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Ak, nāci, nāci, Emmanuēl,  ak, nāci, nāci, Dievs pie mums 
 

     Skaistais Adventa laiks šogad iesākas tieši  1. decembrī. Vārds ’decembris’ burtiski nozīmē:  
desmitais mēnesis. Tā tas parādījās senajā romiešu kalendārā, kas tika izveidots 750 gadus pirms 
Kristus, jo toreizējais valdnieks Romulus tā vēlējās.  Nāca cits valdnieks un 45. gadā pirms Kristus 
tapa cits kalendārs,  jo toreizējais valdnieks Cēzars Jūlijs tā vēlējās!  Vai ‘laiks’ patiesi mainās, 
nomainoties šīs pasaules valdniekiem? Nē, to dara tie cilvēku bērni, kas cenšas laika iedalījumu tā 
grozīt, lai viņus neaizmirstu vēstures straumē. Dievs ir tas, kā rokās stāv visi mūsu laiki!  Viņš no 
mūžības uz mūžību bija, ir un būs: ”Brīnišķais Padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera 
princis.” (Jes. 9:5)  Diemžēl, pasaulē vēl neatradīsim valsti,  kur valda šis Miera princis.  

     Ziņas liecina, cik pasaulē aug nemiers.  Vienā valstī pēc otras 
saceļas ļaudis, saucot pēc brīvības, cīnoties par taisnību, par 
iespēju izdzīvot un gādāt par savām ģimenēm.  Daudzviet pret 
viņiem saceļas varas kāri, nežēlīgi valdnieki, kam nerūp, ja aug 
tautas ciešanas. Aug arī nemiers cilvēku sirdīs, aug bailes par 
nākotni, par to, kā aizsargāt dabu, kā gādāt par tik daudziem 
bēgļiem, kā pieklājīgi pārrunāt domstarpības, lai augtu 
savstarpēja saprašanās. 
     Kur tomēr valda Miera princis?  Kur žēlastība un patiesība 
nav tikai vārdi, bet kur tā definē kā dzīvi sekot Tam, kas nāca 
pie mums Jēzū Kristū, Dieva noteiktā laikā, kad 
 

 
“Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū un mēs skatijām  viņa 

godību,  
tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam,  

pilnu žēlastības un patiesības.”  ( Jņ.1:14) 
 

Tur valda Viņš, kur cits citam pauž  šīs absolūti transformējošās 
labās ziņās par Dieva iemiesošanas brīnumu Jēzū un par Viņa 

žēlastību!  Tur cits citu apdāvina, dalās ticības un cerības spēkā - kā mūsu draudzēs, ģimenēs un tur, 
kur kalpojam, vēstot Kristus evaņģēliju.  Ārpus kāda dievnama lasīju: “Jesus is the reason for the 
season?  Jesus is the gift.  You are the reason.”  Šis atgādinājums izraisa ilgas ar to dalīties un vēl 
dziļāk mīlēt To, kas mūs vispirms mīlējis un tos, kurus Viņš arvien mīl!  
     Kur sākt? Varbūt jau ar 1. decembri savu pateicību pārvērst īstenībā, dāvinot citiem to, kas nestu 
cerību, mieru un laipnību,  jo tik daudzi alkst pēc mīlestības un mūsu labestības.  Kāda  ārsta birojā  
lasīju:  “In a world where you can be anything, be kind!” Visvarenais  Dievs, iemiesojoties Jēzū, 
varēja būt ‘jebkas’  - Valdnieks cēls, varā spēcīgs!  Viņš nāca kā Bērns un kalpoja kā cilvēks, kā 
cilvēces Glābējs! Viņš izvēlējās būt laipnīgs un žēlīgs. Ieejot 2020. gadā, lūgsim, lai  Jēzus Kristus 
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dzīve arvien pilnīgāk palīdz mums būt laipniem - pārpildītos veikalos, steigā, domstarpībās, 
nepacietīgā pasaulē – Internetā,  lai augtu miers virs zemes. 
     Dievs lai dāvina visu, kas katram īsti vajadzīgs Ziemsvētkos!  Viņš lai mājo jūsu vidū un dāvina 
Gara spēku īstenot mērķus, kas saskan ar Kristus žēlastību, patiesību, laipnību un kalpošanas prieku!  
LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu jums skaistus, Dieva miera un cilvēku laipnības 
svētītus, priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu 2020. gadu! Dievam pateicos par katru no jums, kas kopā 
esat mūsu Baznīca un Kristū augat un kalpojat,  
lai arvien celtos Viņa valstība, kur Miera princis, mūsu Pestītājs Jēzus valda - Dievs no mūžības uz 
mūžību! 
 
Kristus mīlestībā, 
+ Lauma Zušēvica 
 

A d v e n t s 
 

Adventa laiks pie durvīm un līdz ar to jauns Baznīcas 
gads. 1. adventa svētdiena iekrīt 4. svētdienā pirms 
Ziemsvētkiem. Sākotnēji, cilvēki gatavojušies Kristus 
atnākšanai gavējot. Baznīca uzskata, ka Adventa laikā 
gatavojamies Kristus trīs "nākšanām": Viņa piedzimšana 
Betlēmē, Viņa ienākšana mūsu sirdīs un Kristus atkalnākšanai 
godībā (pastara dienā). Advents = nākšana.  

Mūsdienu sabiedrība vēlas steigties pie Ziemsvētku 
svinēšanas, pārlecot Adventa laikam. Labākā gadījumā svetkos 
piemin Kristus iemiesošanas brīnumu, bet sliktākā – domā 
vienīgi par dāvanām un Ziemsvētku vecīti.  

Daudzās mājās Svētku eglītes uzstādītas pirms 
Pateicības diena nosvinēta! Lai gan savs skaistums no 

skaistājām dekorācijām, sanāk, ka pārlecam uz svinībām, izlaižot svētku priekšdarbus: sagatavot 
sevi Kristus ienākšanai pasaulē, mūsu sirdīs un Viņa atkalnākšanai. Izlaižam Ziemsvētku 
svinēšanu - 12 dienas līdz Zvaigznes dienai - 
laiks kad pieminam Dieva miesā tapšanas 
brīnumu.  

Interesanti novērot kā komerciālā pasaule 
pārņēmusi Adventa kalendāra tradiciju, ko 
uzsākuši vācu protestanti 19. gadsimta nogalē, 
lai skaitītu dienas līdz Kristus piedzimšanai. 24. 
decembŗa lodziņā atradās jaundzimušā Kristus 

bērniņa attēls vai 
Bībeles pants par 
to.  

Aizvadītās nedēļas rīta ziņas ziņoja par 20 labākiem 
Adventa kalendāriem,  to starpā bija kalendāri ar tēmām par Star 
Wars, Hello Kitty, Harry Potter, Playmobil, končām, saldējumu, 
ēdieniem, kosmētiku, vīnu - ar visu, izņemot kaut ko ar garīgu 
saturu. (ieapaļā bildē attēls no rīta ziņām.) Advents - laiks 
pārdomām. Laiks sagatavoties Dieva mīlestības dāvanai. Laiks 
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lūgšanai: Nāc, Kungs Jēzu. Nāc manā sirdī, manās mājās, manā ikdienā, mūsu pasaulē, mūsu 
domās. Nāc, un vadi mūs. Palīdzi mums sekot Tev. - Lai Dievs svētī mums šo sagatavošanās 
laiku, kā arī gaidāmos svētkus! 
 
Māc. Dr. Sarma Eglīte 
Vidienes apgabala prāveste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to 
sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga 
bijības gars. Bijība Tā Kunga priekšā būs viņam salda smarža, un viņš netiesās pēc tā, ko viņa 
acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird…Taisnība būs viņa gurnu josta un uzticība 
viņa lielu aptinamā aukla. Tad vilks mājos pie jēra un pantera apgulsies pie kazlēna; teļš un 

jauns lauva, un trekni lopi būs kopā, un mazs zēns tos ganīs.” Jesaja 11:1-6 
 

Kristus mīlestība pār mūsu spēku un pār mūsu vājumu 

Viengad uz svētkiem saņēmu ārkārtīgi skaistu kartiņu – citādāku no pārējām. Tur lauva guļ kopā 
ar jēru un pār viņiem mirdz Kristus zvaigzne. Un pie sevis domāju – tās taču tiešām ir mūsu 
cilvēces, pasaules divas sejas, mūsu katra divas pasaules – tā varošā, stiprā, nemierīgā, kas 
reizēm rūc un uzbrūk, kas dzīvo ar agresiju un sāp sev un citiem, un tad ir tā otra puse, kas 
ilgojas pēc izlīguma, pēc piedošanas, pēc brīvības dzīvot bez bailēm, dzīvot ar maigumu, ar 
gādību, ar mīlestību, vieglumu. Katrā no mums dzīvo lauva, kas ir drosmīgais, stiprais, cīņu 
varošais, un katrā no mums ir jērs, kas ir gana ievainots, bailīgs un kas ilgojas drošības un 
sargāšanas.  

Tā arī katoļu teologs Henrijs Nouvens (Henri Nouwen) rakstījis: “Tevī ir gan jērs, gan lauva. 
Pieaudzis garīgums nozīmē ļaut iekšējam lauvam un jēram pastāvēt kopā. Lauva ir tavs 
pieaugušais, agresīvais “Tu”. Tā ir tā daļa, kas vienmēr gatava uzņemties iniciatīvu un kas spēj 
pieņemt lēmumus. Bet ir arī tevī bailīgais, ievainojamais jērs, tā daļa Tevī, kura tik ļoti ilgojas 
būt pamanīta, atbalstīta, novērtēta, sargāta.”   

Mēs gan lielākoties izvēlamies sadzīvot ar vienu – vai nu lauvu vai ar jēriņu sevī. Vienam vairāk 
dodam vietas savā ikdienā. Ja mēs barojam tikai savu lauvu, mēs gana bieži jūtamies vareni, bet 
arī atrodamies piekusuši, cīņās, savstarpējos uzbrukumos ievainoti, attiecības pārrāvuši. Ja tu 
baro tikai jēriņu, tad tu sāc baidīties no visa un par visu. Tad liksies, ka esmu ārkārtīgi 
ievainojams un nespēcīgs un nevarīgs un vienmēr liksies, ka pārējie dara man pāri, izmanto 
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mani. Nu tādu upura lomu varu ieņemt. Un pasaule, jā, tā, kurai arī ir šīs divas dabas – lauvas un 
jēra – bieži vien tevi un tavu iekšējo jēriņu arī sāpinās.  
 
Arī mums kā draudzei ir savs iekšējais lauva un ir savs iekšējais jēriņš. Ir mums draudzes spēks, 
varēšana, spīts un savas dusmas, bet ir arī mums draudzes maigums, sāpes, bailes un nedrošība 
un vājums. Abi iet roku rokā. Pēc mūsu lielā dievnama zaudējuma to vairāk var just. Jo draudze 
esam mēs.   
 
Bet Ziemassvētkos, pār mums atspīdot Kristus mīlestībai, Dievs saka: “Es mīlu tavas abas daļas 
– to lauvu tevī un to jēriņu tevī es mīlu. Es mīlu tavu spēku un es mīlu tavu ievainojamību. Tiem 
abiem tevī jāsadzīvo. Dieva klātbūtnes spēkā tiem abiem jāpastāv, vienam otru neiznīcinot, bet 
vienam otru pieņemot, papildinot, bagātinot.” Jā, mums vajag gan lauvu, gan jēriņu sevī. Vajag 
sevī spēku un arī maigumu. Vajag sevī varēšanu un vajag sevī apdomu. Vajag sevī enerģisku 
darbošanos un vajag klusu kontemplāciju. Vajag sevī uzdrošināšanos un vajag paiešanu nost. 
Vajag uzvaras un vajag zaudējumus. Vienādās devās vajag abus.  
 
Jo Betlēmes silītē, jaundzimušais Jēzus Kristus sevī ietver abus – lauvu un jēru. Jēzū ir gan jēra 
maigums un tur ir arī lauvas spēks. Jēzū ir gan jēra labestība un tur ir arī lauvas uzdrošināšanās. 
Jēzū ir gan jēra piedošana un tur ir arī lauvas apņēmība un varēšana. Jēzū ir jēra upuris un lauvas 
uzvara. Jēzū ir gan jēra pieņemšana un tur ir arī lauvas skaidra taisnība. Jēzū ir gan jēra 
beznosacījuma mīlestība, bet tur ir arī lauvas stingra griba. Tādēļ Jēzus ir Pestītājs, kas mums 
dzimis. Lai parādītu, ka tavā, ka manā, ka mūsu draudzē, ka mūsu pasaulē, mūsu valstī, mūsu 
katra Betlēmē, jāpiedzimst sirdij, kurā mājo un līdzās pastāv lauva un jēriņš. Abi kopā. Viens 
otru stiprinot un papildinot, abiem dodot vietu būt.  
 
Ja tavā ikdienā vairāk runājis lauva, ļauj jēriņam šobrīd pateikt vārdu. Ja tevī šogad vairāk bijis 
jēriņš, sabijies un paslēpies, atļauj šobrīd lauvas spēkam tevi mierināt un iedrošināt un vadīt. Lai 
šajos Ziemassvētkos nekas cits, bet tieši Kristus mīlestība mūs pilnīgi visus ieskauj un dziedina. 
Stipro un varošo dara maigu un mīlošu un saprotošu. Vājo dara noteiktu un apņēmības pilnu. 
Nekas nedziedina tā, kā Mīlestība, dzimusi pār mums visiem. Āmen. 
 

Lai jums visiem skaisti, miera pilni šie Kristus dzimšanas svētki! Lai ikviens savā sirdī 
piedzīvojat mīlestību, maigumu, piedošanu un lielu spēku par spīti visām grūtībām! 

 
Mīlestībā,  
Draudzes mācītāja Aija 
  

 
DRAUDZĒ IESTĀJUSIES 

Indra Kalniņa Lāce 
 “Lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu 

mīlestībā,  
ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un 

dziļums,  
19 un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu 

visu Dieva pilnību.” Efeziešiem 3:17-19 
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KRISTĪBAS 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto: Dainis Matisons 
 

Teika Eleanora Lācis Hering kristīta 12. oktobrī Brīvdabas baznīcā centrā “Gaŗezers”. 
Vecāki – Indra Lācis un Matthew Hering. 

“Bet Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu 
valstība." Mateja 19:14 

 
SVEICAM!!!! 

 
17. novembrī, Latvijas Valsts neatkarības dienas svinībās, suminājām mūsu draudzes lielo 
jubilāru – Dr. Jāni Poni, kas 22. novembrī svinēja savu 100. dzimšanas dienu. Draudze no visas 
sirds, ar lepnumu un dziļu pateicību, sveic Dr. Jāni Poni, pateicoties viņam par bagāto mūžu, 
kurā vienmēr vietas bijis un ir Dievam, Latvijai, otram cilvēkam, draudzei, dziesmai un 
kalpošanai! Dr. Jāni – lai Dievs turpina Tevi sargāt, vadīt un sirdī tik stipru turēt! Daudz laimes!   
 

“Dzīvot – tas ir visu atdot, 
Dzīvot – tas ir sevi ziedot. 

Saulei, zemei, rudzu vārpai, 
Smagiem, pielijušiem ceļiem, 
Baltai dienai, melnai naktij. 

Otra sāpei līdzi sāpēt, 
Otra mūžam līdzi degt.” 
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MŪŽĪBĀ AIZSAUKTIE 

 
AIJA VIJA ĶEŅĢIS 

dzimusi Auseklis 
1931. gada 12. februāris, Rīga, Latvija - 2019. gada 13. decembris, Trejupes, Mičigana 

“Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.”  
1. Kor. 13:13 

 
 
 
Mācītājas ziņojums 

Šogad nosvinējām Pļaujas svētkus, ar gardu maltīti un loteriju. Sadziedājāmies ar rudens 
dziesmām. Paldies Dāmu komitejai, ikvienam, kas gādāja par mielastu un arī par loteriju. Šie bija 
ļoti labi apmeklēti svētki.  

Reizi mēnesī turpināsim angļu valodas dievkalpojumus. Lēnām sāksim mācīties dziedāt 
dažas liturģijas daļas, lai tādā veidā tos darītu drusku kuplākus.  

Latvijas Valsts Neatkarības svētku dievkalpojumā dziedāja neliels sieviešu ansamblis – 
Indra Lācis, Marissa LaDitka, Anneli Lūsis un Lauma Brau. Man ir patiess prieks, ka šādi pašu 
spēkiem varējām kuplināt dievkalpojumu.        

No 18. līdz 25. novembrim biju Latvijā, lai izmantotu tālākizglītības nedēļu. Piedalījos 
divu dienu seminārā “Pabarot dēmonus un apkampt savu vilku – stresa punkts eneagrammā”, ko 
vadīja luterāņu mācītājs Andreāss Eberts (Vācija). Šīs bija ļoti vērtīgas un dziedinošas lekcijas, 
ar iegūto informāciju un pieredzi dalīšos arī ar mūsu “Akas” apmeklētājiem.  

Paldies Dacei Copeland par piparkūku mīklas sataisīšanu un Mārītei Grīnbergai par 
piparkūku talku vadīšanu. Paldies pīrāgu talciniekiem, paldies visām mūsu dāmām, kas par spīti 
neērtībām, turpina tik cītīgi strādāt draudzes labā. Īpašs paldies Šerlijai Maldups un Sallijai Šmits 
par mūsu altāra uzturēšanu.  
 

This year we celebrated the Harvest Festival with a delicious meal and a raffle, we sang 
songs. Thanks to the ladies' committee, everyone who provided the luncheon and also the raffle. 
It was a very well attended fellowship hour. 

Once a month we will continue our English services. We will slowly begin to learn to sing 
some parts of the liturgy to make them a little fuller. 

A female ensemble - Indra Lacis, Marissa LaDitka, Anneli Lusis and Lauma Brau - sang 
at the Latvian Independence Celebration Service. I am very pleased that we were able to 
complement our worship service. 

From November 18th to 25th, I was in Latvia to use Continuing Education Week. I 
attended a two-day seminar, "Feeding Demons and Embracing Your Wolf - A Stress Point in an 
Enneagram," hosted by Lutheran pastor Andreas Ebert (Germany). These were very valuable 
and healing lectures, and I will also share the information and experience gained with our 
“Well” attendees. 

Thanks to Dace Copeland for making the gingerbread dough and Mārīte Grīnbergs for 
leading the gingerbread cooking team. Thanks to those who made “piragi”, thank you to all our 
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ladies who, despite inconvenience, continue to work so hard for the church. Special thanks to 
Shirley Maldups and Sallija Smits for taking care of our altar.  
 
Priekšsēdes ziņojums 
Darbs turpinās pie baznīcas nojaukšanas, apdrošināšanas un draudzes dzīves. Baznīcas 
nojaukšana tentatīvi parēdzēta sākties decembrī. Turpinu sarunas ar apdrošināšanas kompānijas 
pārstāvi. Šeit man palīgos ir nākuši Imants Minka un Roberts Ķēņģis, un par to viņiem dziļi 
pateicos. Apdrošināšanas kompānija mums ir atsūtījusi čeku par ēkas“actual cash value” un 
inventāru. To mēs nēesam vēl iekasējuši, jo pašlaik konsultējamies ar apdrošināšanas ekspertu, 
lai uzzinātu, vai varam lūgt paaustināt “actual cash value” summu. Pēc Mičiganas štata likuma, 
apdrošināšanas kompānijai mums bija šie maksājumi jāveic 60 dienu laiku. Viņi drusku 
nokavējās. 
 
Pārrunājām īres summu, kas būtu jāmaksā Centram. Mike Hansen tikās ar valdes locekļiem un 
iesniedza savu propozīciju par īres summu. Viņš piedāvāja, ka draudze un Centrs dala operatīvos 
izdevumus katru mēnesi uz pusi. Pēc viņa rēķiniem tas vārētu sanākt starp $700-$1,300 mēnesī. 
Valde nolēma Centram prasīt vienu zināmu mēneša īres summu. Centrs tad pieprasīja $1,000 
mēnesī. 
 
Visas četras komisijas turpināja savu darbu.  

1. Aptaujas komisija nobeidza savu darbu un pasniedza aptaujas rezultātus draudzes 
informatīvā sapulcē 10 novembrī. Paldies Anitai Grīviņai par rezultātu apkopošanu un 
pasniegšanu. Aptaujas rezultāti arī tika izsūtīti draudzes locekļiem pa epastu. Paldies 
Diānai Ponei, Anitai Grīviņai, Ilzei Lācei un Laumai Brau par darbu šai komisijā. 

2. Citu telpu īrēšanas komisija sazinājās ar vairākām vietējām baznīcām par iespēju īrēt viņu 
telpas mūsu dievkalpojumiem. Sakarā ar to, ka aptaujas rezultāti norādīja uz to, ka 
draudzes locekļi neuzskata īrēt citas telpas dievkalpojumiem kā prioritāti, šī komisija ir 
savu darbu izbeigusi. Paldies Robertam Ķeņģim, Mārītei Strautiņai un Lienei Kalal par 
darbu šai komisijā. 

3. Lietot Centra telpas komisija ziņoja par domu pārbūvēt Centra lejas stāva telpas, lai tās 
būtu piemērotākas draudzes vajadzībām. Par šo iespēju tiks sniegta vairāk informācija 
informatīvā sapulcē, kas notiks 12. janvārī. Paldies Edvīnam Melbārdim un Mētrai 
Krautmanei par darbu šinī komisijā. 

4. Būvet jaunu dievnamu komisija ir sazinājusies ar Intersect kompānijas pārstāvjiem 
Marissu un Bill LaDitka. Viņi pasniedza valdei pārskatu par ēku būvēšanu, 
paskaidrodami firmas filozofiju par telpu iekārti un platības izmantošanu. Īsumā, viņi 
skaidroja kā draudze piedalītos ēkas iekārtes veidošanā un pasniedza veikto darbu 
exemplārus un tentatīvu būvceltnes projekta kalendāri.  Firmai esot pieredze ar baznīcas 
celtnēm un ar sadarbošanos ar apdrošināšanas kompānijām. Par šo iespēju tiks sniegta 
vairāk informācija informatīvā sapulcē, kas notiks 12. janvārī. Paldies Uģim Grīnbergam 
un Jānim Šmitam par darbu šai komisijā. 

 
Valde nolēma, ka mums jāveido Būvkomisija 4-5 cilvēku sastāvā. Mēs meklējam kādu, kas būtu 
ar mieru, kas vadīs šo darbu. Valde vēlas, ka būvkomisijas priekšsēdis ir ārpus valdes. Divi 
tagadēji (un turpmākie) valdes locekļi piedalītos komisijā (droši vien Arnis Ķeņģis un Uģis 
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Grīnbergs) un vēl vienam vai diviem būtu  jānāk no ārpus valdes. Būvkomisijas locekļi, bez 
šaubām, iesaistītu arī citus "zinātājus", kam ir īpaša interese vai zināšanas par telpām (piem., kas 
vēlams un vajadzīgs virtuvē). Šis darbs varētu ilgt divus līdz divarpus gadus. Lūdzu sazināties ar 
mani, ja jums ir interese Būvkomisiju vadīt. 
 
Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks 2020. g. 9. februārī. Specifiskāka informācija 
tiks izziņota laicīgi. Lūdzu atzīmējiet šo datumu savos kalendāros. Atgādinu, ka pilnsapulcei ir 
jāpārvēl jauna valde. Esmu izlēmusi nekandidēt jebkādam valdes amatam. Esmu pateicīga, ka 
Dievs man ir vadījis, stāvējis klāt un atbalstījis caur daudzo gadu kalpošananai draudzes labā. 
Sirsnīgi pateicos visiem, kas man ir palīdzejuši veikt draudzes darbu par šiem gadiem! Jūs visi 
esat mani varoņi! 
 
Novēlu visiem skaistus Kristus Augšāmcelšanos svētkus un veselības pilnu Jauno gadu! 
 
Dace Copeland 
 
We are continuing work on the demolition of the church, insurance issues and the daily work of 
the congregation. The demolition of the church is tentatively scheduled for December. We 
continue to speak with Church Mutual’s representative. Imants Minka’s and Roberts Kengis’ 
assistance has been invaluable. We have received a check for the actual cash value and 
inventory amounts. We have not yet cashed the check as we are consulting with an outside 
insurance expert to see if the actual cash value amount is as high as it could be. By Michigan 
statue the insurance company has 60 days to make payment to us. They were a little late with 
their payment.  
 
We discussed the cost of rent to the Center. Mike Hansen met with the Board and proposed that 
we split the monthly operational expense cost 50/50. By his estimation, the cost to the church 
could be $700-1,300 a month. The Board voted to request a set amount for rent each month. The 
Center asked for $1,000/month for rent. 
 
All four committees have continued their work. 

1. The Survey Committee finished their work and submitted the results of the survey to 
congregation members on November 10. Thanks to Anita Grivins who compiled the 
results and did an excellent job presenting them. The results of the survey were also 
distributed via email Thanks to Diana Pone, Anita Grivins, Ilze Lacis and Lauma Brau 
for their work on the committee. 

2. The Committee on Renting Other Facilities made contact with several local churches 
regarding the possibility of renting space for our services. Because most survey 
respondents were not interested in the church pursuing the rental of other space, this 
committee has been disbanded. Thanks to Roberts Kengis, Marite Strautins and Liene 
Kalal for their work on the committee. 

3. The Committee to Review Use of the Latvian Center reported on an idea to renovate the 
lower level of the Center for the congregation’s sole use. More information about this 
possibility will be presented at the January 12 informational meeting. Thanks to Edvins 
Melbardis and Metra Krautmanis for their work on the committee. 
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4. The Committee to Build a New Church contracted Intersect, a build and design firm. 
Marissa and Bill LaDitka presented their ideas to the Board regarding building a new 
church. They have experience with these types of designs and builds. More information 
about this possibility will be presented at the January 12 informational meeting. Thanks 
to Ugis Grinbergs and Janis Smits for their work on this committee. 

 
The Board has decided that we should put together a Building Committee. This would be a 
committee of 4-5 people. We are looking for someone who would be willing to lead the 
committee. The Board would prefer that chair of this committee be someone outside of the 
Board. Two of the members of the committee would come from the Board, and two others should 
be congregation members not on the Board. The Building Committee would ask the input of 
other “experts” that have a special interest or knowledge regarding certain areas of the church 
(i.e., the kitchen, etc.). This Committee’s work will most likely last 2-2-1/2 years. Please let me 
know if you are interested in serving. 
 
The congregation’s annual member meeting will be held on Feb. 9, 2020. Specific 
information will be provided within the time frame established by our Bylaws. Please mark this 
date on your calendars. Be reminded that this annual meeting will include the election of new 
officers and board members. I have made the decision to not be a candidate for any position on 
the Board. I am thankful that the Lord has led my, stood by me and supported me through my 
many years of service to the congregation. I sincerely thank all of you that have helped me do the 
work of the congregation throughout the years! You are my heros! 
 
I wish everyone a beautiful Christmas and a New Year filled with health! 
 
Dace Copeland 
 
Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums 
 
Ir atkal pienācis skaistais svētku laiks un gadu beigas. Nav bijis pārāk labvēligs gads mūsu 
draudzei, bet mēs, dāmu komiteja,  esam turpinājušas mūsu darbu, ar kafijas galdu sadraudzības 
stundā, rudens svētkus, zupas pusdienas, atbalstu palīdzības fondiem un Ziemassvētku tirdziņu. 
    Once again, the holiday season and year’s end is upon us. This past year was not very 
kind to our congregation, but we, the ladies auxiliary, have continued our efforts, with 
coffee/fellowship hour, fall harvest celebration, soup lunches, support of funds and organizaions 
for the needy and the Christmas Bazaar. 
 
Saņēmām pateicības no Loaves & Fishes par regulāriem pārtikas ziedojumiem, un no Dr. J. 
Pones par viņa 100. g. dzimšanas dienas apsveikumu. 
    We received thank you’s from Loaves & Fishes for our regular  food donations, and also 
thank you from Dr. J. Pone for our recognition of his  100th birthday!! 

 
Paldies Dacei Copeland, Andrai Zommerei un Diānai Ponei par piparkūku mīklas sagatavošanu, 
kā arī visiem kas palīdzēja ar tās cepšanu, kā kopējā talkā, tā paši savās mājās. Paldies arī Dacei 
un Baibai Stepei un visiem viņu palīgiem par pīrāgu cepšanu.  Paldies Mike Hansen par zupu ar 
kuru viņš mieloja visus piparkūku talciniekus. Liels, liels paldies visiem kuri piestrādāja lai 
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tirdziņā būtu bagātīgs galds ar produktiem. Tirdziņš labi izdevas, pārdevām visu ko bijām 
sagatavojuši, un ieņēmām $3,032.00!!! 
    Thanks to Dace Copeland, Andra Zommers and Diana Pone for preparing the piparkuku 
dough, as well as thanks  to all that helped with the baking, whether at the group event or at 
their own house. Thanks to Dace and Baiba Stepe, along with all their helpers for the baking of 
the piragi. Thanks to Mike Hansen for the soup he served to everyone for lunch at the piparkuku 
baking. Many, many thanks  to everyone who provided helping hands in preparing such an 
attractive table of goods at the bazaar.  The bazaar was a success, we sold everthing on our 
table for income of $3,032.00!!! 
 
It sevišķi liela un mīļa pateicība mūsu  māc. Aijai par viņas nenogurstošo laiku ko viņa veltī 
apmeklējot mūsu draudzes locekļus. 
    Special and sincere thank you to our pastor Aija, for the tireless time she devotes to 
visiting our congregation members. 
  
Mums stāv priekšā: 
 15. dec. gadskārtējās senioru pusdienas 
 22. dec. , pēc dievkalpojuma, Ziemassvētku iedziedāšana. Lūdzam ņemt līdzi groziņus 
kopīgai izbaudīšanai! 
 Sākot ar jauno gadu, mainam kafijas / sadraudzības stundu pēc dievkalpojuma uz divas 
reizes mēnesī. 
 9. februārī, draudzes pilnsapulces laikā, noturēsim čili pusdienas. 
 8. martā notiks dāmu komitejas sēde. 
      
Still before us: 

Dec. 15, Annual Senior Luncheon 
Dec. 22, after church service, Christmas sing-along, pot-luck style. Please bring a dish to 

share. 
 Beginning with the new year, we are changing the  coffee / fellowship hour to twice a 
month. 

Feb. 9, prior to congregation annual membership meeting, chili luncheon. 
 March 8,  Ladies Aux. Annual meeting.  
      
Novēlu visiem siltus un gaišus Kristus piedzimšanas svētkus !!! 

   Wishing everyone a warm and bright Christ’s Birthday !!!! 
 

Mārīte Grinbergs 
   
Pīrāgu un piparkūku 
talkas 

 
Pīrāgu talkas dalībnieki 
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Pirmās piparkūku talkas dalībnieki 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrās piparkūku talkdas dalībnieki 
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Senioru pusdienas – 15. decembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasieŗa ziņojums 
Lūdzu ievērot: ja ziedojumus vēlas ieskaitīt 2019. gadā,  maksājums ir draudzes kasierim 
jasaņem pirms 30. decembŗa.  
 
Citi ziņojumi 

 
BRĪNIŠĶĪGA ATSAUCĪBA LELBĀL MISIJAS FONDAM! 

PATEICĪBA UN JAUNAS IESPĒJAS!.  
Archbīskapes Laumas Zušēvicas un LELBĀL Misijas fonda kasieres Baibas Rodiņas ziņojums. 
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Kas ir LELBĀL Misijas fonds? 
2015. gadā,  īsi pirms manas Konsekrācijas archibīskapes amatā, radās doma izveidot 
“Misijas fondu” kuŗam lūgt ziedot,  tā apliecinot mūsu gatavību atbalstīt Kristus misiju 
mūsu Baznīcā, vienalga kur tai būtu vajadzība pēc līdzekļiem veikt savu darbu.  Ar 
milzīgu pateicību visiem, kas toreiz ziedoja, Misijas fonds varēja uzsākt savu darbu ar 
$ 29,795  sēklas naudu!  Tā apliecinājām mūsu ticību un nākotnes cerību!  

Kā darbojās LELBĀL Misijas fonds? 
 LELBĀL Virsvaldes apstiprinātie noteikumi ir pievienoti šim rakstam.   
Vai ziedojumi vēl ienākuši? 

"Jā! Konsekrācijas dienā, 2015. gada 19. aprīlī, kā sēklas nauda ienāca $29,795.  Sekojošos 
gados līdz 2019. gada sākumam ienāca $59,814 un līdz šim izdots $64,419." 

Kas īpaši svētīja  2019. gada ienākumu pieaugumu?  
 Milvoku latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības draudze, pateicībā Dievam par ļoti, ļoti 
 lielo ziedojumu, ko draudzei uzdāvināja Ervīns Aulis, pieminot savus mirušos vecākus 
 Gaidu un Gunti Auļus, kas bija ārkārtīgi aktīvi, uzticīgi un dievbijīgi  draudzes locekļi, 
 nolēma izveidot “Challenge grant” par labu LELBĀL Misijas fondam.  Draudzes  

solījums: līdz $100,000 ziedot to pašu  summu, ko citas draudzes un draudzes locekļi 
ziedotu – tā dubultojot katra dāvanu. 

Kāds bija rezultāts?  
 Klāt pievienotais ziedotāju saraksts!  Brīnišķīgā atsaucībā ienāca $53,705.  
 To summu dubultoja Milvoku draudze, klāt vēl  pieliekot $ 46,295.  

Milvoku draudzes devums kopā bija $100,000.  Draudze ziedoja patiesā priekā un 
pārliecībā, ka no tā, kas saņemts, jādod tālāk!  Ārkārtīga liela pateicība pienākas gan 
Milvoku draudzei, LELBĀL Prezidija locekles, draudzes priekšnieces Sandras Kalves 
vadībā, gan itin visām draudzēm un draudžu locekļiem, kas atsaucās izaicinājumam!   
Mēs vairāk spējam  kā kādreiz domājam!  “Challenge grant” rezultātā Misijas fondam 
kopā tik ziedots $153,705. Lai slava Dievam un gods Viņam!  Lai pateicība visiem 
ziedotājiem!   

Vai vēl var ziedot? 
 Absolūti!  Ziedojumus var nosūtīt LELBĀL kasierei Baibai Rodiņai.  Čekus var 
 rakstīt uz LELBĀL vārdu, atzīmējot, ka ziedojums domāts Misijas fondam. 
   Viņas adrese ir:  5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV  89511. 
Kādēļ vēl ziedot?   

Jo darba daudz un tiem, kas strādās un kalpos tur, kur  ceram, vēl pilnīgāki attīstīsies, vai 
turpināsies  Kristus evaņģelizācijas darbs un kristīgā misija, ir nepieciešami saņemt 
līdzekļus.  Mums ir arī mērķis tieši Rīgā atrast vietu, kur mēs varētu izveidot ‘paliekamu’ 
vietu (cik tas iespējams virs zemes ) mūsu Baznīcai. Tas, drošs, ka būs cits projekts, bet 
labi, ja ir līdzekļi, kuŗi segtu pirmos izdevumus.   

Ko Misijas fonds jau veicis? 
Dalos ar Fonda kasieres Baibas Rodiņas konspetku:   
Kopš dibināšanas, Misijas Fonds ir atbalstījis mācītāju ceļa izdevumus. Mācītāji ir 
devušies uz vairākām draudzēm, kur nav bijis savs mācītājs, slīmības vai atvaļinājuma 
dēl, noturēt dievkalpojumus. Sevišķi jāpiemin, kad sākuma gados Īrijā tapa jauna 
draudze, māc. Gundars Bērziņš tur brauca lai palīdzētu ar dievkalpojumu vadīšanu un 
padomu. Tagad varam lepoties, ka Īrijā ir sava LELBĀL draudze, Kristus apvienotā ev. 
lut. latviešu draudze Īrijā diakona Imanta Mieža vadībā. Ar Misijas Fonda līdzekļiem, 
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LELBĀL draudzes ir varējušas izkārtot bērnu svētkus, draudžu dienas un pat iepriecināt 
Zvannieku bērnus ar saldumiem. Mēs arī esam strādājuši ar lietpratējiem, kas palīdzēja 
izkārtot ļoti sarežģītus bet ārkārtīgi svarīgus, jautājumus Latvijas Saeimā. 

  
Vai ar Misijas fonda līdzekļiem ir arī maksāts advokātiem, kas kārto legālos procesus par 
labu LELBĀL Latvijā centieniem apstiprināt LELBĀL pēctecību un iegūt legālu statusu 
Latvijas Republikā? 

Jā. Misijas izpratnē ietilpst arī uzdevums iegūt tiesības brīvi veikt savu darbu dzimtenē, 
un saņemt Latvijas Valsts atzinumu, ka esam pilntiesīga Baznīca.  Tāds atzinums 
nodrošinātu mūsu vietu Latvijā un pašķirtu vairākas kalpošanas iespējas mūsu 
garīdzniekiem un garīdzniecēm.    

Vai LELBĀL Misijas fonda līdzekļi domāti tikai Kristus evaņģelizācijas un pastorālam 
darbam Latvijā? 
 Nē.  Jeb kuŗa LELBĀL draudze var lūgt atbalstu no Misijas fonda. Gribu pat iedrošināt  
            māsas un brāļus Kristū, kuŗi varbūt, ka nedzīvo vietās, kur jau ir  draudzes, lūgt 

financiālu atbalstu, iesniedzot paredzētās darbības aprakstu un budžeta  vajadzības.  
Iesniegumu, lūdzu,  sūtiet man, archibīskapei Lauma Zušēvicai.  Mans epasts ir 
pastorlauma@gmail.com. Iesniegumi tiks tālāk virzīti LELBĀL Prezidija locekļiem. 

Vai ir kāda Kristus mācība, kas palīdzētu dziļāk izprast arī Misijas fonda nepieciešamību 
un uzdevumu? 

… . Nāk prātā vairākas!  Jēzus patiesi daudz runāja par ‘naudas’ lietām, tas ir, par mūsu 
prioritātēm, kā izprotam mūsu atbildību pret citiem, kā līdzsvarojam pateicību Dievam 
par saņemtām svētībām ar gatavību dalīties ar mūsu pārpilnību, vai pat ar mazumu!  
Līdzībā par bezprātīgo bagātnieku vīru, kam lauki bija nesuši papilnam augļu nezināja ko 
iesākt ar tiem!  Izgudroja noplēst šķūņus, kuŗos pietrūka vietas, un celt lielākus! Vīra 
vārdi atklāj viņa kļūdaino domāšanu, it kā acīm saredzamā bagātība nodrošinātu dvēseles 
drošību. Kristus stāstītā līdzība noslēdzas ar brīdinājumu: “Bet Dievs uz viņu sacīja: tu, 
bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli.. Kam tad piederēs tas, ko tu esi 
sakrājis? Tā iet tam, kas sen mantas krāj un nav bagāts Dievā.” (Lk 12:20-21  
…. Vai labāka pieeja nebūtu bijusi dalīties viņa lauku augļu pārpilnībā? Viņam taču 
pašam nepietrūktu, jo vairāki šķūņi taču bija pilni. Pašam pietiktu.. Bet varbūt, ka esam 
paši kādreiz novērojuši kas notiek, kad cilvēks piedzīvo ienākumu paaugstinājumu un top 
bagātāks šīs pasaules lietās? Nemanot, šķiet, pat netīšām,  cilvēkam  kļūst grūtāk dalīties, 
kaut mēs domātu, ka būtu vieglāk, jo ir vairāk kā dot. Būsim arvien pateicīgi mūsu 
Pestītājam par brīdinājumiem, kas šad, tad palīdz pārbaudīt sevi. 
… Noslēdzot, aicinu pavadīt laiku domājot par to, ko nozīmē būt bagātam Dievā. Vai 
bagāts Viņā esi, jo vairāk esi mīlējis Dievu un līdzcilvēkus? Vai bagāts Viņā esi, jo 
vairāk esi audzis ticībā, kas nesusi mieru un īstu drošību? Vai bagāts Viņā esi, jo vairāk 
turpinājis mācīties no Viņa svētītiem vārdiem par Viņa Dēlu, kam Tu seko?  Vai bagāts 
Viņā esi, jo zini, cik liels tavs parāds bija, ko Viņš dzēsis!  Jeb, varbūt, bagāts Viņā esi, jo 
no sirds zini un jūti: netrūks tev ne nieka un vari teikt: Viss, Kungs, esi Tu!   

 
 
 
 
 

mailto:pastorlauma@gmail.com
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Milvoku draudzes 2019. gada izaaicinājums 
par labu LELBĀL Misijas Fonda darbam 

 
Organizācijas/Draudzes Indivīdi 
ALELDA     Pēteris Ans 
LELBA Rietumu Apgabals   Vitauts un Māra Beldavs 
Čikāgas Sv. Petera draudze   Thomas and Susan Boze 
Ciānas Čikāgas draudze   Eva Bundža 
Dienvidkalifornijas draudze   Māra Kariņš Celmiņš 
Grandrapida draudze    Nora Ceriņš 
Indianāpoles draudze   Juris + Daira Cilnis 
Kalamazū draudze    Silvija Copeland 
Klīvlandes draudze   Inese Culver 
Minneapoles Sv. Paula draudze  Māra Davis 
Mančesteras draudze    Roberts Franklin 
Milvoku Sv. Trīsvienības draudze  Līga Gonzalez 
Ņubransvikas/Leikvudas draudze  Mudīte Jansons 
Portlandes draudze    Vita Kākulis 
Sietlas draudze    John and Ruta Kalniņš 
Vilimantikas draudze    Vija Klīve 
Vašingtonas D.C. draudze   Zinta Kūlītis 

Robert and Vija Markovs 
Ruta un Vilnis Ore 
Jānis un Aija Ozoliņš 
Kārlis Ozoliņš/Emil Mednis Charitable Trust 
V. Pelcis 
Jānis Pēterson 
Baiba Rodiņš 
Andrejs Rozentals 
Rita Skostiņš 
Ilmārs Šteinblūms 
Tamāra Ruiz Stevens 
Aina Stiebris 
Jānis Strautnieks 
Jānis un Andra Zvārgulis 

 
*** 
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 Paldies visiem kuŗi 
ziedoja mantiņas ko pārdot 
Ziemassvētku tirgū centram 
pa labu.  Mēs nopelnījām 
centram pār pa tūkstoš dolārus 
un ļoti daudz lietām atradām 
jaunas mājas - jaunu 
dzīvi.  Tas, kas ir palicis pāri, 
ir tagad sapakots un cerams 
drīzumā būs atkal uz tirdziņa 
iekārtotiem plauktiem manā 
pagrabā.  Gan tākā plaukti būs 
atkal pārāk tukši varēšu visu 
cauru gadu krāt mantas 
nākojošam tirdziņam.  (Pa 

Jūsu ziemas, pavasara, vasaras un rudens tīrīšanu un pārkārtošanas darbiem, ja Jūs izlemjat, ka 
Jums ir kas ko ziedot, lūdzu kontaktējiet mani.  Pieņemšu labā stāvoklī latviešu makslinieka un 
darbnieka mantas un vēsturiskus latviešu suvenierus.  Tagad arī tirgojos ar iksevišķi labā stāvoklī 
latviešu grāmatām par tautas tērpiem un folkloru, kā arī pieņemu Ziemassvētku rotas, kas ir 
iksevišķi labā stāvoklī.  Ziemassvētku rotām nav jābūt latviešu veidotām, tikai jābūt piemērotām 
manam galdam.)  Atkal paldies, ka Jūs nodrošinājiet sekmes mūsu galdam. 

------------------------------------- 
Thank you to everyone that donated items to sell at the European Christmas Bazaar for 

the benefit of the community center.  We earned the center over a thousand dollars and gave 
many items a new home - a new life.  Everything that was left over has been packed up and will 
hopefully be on the shelves in my basement.  However, since the shelves will now be rather 
barren, I will be able to collect throughout the year for the next bazaar.  (If, during your winter, 
spring, summer, or fall cleanups or reorganizations, you decide that you have something 
appropriate to donate, please contact me.  I am looking for gently used Latvian artisan and artist 
works, as well as other items made in Latvia and historically significant Latvian souvenirs.  I am 
also now selling Latvian books in excellent condition on Latvian folk costumes and folklore and 
Christmas ornaments.  The Christmas ornaments do not need to be of Latvian origin, but do need 
to fit the atmosphere/style of the table - i.e. no hotel/airport souvenirs or skiing/bathing suit clad 
Santas.)  Thank you again for making this a success. 
 
Laura Šmidchena 
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DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI DRAUDZĒ 
Diena, datums Dievkalpojumi, laiks Pasākums 

Otrdien, 24. decembrī  
 

Ziemassvētku vakara 
dievkalpojums, plkst. 17.00 
Centra lielajā zālē.  
Dežūrē: pērmd. Mētra 
Krautmane; dr. loc. Sallija 
Šmita un Shirley Maldups; 
kasiere: Vilma Bolšteina. 

 

Svētdien, 29. decembrī dievkalpojums NENOTIEK.  
Otrdien, 31. decembrī Vecgada vakara 

dievkalpojums ar dievgaldu, 
plkst. 16.00. 
Dežūrē: pērmd. Edvīns 
Melbārdis; dr. loc. Gunta 
Turka; kasiere: Anita 
Grīviņa. 

 

Svētdien, 5. janvārī Zvaigznes dienas, Mūsu 
Kunga Epifānijas 
dievkalpojums ar dievgaldu, 
plkst. 10.00 
Dežūrē: pērmd. Arnis 
Ķeņģis; dr. loc. Andris 
Kārkliņš; kasiere: Mētra 
Krautmane 

 

Piektdien, 10. janvāŗī lūgšanas grupa “Aka”, plkst. 
11.00. 

 

Svētdien, 12. janvārī dievkalpojums, plkst. 10.00 
Dežūrē: pērmd. Roberts 
Ķeņģis; dr. loc. Jānis Pone 
un Aira Lielzuika; kasieris: 
Dzintars Gendrikovs. 

Kafijas sadraudzības stunda 
un informatīvā sapulce. 

Svētdien, 19. janvārī 
Sunday, January 19 
 

dievkalpojums ar dievgaldu 
angļu valodā, plkst. 10.00. 
Service with communion in 
English, 10 a.m. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs 
Ziemelis; dr. loc. Sallija 
Šmita; kasiere: Anita 
Grīviņa. 

Ziedosim pārtiku “Loaves 
and Fishes”. 
Food donations for Loaves 
and Fishes. 

Trešdien, 22. janvārī Bībeles stunda, plkst. 11.00.  
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Diena, datums Dievkalpojumi, laiks Pasākums 
Svētdien, 26. janvārī  dievkalpojums, plkst. 10:00. 

Dežūrē: pērmd. Artūrs 
Ziemelis; dr. loc. Shirley 
Maldups; kasiere: Mētra 
Krautmane. 

Kafijas sadraudzības stunda. 

Svētdien, 2. februārī Sveču dienas dievkalpojums 
ar dievgaldu, plkst. 10.00. 
Dežūrē: pērmd. Edvīns 
Melbārdis; dr. loc. Gunta 
Turka; kasieris: Dzintars 
Gendrikovs. 

 

Piektdien, 7. februārī lūgšanas grupa “Aka”, plkst. 
11.00. 

 

Svētdien, 9. februārī dievkalpojums, plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Arnis 
Ķeņģis; dr. loc. Andris 
Kārkliņš; kasiere: Anita 
Grīviņa. 

Draudzes gada pilnsapulce. 
Čilī pusdienas. 

Svētdien, 16. februārī 
Sunday, December 15, 

dievkalpojums angļu valodā, 
plkst. 10.00. 
service in English, 10 a.m. 
Dežūrē: pērmd. Roberts 
Ķeņģis; dr. loc. Jānis Pone 
un Aira Lielzuika; kasiere: 
Mētra Krautmane. 

Kalamazū latviešu biedrības 
gada sapulce. 
Kalamazoo Latvian 
Association general 
membership meeting. 
Ziedosim pārtiku “Loaves 
and Fishes”. 
Food donations for Loaves 
and Fishes. 

Svētdien, 23. februārī Mūsu Kunga apskaidrošanas 
dienas dievkalpojums ar 
dievgaldu, plkst. 10.00. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs 
Ziemelis; dr. loc. Sallija 
Šmita; kasiere: Dzintars 
Gendrikovs. 

Kafijas sadraudzības stunda. 

Trešdien, 26. februārī Bībeles stunda, plkst. 11.00  
Svētdien, 1. martā 
 

Ciešanu laika 1. svētdienas 
dievkalpojums ar dievgaldu, 
plkst. 10.00. 
Dežūrē: pērmd. Mētra 
Krautmane; dr. loc. Shirley 
Maldups; kasieris: Anita 
Grīviņa.  

Kafijas sadraudzības stunda. 

Piektdien, 6. martā lūgšanas grupa “Aka”, plkst. 
11.00. 
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Diena, datums Dievkalpojumi, laiks Pasākums 
Svētdien, 8. martā Ciešanu laika 2. svētdienas 

dievkalpojums, plkst. 10.00. 
Dežūrē: pērmd. Edvīns 
Melbārdis; dr. loc. Gunta 
Turka; kasiere: Mētra 
Krautmane. 

Kafijas sadraudzības stunda. 
Dāmu komitejas sēde. 

 


	Viengad uz svētkiem saņēmu ārkārtīgi skaistu kartiņu – citādāku no pārējām. Tur lauva guļ kopā ar jēru un pār viņiem mirdz Kristus zvaigzne. Un pie sevis domāju – tās taču tiešām ir mūsu cilvēces, pasaules divas sejas, mūsu katra divas pasaules – tā v...
	Tā arī katoļu teologs Henrijs Nouvens (Henri Nouwen) rakstījis: “Tevī ir gan jērs, gan lauva. Pieaudzis garīgums nozīmē ļaut iekšējam lauvam un jēram pastāvēt kopā. Lauva ir tavs pieaugušais, agresīvais “Tu”. Tā ir tā daļa, kas vienmēr gatava uzņemtie...

