Dievs, kas redz slepenībā.
Pārdomas Lielai lūdzamai dienai.
Jēzus mācīja: Mateja ev. 6:1-8,16-18;
“Sargieties darīt labos darbus cilvēku priekšā, ka tie jūs ievērotu,
jo tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debesu Tēva.
Kad tu dari žēlsirdības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļo sinagogās un uz
ielām, lai cilvēki tos godinātu. Patiesi es jums saku: tie jau saņēmuši savu algu. Bet, kad tu dari
žēlsirdības darbus, lai tava kreisā roka nezina, ko labā dara, ka tavs žēlsirdības darbs paliek
apslēpts; bet tavs Tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos.
Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt
Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu lūdz,
tad ieej savā kambarī un, durvis aizslēdzis, lūdz savu Tēvu apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz
apslēptībā, tevi atalgos. Kad jūs lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni; tie domā, ka savu daudzo vārdu
dēļ tiek uzklausīti. Neatdariniet viņus, jo jūsu Tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat.
Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji.
Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un
mazgā savu seju, ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam Tēvam apslēptībā, un tavs Tēvs,
kas redz apslēptībā, tevi atalgos.”
Kad esi domājis par to, ka tici Tēvam, kas redz slepenībā, tad zini – tas ir Jēzus mācībā
atrodamais otrais skaidrojums, lai raksturotu Dievu. Tēvs, kas redz apslēpto, ir tas Pats Dievs
Tēvs, ko Jēzus pielūdza. Šis trīskārtīgi atkārtotais apzīmējums: Tēvs, kas redz slepenībā, ir
unikāls šai vietā Bībelē. Vecajā Derībā runā par Dievu kā Tēvu savai Israēla tautai – tie ir Viņa
dēli un meitas. Psalms 103:13 skaisti salīdzina Dievu ar tēvu: “Kā tēvs žēlo savus dēlus, tā
Kungs žēlo tos, kas viņa bīstas” un Daniēla grāmatas vārdi 2:22 vēsta, ka Dievs “atklāj dzīlēs
apslēpto, viņš zina, kas ir tumsā, gaisma mājo pie viņa”. Tomēr nekur citur nav rakstīts, ka Viņš
ir Tēvs, kas redz slepenībā.
Tas ir kas jauns, ko mums vēl un vēl pārdomāt, kā arī tas, ka Jēzus trīs reizes atkārto, ka šis Tēvs
mūs atalgos, pat ja tas neliekas vajadzīgi vai piemēroti. Viņš neprasa, vai vēlamies to saņemt. Tā
būs, Viņš mūs atalgos, jo Viņš tā vēlas! Nevienam citam nav tas jāzina, bet Tu nekad to
neaizmirsīsi. Pat savā vistumšākajā, tukšākajā kambarī ieslēdzies, Tu saņēmi šo algu, šo
negaidīto dāvanu. Pēkšņi Tu zināji, ka Viņš Tevi redz, dzird, saprot un mīl. Tu juti, kā tevi
dziedināja un pārvērta Viņa žēlastība. Tu juti, kā Tevī ieplūda gaisma un miers, it kā Viņš Pats
turētu Tevi savā mīlestības apskāvienā, un Tu zināji, ka šajā vietā Tu tomēr nebiji viens.
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Bērnībā sevišķi mīļas bija tādas vietas, kur paslēpties. Ja augām daudzu bērnu ģimenē, ne
vienmēr tā bija ‘tava istaba’, bet varbūt pat vieta mežā, bēniņos, lielā drēbju skapī? Gribējām, lai
kaut kur mēs varētu būt pavisam vieni. Un tagad? Ja ap
mums plūst bērniņu balsis vai guļamistabā izveidotajā
biroja telpā skan nemitīgie datora atgādinājumi, ka atkal
jādodas uz Zoom sēdi, vai ienācis epasts, ko jāatbild?..
Tiek pat ieteikts atrast vietu, kur uz mirkli aiziet no
visiem un visa. Zinu, Covid-19 laikā daudzus nospiež
tieši tas, ka mums bijis par daudz jāslēpjas no citiem,
jābūt vieniem pārāk lielā klusumā. Šie brīnišķīgie un
žēlsirdīgie Jēzus vārdi atgādina: Tēvs, kas redz
slepenībā, ir klāt! Pat tava klusēšana Viņu neaizkavē tev
atbildēt, jo Viņš zina, kas tev vajadzīgs, pirms tu Viņu lūdz.
Domāju par tiem, kas pirmo reiz dzirdēja šos Jēzus vārdus. Tikai īsi pirms tam, kalna sprediķī,
Jēzus bija sācis mācīt par to, kāds ir šis Tēvs, kurš mums ir klāt. Vispirms Jēzus mācīja, ka
Tēvam pieder viss gods! Mūsu vienīgam nodomam vai motivācijai darīt labus darbus - vai tas
būtu, kā šīs dienas tekstos - ziedojot, lūdzot vai gavējot - jābūt, lai citi, to redzēdami, godātu
Tēvu, kas ir debesīs (Mt. 5:16). Otrkārt, Jēzus atklāj, cik Viņš, mūsu Tēvs ir taisnīgs un Jēzus
prasa ne mazāk no mums: “(..) es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas
jūs vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni; jo viņš liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un
lietum līt pār taisniem un netaisniem.” (Mt. 5:44-45). Treškārt, Jēzus atklāj, ka Tēvs ir pilnīgs
un, vēlreiz mums pavēl: “Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs.” (Mt. 5:48). Un
vēl pāri visam, Viņš ir Mūsu Tēvs debesīs. (Mt. 6:11). Ne tikai mans, pat ne tikai Jēzus, bet mūsu
visu Tēvs, kas mūs uzklausa pat apslēptās vietās un aicina kopā lūgt daudzskaitlī.
Mums Ciešanu laikā dāvinātas 40 un 6 dienas dot, lūgt, gavēt – nevis, lai kādam, vai pat sev, ko
pierādītu, bet, lai pavadītu laiku ar Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu. Dodot, lūdzot, gavējot, nevis
kā tādi, kam ir kas jāpierāda citiem. Tādēļ apslēptībā. Lai nekas nenovērstu mūsu uzmanību,
neiztraucētu mūsu mieru, neaizsauktu prom no Tēva, kas redz slepenībā un zina, kas mums
vajadzīgs, pirms mēs Viņu lūdzam. Kā? Kā gan nē.
Izlūdzoties jums Tēva klātesamību un Kristus mieru, dodoties šai klusā, svētā laikā,
+ Lauma Zušēvica
Foto : Baiba Rēdmane
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Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot!
Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļi gavilē
pretī dzīvajam Dievam.
Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīga sev ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā, pie
Taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņ un mans Dievs!
Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr! Ps. 84:2-5

Tik dažādie pie vienas barotavas
Viendien, sēžot pie datora darbistabā, pamanīju, kā aiz loga esošajā mežābelē salidojuši zilie
putni bauda sarkanās mazās ābolpodziņas. Es kā noburta skatījos šajā pasakainajā skatā. Jā, četri
zilie putniņi, kas ir tāds retums pilsētās, apdzīvotās vietās, bija atlidojuši ciemos – droši vien
bargais aukstums un sniegs tiem lika iziet no savas drošās teritorijas un meklēt barību starp
cilvēkiem, pilsētās. Un tajā brīdī, kad es kā noburta skatījos zilo putnu dejā pa mežābeli, salidoja
arī citi putni. No sākuma bailīgi, taustoties, vai šī vieta ir droša, vai kāds no putniem neuzbruks?
Un tā dažādi putni apciemoja mežābeli - zīlītes un sarkankrūtīši un kardināli. Pat dzenis tajā
dienā atlidoja ciemos. Lai arī viņu nemaz neinteresēja sarkanās mazās ābolpodziņas, viņš droši
vien gribēja zināt, kas tik interesants, tik labs tajā kokā, kas pulcināja viņa spārnotos draugus,
varbūt arī nedraugus. Pēc šī piedzīvojuma es devos uz “The Wild Birds Unlimited” veikalu, lai
nopirktu ziemai piemērotu putnu barotavu un barību. Es gribēju palīdzēt mežābelei pabarot
spārnotos draugus. Un tā katru dienu tagad pie manis ciemojas dažādu putnu koris. Ir dienas, kad
ābele pilna pielido ar sarkanajiem sarkankrūtīšiem, un tie izskatās gluži kā apaļi, nogatavojušies
āboli ābeles zaros. Citu dienu atkal ir klusāks, tukšāks un sniegā vien varu redzēt pati savu pēdu
nospiedumus, barību viņiem nesot. Neviens neatlido ciemos, kaut gan es ilgojos, gaidu, skatos pa
logu. Un citu dienu nāk bariem, viens pēc otra. Pārmaiņus. Vienus putnus aizvieto nākamie.
Vienu skaņu, vienu dziesmu nomaina nākamā.
Dievs ir tāda mežābele. Dievs ir tāda kā putnu barotava, kas ļauj mums, tik dažādajiem, sanākt
pie Viņa. Reizēm nākam draudzīgi, reizēm cīnoties – par ābolpodziņām, riekstiem un sēkliņām.
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Par sīkumiem. Reizēm spējot kopā skaisti dalīt ābeli un reizēm uztraucoties, vai man pietiks. Vai
man neuzbruks. Reizēm viens otra stāstā, otra sirds dziesmā klausoties. Reizēm no otra dziesmas
izvairoties, lidojot ātri prom. Un tomēr – mēs – tik dažādie – nākam pie vienas barotavas, pie
viena Dieva. Pie vienas Dievišķās sirds, kas mūs visus gaida, visus grib pabarot, sasildīt.
Bet es skatos putnos, īpaši šajās, aukstajās, dziļi sniegotajās dienās, un domāju – kā viņi
neuzdod? Kā viņi tic siltumam un pavasarim, nezinot kalendāru un datumu? Kā viņi iemācās
sadzīvot ar savu ievainojamību un trauslumu, neuzliekot bruņas? Kā viņi paļaujas uz to, ka pēc
aukstas nakts nāks rītausma un diena? Kā viņi māk izdzīvot par spīti salam, spējot nest tikai tik,
cik spārni var turēt? Jo vairāk smagumu liktu uz spārniem, jo tie salūztu, nespētu lidot. Skatos
putnos un atzīstu – nav manī šī putna viegluma. Ir smagums spārniem. Ir reizēm neticība rītam.
Ir gaušanās par salu un ikdienu un realitāti. Nespēju redzēt simtiem, tūkstošiem Dieva pabērtu
graudiņu, riekstu, sēkliņu, kas kā neskaitāmas svētības uztur manas dienas. Jā, un cik bieži ir tā,
ka Dievs mani gaida pie savas barotavas, pie savas Dievišķās sirds un es neatnāku, neatlidoju.
Esmu labāk citur. Meklēju barību un drošību citur.
Varbūt tiešām šis ir tāds svētīgs un labs laiks, lai par šiem jautājumiem aizdomātos. Jo esam
iegājuši Ciešanu laikā. Laikā pirms Lieldienām. Laikā pirms Lielā rīta. Laikā, pirms saule aust
un dvēsele noveļ akmeni. Tiešām, Augšāmcelšanās rīta pieredze jūtas kā dvēseles iziešana no
vienas tumšas telpas un ieiešana telpā, kurā ir gaiši. Iedomājies brīdi, kad tu atstāj savas dvēseles
tumšās mājas, iznāc uz mājas sliekšņa – un beidzot tu sev priekšā pamani, ka pie debess pamales
svīst ausma, ceļas gaisma, aust saule un putns dzied. Un tu sajūti - ir taču daudz vairāk, nekā tu
savā tumsā, savas dzīves ziemas vakarā domāji vai pat gaidīji! Un viss, ko tava dvēsele tad jūt, ir
gaisma un prieks un cerība, no jauna dota. Kad tu atļauj savai sirdij tā patiesi pienākt pie šīs
Dieva sirds kā pie putnu barotavas, tu jūti, ka esi ļoti mīlēts. Tu jūti, ka esi ļoti žēlots. Tu jūti, ka
par tevi gādā. Varbūt tu pat pamani, ka Kāds tevi caur logu vēro – mīlošām, dievišķām, labu
vēlošām acīm. Un varbūt tu pat jūti, ka Kāds tevi, tādu nosaluši, gribētu paņemt Savās siltajās
rokās, plaukstās un sasildīt, Savu Svēto dvašu tev uzpūst, lai tu dzīvāks jūties, lai tu neesi
viens…Kaut mēs atļautu sev līdz šai dievišķajai barotavai aizlidot. Kaut mēs atļautu sev tur
satikties ar citiem, tik dažādajiem.
Tas ir, ko es tev novēlu šajā laikā pirms Lieldienām, pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem.
Ziemu izturēt, skatoties gaismas virzienā. Aukstumu izturēt, ļaujot Dievam sevi sasildīt. Gribēt
dalīt barotavu ar citiem. Gribēt savu ābeli dalīt ar citiem. Gribēt sanākt, salidot kopā. Dziedāt
kopā. Dievu teikt kopā. Dievam pateikties kopā. Lidot Dieva godam – ar viegliem spārniem.
Svētību visiem vēlot,
Māc. Aija
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MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE

ALDONIS MEŽSĒTS
1930. gada 9. maijs Koknese, Latvija - 2021. gada 8. janvāris Trejupes, Mičigana
Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda
krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus divpadsmit reizes,
katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs
nolādēts. Tur stāvēs Dieva un Viņa Jēra tronis, un Viņa kalpi Tam kalpos. Tie skatīs Viņa vaigu,
un Viņa Vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs
vajadzīga; jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam.” Atklāsmes
grāmata 22:2

BIRUTA ABULA, dzim. Kalēja
1929. gada 28. jūlijs Rīga, Latvija – 2021. gada 11. janvāris Kalamazū, Mičigana
Cik brīnišķa, Kungs, ir Tava žēlastība! Cilvēku bērni nāk pie Tevis un glābjas Tavu spārnu pavēnī!
Tu viņus dzirdini no Sava prieka strauta.
Jo pie Tevis ir dzīvības avots, un Tavā gaismā mēs redzam gaismu. Ps.36:8-10
VELTA AISTARS, dzim. Dunkelis
1927. gada 8. janvāris Rīga, Latvija – 2021. gada 16. janvāris Kalamazū, Mičigana
Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.
Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā
vienumēr. Ps. 23

Mācītājas ziņojums/ Pastor’s report
-

Esam iegājuši Ciešanu laikā, 40 dienas pirms Lieldienām. Šogad Kristus augšāmcelšanās
svētki būs 4. aprīlī. Nu jau veselu gadu mēs cenšamies noturēt draudzes kopību un Dieva
garu savā starpā, esot attālināti. Nav bijis viegli. Šajā laikā vairāk un vairāk esmu sajutusi un
sapratusi tos mūsu draudzes locekļus, kas ikdienas, gadiem ilgi, sadzīvo ar vientulību,
izolāciju, nespēju būt kopā ar citiem. Lai šis laiks tiešām dara lielākas mūsu sirdis, citam citu
vairāk saprotot, atbalstot. Šis laiks arī palīdzējis izveidot un nostabilizēt mūsu draudzes
virtuālās mājas – satiekoties Youtube and Facebukā draudzes lapā. Esmu pateicīga
ikvienam, kas svētdienās vai kādā citā dienā savienojas un piedalās virtuālajā svētbrīdī.

-

16. decembrī kopā ar Dāmu komitejas rūķiem un atbalstītājiem izvadājām mūsu draudzes
senioriem “Mīlestības zupu”, pīrāgus, piparkūkas un manu veidoto sprediķu grāmatiņu
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“Sirds sarunas”. Paldies visiem, kas dažādos veidos pielika roku un sniedza savu palīdzību,
lai varam iepriecināt savus mīļos draudzes locekļus.

-

14. februārī piedalījos Amerikas Latviešu apvienības rīkotajā 70. gadu jubilejas ietvarā
rīkotajās vakara sarunās caur Zoom. Stāstīju par mūsu draudzes dievnama zaudējumu un
jaunā dievnama tapšanu. Šeit ir saite uz sarunas ierakstu, ja gadījumā jums ir interese to
noklausīties. https://www.youtube.com/watch?v=KLsp-JPevrI

-

7. martā atsāksim fiziskos dievkalpojumus, tos noturēsim centra lielajā zālē. Paralēli
fiziskajam dievkalpojumam piedāvāsim dievkalpojuma tiešsaisti Youtube draudzes kanālā
un Facebukā draudzes lapā. Cerams, ka tehnoloģija un interneta savienojums mūs nepievils.

-

Šobrīd valde ir lēmusi, ka fiziski tiksimies katru otro svētdienu, turpinot paralēli piedāvāt
tiešsaistes un video ierakstus citās svētdienās. Kad Covid situācija sāks uzlaboties un mūsu
ļaudis sāks atgūt drošības sajūtu par atgriešanos dievkalpojumos, mēs pāriesim uz fiziskiem
dievkalpojumiem katru svētdienu. Šobrīd mēs esam novērošanas pozīcijā, gādāsim, lai visi
jūtas droši.

-

Pie manis ir Baznīcas 2021. gada Gadagrāmatas. Ja jūs vēlaties tās iegādāties, lūdzu, dodiet
man ziņu. Es jums to nogādāšu. Vienas grāmatas cena ir 20 dolāri.

-

Jaunās baznīcas būvniecība rit uz priekšu. 4. februārī Uģis Grīnbergs, kas ir baznīcas
būvkomitejas priekšnieks, kopā ar celtniecības darbu menedžeri tika pacelts torņa augstumā,
lai tornī iesistu simbolisko naglu.
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- We have entered Lent, 40 days before Easter. This year, Easter will be on April 4. For a
whole year, we have been trying to keep the congregation together and the spirit of God within
us while being at distance. It has not been easy. During this time, I have felt and understood
more and more those members of our church who, for years, have lived with loneliness, in
isolation, with an inability to be with others. May this time make our hearts bigger, more
understanding, and supportive. This time has also helped to create and keep alive our church's
virtual home - on Youtube and Facebook. I am grateful to each one of you who connects with our
virtual services.
- On December 16, together with the supporters of the Ladies' Auxiliary, we delivered "Soup of
Love", Latvian goodies, and a small sermon book "Heart’s Conversations" created by me to the
seniors of our congregation. Thank you to everyone who provided help in various ways so that
we can bring joy and surprise to our dear members of the church.
- On February 14, I participated in the meeting via Zoom organized by the American Latvian
Association celebrating its 70th anniversary. I was asked about the loss that our congregation
experienced – the fire and the building of a new church. Here is a link to a recorded interview if
you are interested in listening to it: https://www.youtube.com/watch?v=KLsp-JPevrI

7

- On March 7, we will resume in-person services. We will hold them in the upper hall in the
Center. In addition to the in-person services, we will offer online worship on YouTube and
Facebook. Hopefully, technology and the internet connection will not let us down.
- The Board has now decided to hold in-person services every other Sunday, continuing to offer
online and video recordings every other Sunday as well. As the situation with Covid will begin to
improve and our people begin will regain a sense of security about returning to worship, we will
move to in-person services every Sunday. We are currently observing the situation, and we will
make sure that everyone feels safe when gathering for services.
- I have 2021 Yearbooks available. If you want to purchase one, please let me know. The price of
one book is 20 dollars.
- Construction of the new church is progressing. On February 4, Uģis Grīnbergs, who is the
head of the church's construction committee, together with the construction manager, were lifted
to the height of the tower to nail a symbolic nail into the tower.

Priekšsēdes ziņojums/Board Chair’s report
Mūsu ikgadējā sanāksme ir tikai dažu dienu attālumā 2021. gada 7. martā. Valde ar prieku ziņos
par visu, kas noticis šajā aizvadītajā baznīcas gadā, un apspriedīsim mūsu nākamos soļus,
paredzot jaunās baznīcas pabeigšanu nākamos mēnešos. Projekts ir uz pareizā ceļa, bet joprojām
var viegli piedzīvot kavēšanos. Cerams, ka esam tikuši cauri sliktākajam ziemas posmam un
ārpuses būve tagad ir pilnībā norobežota, lai varētu sākties iekšdarbi. Gaidāmie projekta
nākamie soļi ir logu un durvju rāmju iekārtošana, plātnes liešana, un šindeļu apdare uz jumta.
Paredzams, ka tas viss tiks pabeigts līdz marta sākumam vai vidum. Aprīlī ir paredzēts ēkas
ārpuses apšuvums un apdare, ēkas iekšas izolēšana un sienu iekārtošana. Maijā notiks krāsošana
un kokdarbu veikšana un griestu un grīdu ielikšana. Jūnijā būs tīrīšana un pēdējās projekta
inspekcijas, ar paredzētu beigu datumu ap 15. jūniju. Projekta budžets paliek tāds, kā sākotnēji
tika norādīts $1,274,286:
Būvprojekta budžets:
Ēkas būve, ieskaitot $20,000
ārkārtas rīcībai
Iekārte

$930,620
172,340

Arhitektu un projektēšanas
maksa
Apstādījumi

110,826

Zemes aptauja
Ārkārtas rīcībai
KOPĒJĀS IZMAKSAS:

4,500
10,000
$1,274,286

46,000
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Paredzētais finanējums:
Apdrošināšanas
ieņēmumi būvniecībai
Apdrošināšanas
ieņēmumi koda
jaunināšanai
Apdrošināšanas
ieņēmumi par saturu
Līdzekļu vākšanas
ienākumi
KOPĒJAIS
FINANSĒJUMS

$881,714
100,000
170,375
125,000

$1,277,089

Pamatojoties uz ierosināto budžetu un saistītajām līdzekļu izmaksām, mums vajadzētu palikt
budžetā $2,803 pēc tam, kad viss ir pabeigts un izdarīts. Mēs esam gandrīz sasnieguši savu
līdzekļu vākšanas mērķi--$125,000--un ceram, ka pārsniegsim mērķi, tā nodrošinot papildus
summas. Runāsim kā vislabāk izmantot liekos līdzekļus, piemēram, nojaukt garāžu un draudzes
māju, vai likt baznīcas rezervēs ēku uzturēšanai un operatīviem izdevumiem nākotnē. Pārrunas
notiks gadskārtējā sanāksmē. Ceru jūs redzēt sapulcē, vai jūs varat apmeklēt pilnsapulci,
izmantojot ZOOM. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatieties savu e-pastu.
Our Annual meeting is just a few days away on March 7, 2021. The Board is excited to report
everything that has happened during this past church year and discuss our next steps as we
anticipate the completion of the new church within the next several months. The project is on
track, but can still easily experience delays. Hopefully, we have gotten through the worst of
winter and the structure is now entirely enclosed, so that the interior work can begin. The
upcoming projects include setting the windows and door frames, pouring the slab, finishing the
shingles on the roof. This all is anticipated to be completed by early to mid March. In April we
begin the siding and trim, insulation and drywall work. The May timeline includes trim work,
building the chancel, flooring and ceilings. By the time we get to June the clean-up and final
punch lists will be addressed. The project at this time could be completed by June 15. The
budget for the project remains as was initially presented at $1,274,286:
Construction Costs:
Building construction,
including $20,000
contingency
Contents
Architect and design fees
Landscaping
Survey
Contingency
TOTAL COSTS:

Sources of Funds:
Insurance Proceeds
for Building

$930,620
172,340

Insurance Proceeds
for Code Upgrades
Insurance Proceeds
for Contents
Fundraising

110,826
46,000
4,500
10,000
$1,274,286

TOTAL
FUNDING:

$881,714
100,000
170,375
125,000
$1,277,089

Based on the proposed budget and the related uses of funds we should have remaining $2,803
after all is said and done. We have nearly achieved our fundraising goal of $125,000 and are
hopeful to exceed the goal to provide for some additional coversation about how best to use the
excess funds, e.g., tear down the garage and parsonage, or place them in the church reserves for
future building maintenance, upkeep and operations, just to name a few. These are discussions
to take up at the Annual Meeting. Hope to see you there or that you are able to attend via
ZOOM. Please watch your email for details.
Respectfully,
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Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums/Womens’ Auxiliary Chair Report

Ziema iet uz beigām, pavasaris jau pie durvīm , un paldies Dievam, mūsu jaunais dievnams
ceļās debesīm pretīm! Pagājušais gads bija grūts un izaicinošs, un jālūdz un jācer, ka 2021. gads
būs labvēlīgāks mums visiem.
Decembra Ziemsvētku tirdziņš, it sevišķi ņemot vērā īpašos apstākļus, izdevās pavisam
labi, ar ap $2,200 ienākumu. Paldies visiem rūķīšiem, kuri pielika roku, lai tas tik labi izdotos!
Liels paldies Mairai Bundžai par viņas ideju un labo izrīkošanu.
Mīļš paldies ik vienam kurš palīdzēja ar seniora dāvanu sagatavošanu un to izvadāšanu
mūsu seniora ļaudīm. Tas lielākais un sirsnīgākais paldies mūsu māc. Aijai par to skaisto
grāmatiņu ar viņas burvīgiem zīmējumiem un ik katra mēneša pārdomas rakstiem. Varam tik
pateikties Dievam par viņas mīlestību un nenogurstošo enerģiju kalpojot Dievam un draudzei..
Paldies mīļās dāmas par jūsu ziedojumiem dāmu komitejai. Gaidīsim uz siltāku laiku un
cerību biežāk satikties klātbutnē jaunajā dievnamā
Dāmu komitejas gadskārtejā sēde notiks 21. martā, sekojot dievkalpojumu latviešu
centrā.Tie kas vēlas, augšminēto mācitājas grāmatiņu varēs iegādāties pēc sēdes.

Winter season is almost over, spring is at the door, and with thanks to God, our new
church is rising to the heavens! Last year was difficult and challenging, and let’s pray and
hope that 2021 will be better for all of us.
The December Christmas bazaar, especially considering the unique circumstances,
turned out quite well, with sales of about $2,200. Thanks to all that provided a hand to assure a
successful outcome. A huge thank you to Maira Bundza for her ideas and effort in the planning
and execution of this event.
Sincere thank you to everyone who helped with the preparation of the goodies bag for
our seniors and the delivery to our senior members. Special thanks to pastor Aija for the
beautiful booklet she prepared with her fantastic drawings and words for thought for each month
of the year. We continue to thank God for her love and untiring energy in serving God and our
congregation.
Thank, you dear ladies, for your donations to the ladies aux. We await warmer weather
and the hope to meet in person and more often in our new church.
The annual meeting of the Ladies Aux. will be held on March 21, following the church
service in the Latvian Center. Copies of the above-mentioned booklet will be available after the
meeting.

Marite Grinbergs

Kasieres ziņojums/Treasurer’s Report
ZIEDOJUMI DRAUDZEI - DONATIONS TO THE CHURCH
Jana Laurena pieminai – in memory of $ 1,255
H. Ziemelis, P. Berzins, D. Gendrikovs, I. Minka, U. Grinbergs. M. Austrins, A. Boodt,
L. Rava-Kalal, A. Krautmanis, D. Copeland, J. Baltmanis, I. Kalnins, M. Pone, M.
Malcenieks, M. Rollis, M. Strautins, E. Antons, Z. Minka Thorson, A. Lubavs
Velta & Viestarta Aistara pieminai – in memory of $ 670
A. Lubavs, D. Copeland, I. Minka, K. Druva, U. Grinbergs, D. Gendrikovs, E. walter, R.
Kengis, A. Krautmanis, G. Strautnieks
Andreja Rozentala pieminai – in memory of $ 50
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V. Krievs
Dr. Janis Pone pieminai – in memory of $ 550
A. Kins, A. Kengis
Biruta Abuls pieminai – in memory of $ 50
U. Grinbergs
Aldona Mezseta pieminai – in memory of $ 1,085
D. Copeland, V. Straume, L. Rava-Kalal, L. Muizniece, G. Strautnieks, A. Villemson, P.
Downey, H. Zeimelis, D. Gendrikovs, M. Vilemsons, R. Kengis, A. Lubavs
ZIEDOJUMI JAUNAJAM DIEVNAMAM - DONATIONS FOR THE NEW CHURCH
Donations and pledges to date $ 121,026
St Louis Latvian Church, Baiba Stepe, Karlis Grinvalds, Mikelis Austrins, Parsla Blakis, Mikelis
Kore, Aira Lielzuika, Agris Krautmanis, Edvins Melbardis, Herberts Everss, Astride Bisofs,
Liene Rava – Kalal, Kalamazoo Dr. Damu Komiteja, James Culp, Mirdza Rollis, Andris
Karklins, Jana Cazers, Girts Kaugars, Eriks Lusis. Arijs Sensnovis, Sandra Gendrikovs Bayer,
Arnis Pone, Paul Gilbert, Anita Tums, Tamara Rusis, Dzidra Minka, Dzidra Minka, Liga
Jekabson, Liga Jekabson, Peter Alle, Edvins Daiga, Gundars Strautnieks, Karmene Smith,
Sandrs Klavins-Maslen, John Apinis, Inta Loen, Eriks Antons, Mary Catherine Gendrikovs,
Franklinu gimene, Irene Allgaier, Egons Kubulins, Egils Vitands, Martins Staks, Vilnis Kalnins
Estate, Mirdza Zeimelis, Dzintars Gendrikovs, Modris & Alice Vilemsons, Aija Lubavs, Anna
Vaseris, Edite Walter MD, Roberts A Kengis, Roberts A Kengis, Karlis Druva, Ugis Grinbergs,
Todd & Aija Graham, Liene Rava-Kalal, Valda Karlsons, Diana Sydlowski, Ilze Shear, Agris
Krautmanis, Gundars Strautnieks, LELBA, Juta Savage, Gunta Turks, Austra & Valdis Liepa,
Ruta Rozentals,
DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS*
* kalendārā iespējamas maiņas
28. februārī – svētbrīža ieraksts angļu valodā.
MARTS
7. martā pulksten 10.00 – dievkalpojums centra lielajā zālē. Paralēli tiešsaiste internetā. Zupas
pusdienas. Gada sapulce. Paralēli iespējama pieslēgšanās gada sapulcei ar Zoom pulksten 11.30.
https://us02web.zoom.us/j/81517257761?pwd=UU5RZHJ2NDNCOFFwaHg2Vk1lSVFtUT09
Meeting ID: 815 1725 7761, Passcode: 431794
14. martā– svētbrīža ieraksts internetā.
21. martā – dievkalpojums centra lielajā zālē. Paralēli tiešsaiste internetā. Dāmu komitejas Gada
sapulce. Varēs pieslēgties tiešsaistē ar Zoom.
24. martā pulksten 11.00 – Bībeles stunda Zoom.
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28. martā – Pūpolsvētdienas svētbrīža ieraksts internetā.
APRĪLIS
2. aprīlī pulksten 18.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums centrā ar Sv. Vakarēdienu (tiks
lietoti vienreizlietojami dievgalda kompletiņi). Tiešsaiste internetā.
4. aprīlī pulksten 8.00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums centrā ar tiešsaisti
internetā.
11. aprīlis – svētbrīža video ieraksts internetā.
18. aprīlī pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu centrā. Tiešsaiste internetā.
21. aprīlī pulksten 11.00 – Bībeles stunda Zoom.
25. aprīlī - svētbrīža video ieraksts internetā.
MAIJS
2. maijā pulksten 10.00 – dievkalpojums centrā. Tiešsaiste internetā.
9. maijā pulksten 10.00 – Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu. Tiešsaiste internetā.
16. maijā - svētbrīža video ieraksts internetā.
19. maijā pulksten 11.00 – Bībeles stunda Zoom vai varbūt jau tiksimies fiziski ārā?
23. maijā pulksten 10.00 - Vasarsvētku dievkalpojums ar dievgaldu centrā. Tiešsaiste internetā.
30. maijā – Trīsvienības svētbrīža video ieraksts internetā.
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