	  ilggadējā	  diriģente	  un	  vadītāja	  
piedalījās,	  pārzinot	  kora	  mūziku	  8.	  septembra	  sēdē.	  Sadarbojamies	  ar	  Latvijas	  
ērģelniekiem;	  ar	  prieku	  gaidām	  internacionāli	  pazīstamo	  ērģelnieci	  Vitu	  Kalnciemu,	  Jēzus	  	  
Ev.	  Lut	  baznīcas	  	  ilggadējo	  ērģelnieci,	  Latvijas	  Mūzikas	  Akadēmijas	  ērģeļu	  katedras	  vadītāju	  
un	  profesori.	  
	   Vitas	  Kalnciemas	  ērģeļu	  koncerts	  notiks	  St.	  Thomas	  baznīcā	  (383	  Huron	  St.)	  kur	  
viņa	  sniegs	  latviešu	  un	  klasisko	  mūziku	  uz	  slavenām	  Casaventa	  koncerta	  	  ērģelēm.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Koncerts	  31.	  oktobrī,	  plkst	  3:00	  p.p.	  Maksa	  $20.	  un	  $15.	  (studentiem).	  Biļetes	  iegādajamas	  
pie	  Rīc.	  kom.	  locekļiem	  vai	  draudžu	  birojos,	  kā	  arī	  pie	  ieejas.	  Tiek	  lūgts	  atbalsts	  –	  ziedojumi.	  
Sākot	  ar	  $50.,	  vārdus	  minēs	  svētku	  programmā.	  
 Svētku	  	  dievkalpojums	  –	  koncerts	  Ticības	  Atjaunošanas	  svētku	  zīmē, 1.	  novembrī,	  
plkst.	  2:00	  Sv.	  Barnabas	  baznīcā,	  361	  Danforth	  Avenue	  (	  viegli	  sasniedzams	  jo	  baznīca	  pāri	  
ielai	  Chester	  apakšzemes stacijai).	  	  	  Piedālās	  visas	  Toronto	  ev.	  lut.	  latviešu	  draudzes,	  	  
Hamiltonas	  ev.	  lut	  Kristus	  draudze,	  Sv.	  Barnabas	  Anglikāņu	  draudze,	  	  un	  svētku	  koris	  
(paplašināts	  Sv.	  Jāņa	  dr.	  ansamblis)	  virsdiriģentes	  Brigitas	  Alkas	  vadībā.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Piedalīsies	  Kanadas	  apgabala	  prāv.	  Ilze	  Kuplēns-‐Ewart,	  prāv.	  emer.	  Dāvis	  Kaņeps,	  fr.	  
Jonathan	  Eayrs,	  	  prāv.	  emer.	  Ivars	  Gaide,	  māc.	  Anita	  Gaide. 
 Seši	  ērģelnieki:	  	  Vita	  Kalnciems	  (Latvija),	  Dr.	  Ingrid	  
Gutberga	  (ASV),	  Vija	  Kluchert	  	  (Otava),	  	  Davids	  Šmits,	  Michael	  
Rundāns,	  un	  Anita	  Gaide.	  	  Bez	  tam	  Latvijas	  mākslinieki,	  kas	  
atrodas	  savā	  ASV	  turnejā:	  čelliste	  Emīlija	  Rozenšteina	  un	  pianiste	  
Lauma	  Prūse.	  	  Viņu	  koncerts	  ceturdien	  29.	  oktobrī,	  plkst.	  7:00	  	  Sv.	  
Jāņa	  baznīcā	  ievadīs	  šo	  mūzikālo,	  svētku	  nedēļu.	    aig 
 

Tiksimies	  15.	  Ērģeļu	  dienās	  -‐	  Organfest! 
        	  

 


