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IZSALKUMS VAR BŪT IESĀKUMS 
 

Jēzus tiem sacīja:  “ES ESMU dzīvības maize.  Kas nāk pie manis, tam nesalks, 
                  Un, kas man tic, tam neslāps ne mūžam.”   (Jņ 6:35) 

 

Pēc kā tu esi izsalcis? Paldies Dievam, mēs savu fizisko izsalkumu samērā viegli spējam 

apmierināt. Daudziem tomēr tas ir, tiem nepieciešams mūsu atbalsts. Bet minu, ka vairākumam 

no mums veikali ir tuvu, kaut arvien biežāk tos neapmeklējam. Gaidām tik, ka mājās pievedīs 

pārtiku un pat sagatavotus ēdienus. Tehnoloģija!  Tā sevišķi ir laba un noderīga tiem, kuriem 

pašiem pietrūkst spēka vai iespējas iepirkties. Bet Jēzus runā par cita veida izsalkumu - par tādu, 

ko pat visbagātākās maltītes nespēj apmierināt.   
 

Šajā brīdī īpaši domāju par tevi, kas varbūt ilgi neesi apstājies dzīves skrējienā, lai ievērotu, ka 

varbūt arī tu esi nonācis citādākā izsalkumā. Vai pašam tev šķiet, ka kaut kas tevī ir izsmelts, 

iztukšots un aug tevī ilgas pēc kaut kā, ko pašam grūti vārdos izteikt. Varbūt esi izsalcis pēc 

atjaunotas dzīves jēgas, pēc pašvērtības apliecinājuma, ka tu neesi tikai tas, kas tev pieder, ko tu 

nopelni, vai tas, ko citi saka, vai nesaka par tevi. Varbūt esi izsalcis pēc patiesas mīlestības, kas 

tevi nevērtēs pēc tā, cik ‘likes’ parādās tavā “Facebook” lapā.  Šāds izsalkums var būt iesākums 

iepazīšanās ceļam ar sevi un Viņu, kas nāk pretī, žēlastībā un mīlestībā tevi meklējot.   
 

Tāds iekšējs dvēseles izsalkums var arī būt iesākums ceļam atpakaļ pie Viņa. Tā kādreiz notiek 

arī ar draugiem, ar ko sen neesam tikušies. Dziļi sirdī piedzīvojam, ka pat pēc gadiem sarunu ar 

patiesu draugu mēs varam atsākt, it kā tā nekad nebūtu pārtrūkusi. Atceries - Kristus ir tāds 

Draugs, kas vienmēr  gatavs turpināt sarunas un atjaunot attiecības. Viņš var paēdināt tavu 

dvēseli un apmierināt tavu izsalkumu pēc autentiskas, pilnvērtīgākas dzīves. 
 

Kristus Ciešanu laiks šogad iesākas 26. februārī - Lielā 

Lūdzamā dienā un noslēgsies Kristus Augšāmcelšanās rītā - 

12. aprīlī.  Kā paies tev šīs sešas svētdienas un 40 dienas? 

Aicinu katrā dienā atrast kaut piecas minūtes, ko veltīt 

norādītiem Bībeles vārdiem un, ja pietiek, arī ik nedēļai 

izraudzītai lūgšanai. Ja pie rokas nav Bībeles, vari to atrast 

“bibele.lv”.  Ja gribas lasīt  angliski - “biblegateway.com” 

var noderēt. Katrai svētdienai klāt pierakstīts tās nosaukums 

latīņu valodā. Tā ir sena tradīcija, kas palīdz izveidot lasīšanas plānu, vai, kā mēs teiktu - ceļa 
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karti. Paldies Tijai Abulai un māc. Tālim Rēdmanim par tehnisko palīdzību, izveidojot lasījumu 

sarakstu. 
 

Droši, ka tu esi aizņemts, tomēr pat visīsākais laiks kopā ar Dievu piešķir citu nozīmi pārējai 

dienai un naktij. Sirdī ieplūdīs miers un spēks, sajūta, ka esi atguvis vai no jauna ieguvis patiesu 

sirds Draugu. Un varbūt, ejot cauri šim sešu nedēļu ciklam, šajā ceļā ar Viņu, tu arī pamanīsi, 

atgūsi, iegūsi īstos draugus, ar kuriem kopā dodies tur - pie altāra, lai Svētā Vakarēdiena mielastā 

piedzīvotu Viņa žēlastības un mīlestības pilnību, kas apmierina izsalkumu un atklāj, cik dzīvē 

labi ceļot ne tikai ar Jēzu, bet kopā ar citiem, kam arī Viņš ir Draugs un Pestītājs.  
 

Vēlu jums Dieva svētītu Ciešanu laiku un lūgšanās palieku vienota ar jums Kristus mīlestībā. 
 

  Archibīskape Lauma Zušēvica  

 
 

2020. gada LELBĀL Ciešanu laikā lasījumi katrai 
dienai 

 

 
 

Lielā lūdzamā dienā 26. februārī 

Kungs, es paceļu savas acis uz Tevi un atveru savu 
sirdi Tev. Ielūkojies manā dvēselē, paskaties, kā man 
trūkst, ko es pats neapzinos – un tad rīkojies savā 
žēlastības maigumā: pamāci vai dziedini, nospied uz 
ceļiem vai palīdzi piecelties. Palīdzi man ar pateicību 
pieņemt Tavu palīdzību, kaut arī to neizprotu. Māci 
mani pildīt Tavu gribu. Lai es Tevi patiesi pielūgtu, 
nāc un lūdz Tu pats manā dvēselē. Āmen. (Francois 
Fenelon) 

 
Lielā lūdzamā diena 
t □ Mateja ev. 11: 28-30, 7:7-8  

 c □ Jāņa ev. 3:16-17 
p □ Jeremijas gr. 31:3, 33:3 
s □ Jāņa ev. 10: 11-15 

I svētdiena Ciešanu laikā 1. martā Invocabit / Viņš sauc 

Dievs, dāvā man saprātu pieņemt to, ko nespēju mainīt, 
drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no 
otra. Dāvā izpratni dzīvot pateicībā katru brīdi un 
pieņemt grūtības kā ceļu pie iekšēja miera. Dod 
pieņemt, kā Jēzus to darīja, šo grēcīgo pasauli tādu, 
kāda tā ir. Dod man pārliecību, ka, sevi pilnīgi nododot 
Tavās rokās, Tu, Kungs, veidosi ko labu, lai tad es spētu 
būt laimīgs šajā dzīvē un svētlaimīgs dzīvē kopā ar Tevi – 
valstībā, kas vēl nāks. Āmen. (Reinholds Niebuhrs) 

sv □ Psalms 91:15 
p □ Mateja ev. 4: 18-20 
o □  Mateja ev. 9: 9-13 
t □  Lūkas ev. 19: 1-10 
c □ Jāņa ev. 6: 35-40 
p □ Marka ev.10:13-16,Mateja ev. 

18:11 

s □ Mateja ev. 18: 19-20 
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II svētdiena Ciešanu laikā 8. martā Reminiscere / Piemini 

Dievs Kungs, debesu Tēvs, Tu ik dienas bagātīgi mums 
mūsu grēkus piedod un mūs pieņem savā draudzē, mēs 
Tev pateicamies par Tavu uzticību un žēlsirdību, ka Tu 
ļauj taisnības vietā valdīt Tavai žēlsirdībai. Dod, ak dod 
mums Tavu Garu, lai tas kļūst par mūsu dzīvības spēku… 
Kungs Jēzu Kristu, Tavās pēdās mēs gribam staigāt, lai 
droši būtu mūsu soļi… Lai Tavs Gars dzīvo mūsos, ka 
topam tā noskaņoti, kā Tu biji noskaņots. Āmen. 
(Teodors Grīnbergs) 

sv □ Psalms 25:6 
p □ Marka ev. 8: 1-10 
o □ Lūkas ev. 15: 11-32 
t □ Jāņa ev. 1: 43-54 
c □ Jāņa ev. 16:5-15, 33; 14:27 
p □ Mateja ev. 9:35-38; 14:13-14 
un   
 Jāņa ev. 15:9 

s □ Jāņa ev. 14: 1-14 

 III svētdiena Ciešanu laikā 15. martā Oculi / acis 

Kungs, dod man dziļu pazemību, pareizu dedzību, gaišu 
mīlestību un acis, kas vienmēr vērstas uz Tevi. Tad Tavs 
prāts lai notiek, lai ko tas nozīmētu. (George 
Whitehead) 
Lej debess gaismu manī, gaismas Tēvs,  
lai ar savu baismu tumsas vairos es.  
Tveri mani spēkā, mīlestības Dievs,  
lai es, kaistot grēkā, varu pacelties.  
Āmen. (Arvīds Treicis) 
Atver man acis, lai redzu es Jēzu…. 

sv □ Psalms 25:15 
p □ Marka ev. 10: 46-52 
o □ Mateja ev. 6: 22-26 
t □ Mateja ev. 6: 5-15 
c □  Mateja ev. 25: 31-41 
p □  Mateja ev. 12: 15-21 
s □ Lūkas ev. 10: 21-24 un I Jāņa 

vēst. 4: 7-16 

IV svētdiena Ciešanu laikā 22. martā 

Mūsu Debesu Tēvs, Tavai žēlastībai un 
mīlestībai nekad nepienāks gals, tās ir jaunas 
ik rītu. 
Jel dāvā tās šodien man un maniem brāļiem un māsām 
Tavā Dēlā Jēzū Kristū, lai mūsu spēki atjaunojas, un 
bēdas pārvēršas priekā. Āmen. (Juris Saivars) 
Jēzu, pieņem mūsu pateicību… 

Laetare / Priecājies 
 
sv □ Jesajas gr. 66:10 
p □ Jāņa ev. 15: 5-11 
o □  Mateja ev. 5: 1-12 
t □ Apustuļu darbu gr. 9:1-20 
c □ Jāņa atklāsmes gr. 
p □ Lūkas ev. 15: 8-11 
s □ Jāņa ev. 6:35, 41; 8:12; 10:7,9; 

11:25 un 14:6 
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V svētdiena Ciešanu laikā 29. martā 

Mūžīgais Dievs, neej tiesā ar mums, bet pārbaudi mūs 
lēnprātīgi, lai mēs spētu no jauna celties kā Tavi 
izredzētie ļaudis. Aizstāvi pret visām pretestībām savus 
ļaudis un baznīcu virs zemes, un lai Tava gaisma atspīd 
tiem, kas mīt tumsā un nāves ēnā. Āmen. (Kārlis 
Birznieks). 
Apžēlojies par mums… 

Judica / Tiesā 
 
sv □ Psalms 43:11 
p □ Lūkas ev. 18: 9-14 
o □ Mateja ev. 21: 12-17 
t □ Jāņa ev. 4: 1-29; 40-42 
c □ Mateja ev. 13: 54-58; 16: 13-20 
p □ Jāņa ev. 12: 27-36 
s □ Mateja ev. 26: 59-68 un 

Jesajas gr. 53: 4-7 

Palmu svētdiena 5. aprīlī Palmarum / Palmu 

Dievs,mīļais  Debestēvs, šī Klusā nedēļa nemaz nav 
klusa, tā  tik savādāka kā visas citas.  Tā ved no tumsas 
gaismā, no Pestītāja sāpēm, ciešanām un krusta nāves 
uz uzvaru un augšāmcelšanos.  Tu atdevi savu Dēlu par 
mums žēlastībā, lai mūs atbrīvotu no grēka un nāves 
varas.  Izbrīnā mēs sakām paldies par Tavu mīlestību. 
Kungs Jēzu, Tu tik daudz cieti, nāvi uzvarēji un tomēr Tu 
mūs mierini un mūžīgās dzīvības cerībā dāvini jaunu 
spēku.  Ticot Tev mēs tiešām jūtam, zūd izsalkums, 
pildās dvēsele. Dievs Svētais Gars, Tu esi mūs 
iedvesmojis meklēt, lasīt, lūgt, pateikties un uzticēties!  
Palīdz priekā kalpot Tev un cits citam.  Esi klāt, kad Tevis 
svētītā Baznīca gavilēs ticībā Jēzum apliecina: Viņš dzīvo 
un mums ar dzīvot būs! Āmen.  (Lauma Zušēvica) 

Palmu svētdiena 
sv □ Lūkas ev. 19: 29-40 
p □ Jāņa ev. 15: 12-17 
o □ Jāņa ev. 11: 1-2, 32-42 
t □ Jāņa ev. 14: 1-3 un 29 
Zaļā Ceturtdiena 

c □ Marka ev. 14: 22-42 
Lielā Piektdiena 
p □ Jāņa ev. 3:16 un Lūkas ev. 23: 

32-47 
Klusā sestdiena 
s □ Jāņa ev. 17: 1-26 
Kristus Augšāmcelšanās! 

sv □ Mateja ev. 28: 1-10; 

Pāv. Vēst.Filipiešiem 4: 4-9, 19 
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“Nāciet šurp pie Manis visi… Es jūs gribu atvieglināt.” Mateja 11:28 

 

Ja nu Ciešanu laika uzdevums ir - ļauj sevi dziedināt? 

 

Katru gadu Nevadā notiek starptautisks mākslas festivals, kur mākslinieki rada to, kas, viņuprāt, 

vajadzīgs pasaulei, lai to darītu vairāk iekļaujošāku. Un pirms pieciem gadiem ukrainis 

Aleksadrs Milovs izveidoja skulptūru “Mīlestība”, kurā attēloti divi pieaugušie pēc strīda, viens 

otram pagriezuši muguru, attālināti savās sāpēs. Bet šajos pieaugušā cilvēka metāla režģos, pašā 

vidū, ir mazi bērni, kas mēģina viens otru sasniegt caur pašu veidotajiem aizsargiem. Šī 

skulptūra ik pa laikam parādījusies manos interneta meklējumos un tā mani tik ļoti uzrunā.  Šīs 

sajūtas nav tikai par pāru, mīlnieku strīdiem un nesaskaņām. Mēs kā pieaugušie tik bieži 

dzīvojam ar savu iekšējo vientulības sajūtu, vai, kad liekas, ka citi uzgriezuši muguru. Dzīvojam 

ar salauztām, sarežģītām attiecībām, nespējot viens otram skatīties acīs, nespējot viens otru turēt, 

apkamt. Katrs pagriezies un koncentrējies uz savu sāpi vai sajūtu, ka esmu nesaprats. Bet šajos 

pieaugušajos, mūsos katrā, neatkarīgi no vecuma, pašā sirds vidū mājo mazs bērns, kas to vien 

ilgojas, lai kāds viņam pretī pastieptu rokas…un mīlētu un pieņemtu un mūs redzētu, un mūs 

gribētu. Ja šodien pat mums kā metāla režģim varētu redzēt cauri, tad mūsos katrā būtu tāds 

viens – 3 līdz 5 gadus vecs bērns, kas alkst dziļu pieņemšanu, novērtēšanu, un kaut mazliet 

pažēlošanu un minūti nedalītas uzmanības.   

 

Jāteic, ka lielākajai daļai mūsu dvēseles bērni ir ievainoti. Tas bija tas brīdis, kad mūsu dvēsele 

zaudēja nevainību. Vārds ‘nevainīgs’ nenozīmē tikai tīrs, nevainojams un šķīsts. Latīņu valodā 

‘nevainīgs’ nozīmē ‘vēl neievainots’, ‘vēl nesāpināts’. Tad, kad mēs tikām sāpināti, ievainoti, 

mēs zaudējām savu nevainību - iemācījāmies sevi aizsargāt visādos veidos, izlikties, uzcelt 

mūrus, melot no bailēm, veidot uzvedības modeļus, kas it kā uz laiku palīdz, bet vēlāk traucē 

dzīvot. Šis ievainotais bērns satur mūsu katra nedrošības, nepārliecinātību, šaubas, traumas, 

bailes, agresiju, dusmas, paštaisnību, reizēm kūtrumu, reizēm hiperaktīvu nemieru. Mums 

lielākoties liekas, ka mēs esam pieauguši, ka bērnišķais ir aiz muguras. Un mēs aizmirstam, 

noliedzam, negribam pat redzēt, ka mūsos katrā ir tāds bērns, kas sev līdzi nes emocionālo 

bagāžu. Un reizēm ar gadiem tā paliek ļoti smaga gan pašam sev, gan citiem cilvēkiem, ar 

kuriem esam kopā. Tādēļ jau mūsu attiecības paliek grūtas, salūzt un pienāk brīži, kad griežam 

viens otram muguru.  

 

Ja vien mēs spētu redzēt savus iekšējos ievainojumus, savas sāpes redzēt un pieņemt tās, kā 

Jēzus to darīja! Ja vien mēs ļautos Jēzum sevi beidzot dziedināt, sevi atkal dvēselē veselus darīt. 
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Atceries, pēc Lieldienām Jēzus nekad neslēpa savas rokas un kājas ar krusta atstātajām rētām. Tā 

bija zīme, kas Viņš ir. Kā lai mēs iemācāmies sadziedināt savus ievainojumus, lai arī mēs tālāk 

varam dzīvot nu jau ar svētām, dziedinātām rētām? Tad mūsu rētas būtu kā Jēzus svētās rētas – 

nevis noliegtas, slēptas, ienīstas vai projektētas uz citiem, vainojot visus citus savās nelaimēs un 

nebūšanās, bet rētas, kas pāri visam mācījušas mīlēt, piedot, pieņemt, turpināt dzīvi svētīt. 

Dziedinātas rētas parāda – dzīve bieži sāp, bet dzīve ir svēta. 

 

Cauri evaņģēlijiem vijas divas pašas būtiskākās lietas, kuras Jēzus darīja. Jēzus mācīja un Jēzus 

dziedināja. Mēs vislielāko uzsvaru vienmēr esam likuši tikai uz Jēzus mācību. Bet Jēzus 

dziedināja. Aicināja, palīdzēja cilvēkam transformēt viņa sāpi, atpazīt cilvēkam savas dvēseles 

‘ievainojumus’. Un, kas ir ļoti būtiski, dziedināšanas brīdī Jēzus nekad nevienu nekaunināja. 

Nevienu nenosodīja, nebāra, nevainoja. Jēzus acīs – tavs, mans ievainojums, tavs, mans grēks 

nenosaka, kas tu, kas es esam. Mūsu rētas nemaina mūsu vārdu, mūsu vērtību. No dziedināšanas 

stāstiem pat sanāk, ka Jēzus ņem mūsu kļūdas, mūsu ievainojumus un tos lieto, pārveido, maina 

cilvēka gājumu, redzējumu, attieksmi. Jēzus pielieto žēlastības ekonomiku, kurā nekas no tavas, 

manas dzīves nav izmetams. Visam ir sava vieta. Visam ir sava nozīme. Arī mūsu rētām. Dzīve 

ir par to, lai iemācītos dzīvot no saviem ievainojumiem, krišanas brīžiem, kļūdām, grūtumiem. 

Un tādēļ vienīgais noteikums, lai Jēzus varētu dziedināt, ir – tava paša vēlēšanās. Cik daudz šis 

cilvēks, kas sauc uz Jēzu, grib pats mainīties, grib pats pārveidoties, grib dziedināt rētas, dzīvot 

citādāk, redzēt dzīvi citādāk, redzēt sevi un citus citādāk. Tas bija un ir vienīgais nosacījums ceļā 

uz dziedināšanu – mūsu vēlēšanās. Pārējais viss ir Viņa – pieskaršanās mums ar patiesu 

mīlestību, paskatīšanās uz mums ar neizsmeļošu žēlastību. Būtībā tas ir viss, kas katram 

ievainotajam dvēseles bērnam pamatā ir vajadzīgs.  

 

Varbūt tādēļ Ciešanu laikā, 40 dienu gājumā pirms Lieldienām, mēs varētu katrs veltīt šo laiku 

savas dvēseles bērna dziedināšanai. Jēzus saka: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un 

grūtsirdīgi”. Izņemam ārā vārdus ‘bēdīgi un grūtsirdīgi’ un ieliekam tajos daudzpunktu. Jo 

tikpat labi tur varēja būt “vientuļie, nesaprastie, nemīlētie, atraidītie, negribētie, sarežģītie, 

nemiera plosītie, laba sev nevēlošie, sevi nemīlošie, sevi nepieņemošie, apjukušie, dažādu sēru 

sērojošie, sevi un citus tiesājošie… utt. Mēs visi iekrītam tajos daudzpunktos. Bet tālāk seko 

Jēzus vārdi - “Es jūs gribu atvieglināt” jeb varētu arī teikt – es gribu tevi dziedināt, taviem 

ievainojumiem maigi pieskarties, tevi noglāstīt, tevi atbrīvot, tev ļaut dzīvot. Jēzus grib, bet vai 

tu gribi? Tici man, tavs iekšējais bērns noteikti ir izstiepis rokas pēc šiem vārdiem. Mums tikai 

jāļauj arī savam pieaugušajam, saviem metāla režģos ieliktajiem principiem, šiem Jēzus vārdiem 

ļauties, uzticēties, šos vārdus gribēt. Vienīgais, kas mīlestību, piedošanu sev liedz, kas muguru 

tai uzgriež, esam mēs paši. Neviens cits.  

Bet Kristus parāda - augšāmcelšanās atnāk tam, kas caur savām rētām un sava veida nāvi iziet 

cauri. Augsāmcelšanās atnāk tam, kas neuzdod ticēt pārveidojošai Mīlestībai. Āmen.     

 

Lai svētīgs, Kristus žēlastībā ieskauts šis Ciešanu laiks, mūsu ceļš uz Lieldienām! 

 

Jūsu mācītāja Aija            
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MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 

 

VELTA NAMATĒVS 

dzimusi Čeiris 

1923. gada 2. oktobris, Daugavpils, Latvija - 2019. gada 29. decembris, Kalamazū, Mičigana 

Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo 

prieku jums neatņems. Jņ. 16:22 

 

INDA KARLSONS 

Dzimusi Balodis 

1926. gada 28. Augusts Vecpiebalga, Latvija – 2020. Gada 23. Janvāris Kalamazū, Mičigana 

Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa 

mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. 1. Jņ. 4:12 

 

 

 

 

 

DRAUDZĒ IESTĀJUŠIES 

Aija Ārums 

Ieva Karīna Kalniņa 

Andris Runka 

“Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū.” Filipiešiem 2:5 

 

 

 

Mācītājas ziņojums/ Pastor’s report 
Paldies mūsu bijušai draudzes priekšniecei Dacei Copeland par ārkārtīgi lielo darbu pēdējo trīs 

gadu garumā un īpaši pērn, vedot mūs cauri dievnama zaudējumam. Paldies viņai par viņas 

spēku, noturību, un uzņēmību. Paldies Dacei par to, ka viņai vienmēr esmu varējusi uzticēties un 

uz viņu paļauties. Paldies, ka Dace turpinās būt mūsu ērģelniece, aktīva Dāmu komitejas 

locekle, palīdzēs ar dziesmu lapu veidošanu un Apkārtraksta sagatavošanu. Mēs novērtējam tavu 

darbu un ieguldījumu, Dace.  

Paldies valdes locekļiem, kas intensīvāk iesaistījās visos darbos. Paldies darbvedim un kasieriem 

Uldim Šmidchenam par ilglaicīgu kalpošanu valdē un draudzes dzīvē, tiešām sevi nesaudzīgi 

dodot draudzes dzīvei. Paldies arī Diānai Ponei, Vilmai Bolšteinai un Mārītei Strautiņai par viņu 

aktīvo kalpošanu un darbu valdē.  

No sirds sveicu mūsu jauno draudzes priekšnieci Anitu Grīviņu. Ticu, ka Dievs viņu ir saucis 

šajā darbā, šajā laikā, lai viņa lietotu savas dāvanas un talantus un palīdzētu mums kā draudzei 
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iet nākamo soli uz priekšu. Lai Dievs sargā un svēta viņas darbu! Sveicu visu jauno valdi, kas ir 

ar mieru un apņēmību strādāt draudzei tik atbildīgajā laikā. Jaunās valdes amatā ievešanas 

dievkalpojums notiks 29. martā pulksten 10.00.  

Ļoti novērtēju draudzes locekļu balsošanas rezultātus pilnsapulces laikā par mūsu nākamās 

mājvietas vīziju un iespējām. Zinu, ka šajā brīdī ir ļoti daudz nezināmā un neskaidrā. Un, gluži 

tāpat kā mūsu dzīvē, nezināmais baida un mūs paralizē un apstādina. Bieži vien, esot 

nezināmajā, mēs mēdzam iztēloties sliktākos variantus un iznākumus. Tā tas notiek mūsu 

privātajā dzīvē un tādas līdzīgas sajūtas var pārņemt arī par draudzi un mājvietas meklēšanas 

iespējām. Arī savu personisko dzīvi mēs dzīvojam neko daudz par rītdienu, parītdienu nezinot, 

vien paļaujoties, cerot un ļaujoties Dievam mūs vadīt. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mūsu 

draudze šodien vēl ir dzīvotspējīga un griboša pastāvēt. Kalamazū latviešu sabiedrība šodien vēl 

ir dzīvotspējīga un vajadzīga. Jā, varbūt šodien mēs esam mazliet mazāki nekā bijām pērn, bet 

tajā pašā laikā šodien mēs varam būt vēl ciešāk kopā, vienotāki, nekā bijām pirms gada. Viss 

atkarīgs no mūsu izvēlēm. Esmu personiski pārliecināta, ka biedrībai un draudzei vajadzētu šajā 

brīdī sadarboties, pārkāpjot un pārvarot bailes un neziņu. Lai mūs stiprina vārdi no vēstules 

efeziešiem, kas saka “Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Tam Kungam.  Un 

Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā”. (Ef. 2: 21-22) 

Šogad mūsu Apvienotā draudze svin 25 gadus kopš divas draudzes nolēma iet grūto, 

izaicinājumiem pilno apvienošanās ceļu. Es domāju, ka toreiz, 25 gadus atpakaļ, tā bija grūta, 

bet svētīga ideja un ceļš – iet kopā un kļūt par vienu, kopā. Un tādēļ šodien mēs vēl esam un 

varam svinēt Apvienotās draudzes Sudraba gadus.     

Šogad Kristus Augšāmcelšanās svētkus svinēsim 12. aprīlī. Tāpat kā līdz šim svinēsim tos 

pulksten 8.00 no rīta, ar Lieldienu brokastīm pēc tam. Dievkalpojums notiks centra lielajā zālē.  

No 19. līdz 23. aprīlim būšu Santluisā, Misūri pavalstī, lai piedalītos Vidienes mācītāju saietā.  

 

A special thank you to our former president of the Board, Dace Copeland, for her tremendous 

work over the past three years, and especially last year while leading us through the difficult 

time after we suffered the loss of our church. Thanks for her strength, persistence, and 

dedication. I could always trust and rely on her throughout everything that was happening. 

Thank you, Dace, for continuing to be our organist, an active member of the Ladies' Auxiliary, 

and continuing to help with weekly bulletins and the Newsletters preparation. We appreciate 

your hard work, dedication and contribution, Dace. 

Thank you to the members of the board who have given their time and energy to our mutual 

work. Thank you to our former treasurer Uldis Smidchens for his long service on the board, for 

truly giving himself to the life of the church. Thanks also to Diana Pone, Vilma Bolsteins and 

Mārīte Strautiņa for their active service and work on the Board. 

With all my heart I congratulate our new president, the Head of the Board, Anita Grīviņs. I 

believe God has called her to this work, to use her gifts and talents and to help us to take the next 

steps forward. May God protect and bless the work she does for us! I congratulate all the new 
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Board members, who are willing to work for the church during a very responsible time. The 

Installation service of the Board will be on March 29 at 10 a.m. 

I greatly appreciate the results of the vote of the members of the congregation at the Annual 

meeting that showed us the vision for the new home that we will have. I know that there are a lot 

of unknowns and uncertainties at this point. And, just like in our lives, the unknown scares and 

paralyzes and stops us at times. Often, when we are in the unknown, we tend to imagine the 

worst-case scenarios and outcomes. This is how it happens in our private lives, and similar 

feelings can be transferred to the congregation, and to the process, which we now face. In our 

personal lives, we live without knowing about our tomorrow, but we live by relying upon, and by 

allowing God to guide us. We must not forget that our church today is still viable and the 

congregation remains strong and willing to continue. In Kalamazoo, the Latvian society is still 

wanted and needed. Yes, maybe today we are a smaller group than we were last year, but at the 

same time, today, we can be even closer together, more united than we were a year ago. It all 

depends on our choices. I am personally convinced that the Association and the congregation 

should, at this moment, work together to overcome the fear of the unknown. May we be 

strengthened with the words from the epistle to Ephesians, that says, “In whom the whole 

structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him, you also are being 

built together into a dwelling place for God by the Spirit. " (Eph. 2: 21-22) 

This year, our United Congregation celebrates 25 years since the two churches in Kalamazoo 

decided to go through a difficult and challenging uniting as one. I think back, and know that, 25 

years ago, it was a difficult but sacred idea and a path to join together and become one. And so 

today, we still are and we can celebrate the Silver Anniversary of the United Congregation. 

This year we will celebrate the Resurrection of Christ on April 12. As before, let's celebrate it at 

the 8am service, with the Easter breakfast afterwards. The service will be held in the upper hall 

of the Center. 

On April 19th-23rd, I will be in St. Louis, Missouri to attend the Midwest pastor meeting. 

 

Priekšsēdes ziņojums/Board Chair’s report 

Es gribētu vispirms izteikt lielu paldies par jūsu uzticību man vadīt mūsu draudzi caur nākamiem 

soļiem, izveidojot piemērotas telpas, kur sanākt kopā ar Dievu.  

 

Manā uzskatā ir ļoti svarīgi atskatīties pāri plecam, lai apsvērtu to, kas jau ir noticis. Mums pirms 

astoņiem mēnešiem nodega baznīca un bez gaidīšanas valde sanāca kopā un sāka veidot plānu. 

Plāns nebija skaidrs, nebija formāls, bet kaut kas bija jādara. Paldies sakot Biedrības valdei 

mums bija vietiņu kur sanākt, mums piedāvāja vietu kur paciemoties, mums bija vieta kur 

diskutēt tālāk. Mēs sakopojām aptauju, mēs dalījāmies rezultātus. Mēs pieņēmām architektu 

palīdzēt ar konceptu zīmējumiem un mēs 9. februārī, kā pilsapulce izšķīrāmies par variantu būvēt 

jaunu baznīcas piebūvi augšejā stāvā, ar kaut kādu savienojumu, lai varam dalīties ar Centra 

iekārtēm. Arī šis plāns nav skaidrs, mums ir vajadzīgas daudzas atbildes, tomēr vismaz esam 
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spēruši pirmo soli. Taču šī nebūs īsa pastaiga, vai pat stafete. Šis projekts būs garš un grūts 

maratons. Maratons par kalniem un ielejām, kur dažriez mēs kustēsimies raiti skrienot pa kalnu 

lejā, bet turpretim citās vietās, kad būs jaskrien pa kalnu augšā, tad nebūs tik viegli. Mums varētu 

būt pagriezieni pa labi un pagriezieni pa kreisi; dubļi un negaiss mūs arī varētu ietekmēt.  

 

Es apsolos gan jums, gan valdei, ka mēs jus piesaistīsim pārrunās par nākamiem soļiem šajā 

maratonā. Mēs rīkosim diskusijas un piesaistīsim citus profesionālus kādus mums vajadzēs, lai 

atbildēt uz visiem jautājumiem, lai visi, kas piedalās, jūtās labi par izvēlēm. Vai mēs kaut ko 

aizmirsīsim? Droši vien. Vai mūsu laika skala būs pietiekami ātra un agresīva?  Varbūt nē. Vai 

ikkatrs dabūs visu to ko grib, lai šo projektu īstenotu? Bez šaubām nē. Mums visiem — man, 

valdei un visiem tiem, kas piedalīsies mūsu pārrunās, — vajadzēs kompromitēt, un mums būs 

jāsadarbojās, lai varam kopīgi izveidot baznīcu ar ko varam lepoties, kur mēs varam sanākt kopā 

un svinēt Dievu un svinēt mūsu klātbūtni vienam ar otru. Šim maratonam nebūs tikai viens 

uzvarētājs, bet visa mūsu Kalamazū latviešu sabiedrība būs uzvarētāja! 

 

Ticība — tā padara lietas iespējamas, nevis vieglas!   

 

Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs 

Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Jozuas grāmata 1:9  

 

I would like to start with thanking all of you for entrusting me with leading you through our next 

steps as a congregation in developing a suitable place for us to commune with God.  

 

It is always important to look back to recognize the steps we have already taken in getting us to 

this point in time, before we set forth into the future. Eight months ago, our church burned down 

and without hesitation the Board came together and set forth a new plan. It was not a clear plan, 

it was not a formal plan, but something had to be done. We found a place to come together, we 

found a home to hold fellowship and discuss our next steps. Local community members offered 

assistance and our own partnering Board of the Latvian Association welcomed us into their fold 

and has been patient while we start to work through some further details as to our next steps. We 

have compiled a survey and reported on results. We  have engaged an architect firm to develop 

concepts. We came together on February 9th and made a definitive decision to build a structure 

on the same level as the previous church with some connection to the Latvian Center, allowing 

us to share common spaces. This picture is not clear, and we do not have many answers, but at 

least we have a direction. But our journey is not a walk in the park, nor a race, but a marathon.   

A very long and ardeous marathon with hills and valleys, where some things will go quickly as 

we head downhill and our steps will be swift, while other portions of the race will be uphill and 

difficult. We may encounter some turns to the left and winding trails to the right, mud and bad 

weather may also be encountered along the way, and set backs are to be expected.   

 

I commit to you and the Board that we will include the congregation and the Association’s Board 

in the next steps, in mapping out the route of our marathon. We will host community input 

meetings, we will engage other professionals to ensure all questions can be answered and 

agreements made to ensure all parties are satisfied with the outcome. Will we miss something – 

most likely.  Will our timelines be fast enough – probably not. Will everyone get exactly what 

they want out of this project – most certainly not, but I, the Board and everyone who participates 
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will have to compromise and work together to build something we can be proud of, where we can 

come together and celebrate God and celebrate with each other. Because in this marathon there 

will not be just one winner, but an entire community.   

 

Faith — it makes things possible, not easy.  “Be strong and courageous! Do not be afraid or 

discouraged.  For the LORD your God, is with you wherever you may go.” Joshua 1:9. 

 
Patiesā cieņā! 

Anita Grīviņa 

 

Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums/Ladies’ Auxiliary Chair Report 
 
Ir iesācies jauns gads, ar cerību, ka tas būs labvēlīgāks nekā iepriekšējais. 

      A new year is well underway and hopefully it will be kinder than last year.  

  

Decembra mēnesī noturējām gadskārtējās senioru pusdienas kā arī Ziemassvētku iedziedāšanu. 

      In December we held our annual senior luncheon as well as a sing-along to bring in 

the holiday season. 

 

Janvāra un februāra mēnesī katru otro nedēļu notika sadraudzības/kafijas stundas.  9. februārī, 

pēc draudzes pilnsapulces bija čilli pusdienas un ļoti bagātīgs kafijas galds. Paldies Dacei 

Copeland,  Anitai Griviņš, Jānim Šmitam un Diānai Sydlowski par čilli gatavošanu un visiem 

kas atnesa labumus pilnam salduma galdam.  Pusdienu ienākums tika ziedots Loaves & Fishes. 

      During January and February fellowship/coffee hour was held every other week. A 

chlli luncheon was held on February 9, following the annual membership meeting, including a 

bountiful dessert table. Thank you’s to Dace Copeland, Anita Grivins Janis Smits and Diana 

Sydlowski for preparing their delicious chilli, and everyone who contributed to the wonderful 

dessert table.  Proceeds were donated to Loaves & Fishes. 

 

Saņēmām pateicību no Loaves & Fishes par noziedotiem pārtikas produktiem.  Saņēmām 

pateicību, un ziedojumu dāmu komitejai, no Mirdzas Rollis par apsveikumu viņas 95 gadu 

dzimšanas dienā. 

      We received thank-you’s from Loaves & Fishes for our food donations and from 

Mirdza Rollis, along with donation, for our greetings on her 95th birthday ! 

 

Nākotnes dabība/Future events 

8. martā, pēc dievkalpojuma notiks dāmu komitejas gadskārtejā pilnsapulce.  Ceram uz labu 

atsaucību un atbalstu mūsu darbam. 

29. martā, pēc dievkalpojuma notiks pankūku pusdienas. 

12. aprilī, pēc agrā Kristus augšāmcelšanas dievkalpojuma sekos tradicionālās Lieldienu 

brokastis – groziņu veidā. Lūdzam ikkatram kam iespējams atnest kādu labumu kopīgam 

brokastis galdam. 

       

On March 8, following church service, the Ladies Auxiliary will hold it’s annual membership 

meeting. We are hoping for good attendance and support. 
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On March 29 ,  a pancake luncheon will be held following ccurch service. 

On April 12,  following the early Easter Sunday service, we will hold our traditional Easter 

breakfast, pot-luck style. We everyone who is able, to please bring a dish to share with all in 

attendance. 

       

Paldies visiem, kuri ir pielikuši laiku un roku dāmu komitejas un draudzes labā. It sevišķi lielu 

un sirsnīgu paldies māc. Aijai un manai labai rokai Shirley Maldups. 

      Thank you to everyone who has devoted time and effort in support of the Ladies 

Auxiliary and our congregation. Special thanks to pastor Aija and my right hand helper Shirley 

Maldups. 

 

Marite Grinbergs 

Dāmu komitejas priekšsēde 

 

Kasieŗa ziņojums 

ZIEDOJUMI DRAUDZEI  -  DONATIONS TO THE CHURCH 

Aijas Kengis pieminai – in memory of    $ 1,980 

L. Muizniece, A Lubavs, I. Allgaier, K. Smith, G. Vaseris, I. Shear, S. Maldups, D. 

Gendrikovs, I. Minka, H. Ziemelis, A. Lielzuika, U. Smidchenis, R. Franklins, D. 

Copeland, L. Samsons, L. Austrins, J. Pone, J. Cazers, D. Ernstons, G. Austrins, J. Hess, 

G. Kalnins, J. Kukainis, R. Matisons, M. Rollis, D. Karklins, R. Kengis, B. Abuls, G. 

Strautnieks, G. Veidmanis, V. Krievs, E. Antons 

Bob Brown pieminai – in memory of    $ 475 

J. Rourke, B. & K. Johnson, Sanford Financial Services, B.  Gillespie, B. Gillespie  

Eichter, M. Krautmanis 

Dzintars Abuls pieminai – in memory of    $ 280 

R. Kengis, G. Strautnieks, V. Straume, M. Strautins 

Erna Jankavs pieminai – in memory of    $ 120 

L. Viksne, A. Pone 

Inda Karlsons pieminai – in memory of    $ 1,260 

G. Strautnieks, J. Cazers, D. Copeland, V. Krievs, J. Rourke, K. Druva, A. Lizenbergs, A. 

Krautmanis, A. Lielzuika, J. Pone, D. Gendrikovs, I. Minka, M. Rollis, A. Zommers, 

Lewis Howard Inc., M. Krautmanis 

Dr. Janis Pone 100. g. jubileja – 100. Birthday    $ 1,120 

K. Dankers, K. Ozols, A. Pone, D. Gendrikovs, G. Auzins, I. Reinis, I. Meija Ham, R. 

Matisons, A. Lizenbergs, M. Rollis, D. Conkin, G. Austrins, Spaulding 

Velta Namatevs pieminai – in memory of    $ 1,210 

L. Muizniece, K. Austrins, A. Pone, I. Reinis, G. Auzins, K. Gardner, T. Tyree, G. 

Austrins, J. Cross, D. Copeland, I. Sverns, A. Kengis, H. Zeimelis, J. Cazers, K. Druva, 

R. Matisons, A. Lielzuika, J. Pone, D. Gendrikovs, I. Minka, K. Galens, U. Grinbergs 
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Paldies Uģim Grīnbergam, Dzintaram Gendrikovam un Andrim Runkam, kas pārveda lietas no 

Grand Rapidu draudzes dievnama. Paldies arī Grand Rapidu draudzei par dāsno ziedojumu mūsu 

nākamam dievnamam. 

Thank you to Ugis Grinbergs, Dzintars Gendrikovs and Andris Runka who retrieved items from 

the Grand Rapids church. Thanks as well to the Grand Rapids Latvian church for their generous 

donation to our future church. 

 

 

  

Lūdzu, sūtiet ziedojumus un maksājumus draudzei uz sekojošo adresi! 

Please send donations and payments to the church to the following address: 

                                                     Mētra Krautmanis 

  10954 Delihant Rd 

  Three Rivers, MI 49093 
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DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI DRAUDZĒ 

Diena, datums Dievkalpojumi, laiks Pasākums 
Svētdien, 15. martā 
 

Ciešanu laika 3. svētdienas 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis; 
dr. loc. Andris Kārkliņš; 
kasieris: Dzintars 
Gendrikovs. 

 

Svētdien, 22. martā 
Sunday, March 22 

Ciešanu laika 4. svētdienas 
dievkalpojums angļu valodā 
plkst. 10.00. 
Fourth Sunday in Lent service 
in English, 10 a.m. 
Dežūrē: pērmd. Roberts 
Ķeņģis; dr. loc. Jānis Pone un 
Aira Lielzuika; kasiere: Vilma 
Bolšteina. 

Kafijas sadraudzības stunda. 
Fellowship hour. 
 
Ziedosim pārtiku Loaves and 
Fishes. 
Donations for Loaves and 
Fishes. 

Trešdien, 25. martā Bībeles stunda, plkst. 11.00.  

Svētdien, 29. martā dievkalpojums ar dievgaldu 
un jaunās valdes amatā 
ievešana, plkst. 10.00. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs 
Ziemelis; dr. loc. Sallija 
Šmita; kasiere: Mētra 
Krautmane 

Pankūku brokastis. 

Piektdien, 3. aprīlī lūgšanas grupa “Aka”, plkst. 
11.00. 

 

Svētdien, 5. aprīlī Pūpolsvētdienas 
dievkalpojums ar dievgaldu, 
plkst. 10.00 
Dežūrē: pērmd. Mētra 
Krautmane; dr. loc. Shirley 
Maldups; kasieris: Dzintars 
Gendrikovs. 
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Diena, datums Dievkalpojumi, laiks Pasākums 
Piektdien, 10. aprīli Lielās Piektdienas 

dievkalpojums ar dievgaldu, 
plkst. 18.00. 
Dežūrē: pērmd. Edvīns 
Melbārdis; dr. loc. Gunta 
Turka; kasieris: Vilma 
Bolšteina. 

 

Svētdien 12. aprīlī Kristus augšāmcelšanās 
svētku dievkalpojums, plkst. 
8.00. 
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis; 
dr. loc. Andris Kārkliņš, Jānis 
Pone un Aira Lielzuika; 
kasiere: Mētra Krautmane. 

Lieldienu brokastis 

Trešdien, 15. aprīlī Bībeles stunda, plkst. 11.00.  

Svētdien, 19. aprīlī 
Sunday, April 19 

Baltās svētdienas 
dievkalpojums angļu valodā 
plkst. 10.00. 
Second Sunday of Easter 
service in English, 10 a.m. 
Dežūrē: pērmd. Roberts 
Ķeņģis; dr. loc. Sallija Šmita; 
kasieris: Dzintars 
Gendrikovs. 

Ziedosim pārtiku Loaves and 
Fishes. 
Donations for Loaves and 
Fishes. 

Svētdien, 26. aprīlī dievkalpojums, plkst. 10.00. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs 
Ziemelis; dr. loc. Gunta 
Turka; kasiere: Vilma 
Bolšteina. 

Zupas pusdienas. 

Svētdien, 3. maijā dievkalpojums, plkst. 10.00. 
Dežūrē: pērmd. Mētra 
Krautmane; dr. loc. Andris 
Kārkliņš; kasiere: Mētra 
Krautmane. 

Kafijas sadraudzības stunda. 

Piektdien, 8. maijā lūgšanas grupa “Aka”, plkst. 
11.00. 
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Diena, datums Dievkalpojumi, laiks Pasākums 
Svētdien, 10. maijā Ģimenes dienas 

dievkalpojums ar dievgaldu, 
plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Edvīns 
Melbārdis; dr. loc. Jānis Pone 
un Aira Lielzuika; kasieris: 
Dzintars Gendrikovs. 

 

Svētdien, 17. maijā 
Sunday, May 17 

dievkalpojums angļu valodā, 
plkst. 10.00. 
service in English, 10 a.m. 
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis; 
dr. loc. Sallija Šmita; kasiere: 
Vilma Bolšteina. 

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

Trešdien, 20. maijā Bībeles stunda, plkst. 11.00  

Svētdien, 24. maijā 
 

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

Kafijas sadraudzības stunda. 

Svētdien, 31. maijā Vasarsvētku dievkalpojums ar 
dievgaldu, plkst. 10.00. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs 
Ziemelis; dr. loc. Andris 
Kārkliņš; kasieris: Dzintars 
Gendrikovs. 

 

 
 


