
 “No zemes gala es Tevi saucu savas sirds tvīksmē, pacel mani uz klintskalnu, kas augstāks par 

mani, jo Tu esi mans patvērums…es gribētu mājot Tavā teltī mūžīgi, patverties Tavu spārnu 

paēnā!” Ps. 61: 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mājot Dieva spārnu paēnā 
 

Šoreiz sākšu ar pasaku, ar teiku, ar leģendu.  

 

Senie grieķi un ēģipietieši ticēja mistiskajam, mitoloģiskajam putnam – fēniksam (grieķu: Φοῖνιξ, 

phoínix), kurš sadegot, ir spējīgs atdzimt no pelniem. Saskaņā ar leģendu, ugunspultns fēnikss ir 

līdzīgs ērglim, ar skaistām sarkanām, oranžām un zeltītām spalvām. Varētu domāt, ka fēnikss ir 

vientuļš, jo viņš nekad nedēj olas un līdz ar to viņš nekad nepiedzīvo mazuļu izšķilšanos. Vaŗētu 

pieļaut, ka fēnikss ir vienpatis, jo vienlaicīgi dzīvo tikai viens, nekad nav pāris. Bet Saule jau no 

paša pasaules radīšanas laika skatījās uz fēniksu, uz tā spožajām krāsām un domāja – šis putns 

atgādina mani pašu, Sauli. Un Saule teica: “Skaistais fēnikss, esi mans putns! Un dzīvo mūžīgi! 

Dzīvo mūžīgi!” Un putns bija laimīgs un teica – “Jā, lai katra mana dziesma ir dziedāta tev, 

Saule”. Tā skaistais, krāšņais putns dziedāja. Bet par nelaimi, katrs vēlējās paņemt vienu no 

fēniksa krāsainajām spalvām, katrs cilvēks gribēja kaut ko no fēniksa spēka, un tādēļ fēnikss lidoja 

uz tuksnesi, kur viņš varētu paslēpties, neviena netraucēts, varētu lidot debesu augstumos un 

dziedāt slavas dziesmas Saulei. Tā pagāja 500 gadi. Fēnikss palika vecs un nespēcīgs, un vairs 

nevarēja lidot debesu augstumos kā pierasts, un arī vecās dziesmas vairs neskanēja tik spēcīgi un 

skaļi. Un viņš teica Saulei: “Es tā negribu dzīvot. Es gribu būt atkal jauns un stiprs.” Bet Saule 

neklausījās viņa lūgumos. Tad fēnikss domāja, labi, došos atpakaļ uz to vietu, kur Saule mani reiz 

uzrunāja. Un viņš lidoja garo ceļu atpakaļ un pa ceļam savāca kanēļa standziņas un mirres un citus 

zarus, lai taisītu savu ligzdu. Un atgriezies tajā vietā, kur pirms 500 gadiem bija dzirdējis Sauli 

sakām, ka viņš dzīvos mūžīgi, viņš uztaisīja savu ligzdu un vēl vārgā balsī dziedāja savu pēdējo 

dziesmu: “Mīļā Saule, dari mani atkal jaunu un spēcīgu.” Un Saule beidzot viņu sadzirdēja. Tā 

izlaida savus spožos starus un tie aizsvilināja fēniksa ligzdu. Viss bija ugunīs. Pēc laika liesmas 

norima. Bija palikuši tikai sudraba pelēki pelni. Uz mirkli viss bija kluss. Trīs dienas viss bija 

kluss un miris. Bet tad, pelni sakustējās un no tiem spārnus pacēla jauns fēnikss, un, uzcēlies 

debesīs, viņš no jauna dziedāja slavas dziesmu Saulei un devās uz tuksnesi, lai nākamos 500 gadus 

turpinātu dziedāt slavu tam, kas viņu dzīvu dara. Kas mūžīgi dzīvu dara… 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Grie%C4%B7u_valoda


 

Ne velti fēnikss vēlāk tika pieņemts arī kā agrās kristietības simbols, jo tas liecina par 

atjaunošanos, augšāmcelšanos, Kristu, mūžīgo dzīvību. Šis fēniksa simbola aspekts pat tiek 

iekļauts vēlāk Pāvila vēstulē efeziešiem: “Tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no 

miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus.” (Ef. 5:14) 

  

Līdz šim man tā vienmēr šķita pasaka un leģenda. Vai fēnikss var piecelties no pelniem?  

Pirms 25 gadiem, kad divas draudzes sanāca kopā un sevi nodēvēja par Kalamazoo apvienoto 

draudzi, tā vēl nenojauta, ka priekšā būs dažādi izaicinājumi. Lieli izaicinājumi – arī fiziskā 

dievnama, pašu celtā dievnama, zaudēšana uguns liesmās. Gluži kā fēnikss vecais dievnams bija 

dziedājis slavas dziesmas Dievam un ar savu krāšņumu un skaistumu gadu desmitiem sildījis 

daudzus. Arī vecais dievnams varbūt bija nedaudz noguris un sauca, lai Dievs atjauno tā spēkus, 

garu. Arī mūsu vecais dievnams bija liesmās un ne tikai trīs dienas, vairākas dienas un pat 

mēnešus stāvēja pelnos. Un draudzes dzīvē arī, šķiet, uz brīdi iestājās klusums. Neziņa. Apjukums. 

Līdz pienāca diena, kad pelnu kaudzīte sakustējās un cēlās jauna dievnama idejas spārni. Un tad 

jau fiziski spārni. Savā veidā mēs kā draudze piedzīvojam dievnama fizisku augšāmcelšanos. 

Citādākā formā, bet, tajā pašā laikā, saturot daudz no bijušā, līdzi ņemot no bijušā dievnama spēka, 

atstātā mantojuma. Fēnikss nav sadedzis. Fēnikss turpina dzīvot. Ar jaunu spēku, ar jaunu slavas 

dziesmu Dievam – Tam, kas mūžīgi dara dzīvu. Tam, kas mūžīgi pieceļ. Tam, kas mūžīgi dod 

spēku. Atjauno.   

 

Tagad starp jauno dievnamu un centru ir meditācijas dārzs, kurā atrodas vecā dievnama metāla 

krusts. Savulaik tas krusts skatījās uz Cherry Hill ielu, uz tiem, kas brauca uz dievnamu. Svētīja 

tos, kas nāca pie viņa. Tagad vecais, uguni izturējušais krusts, ir turpat, blakus – meditācijas dārzā, 

augšāmcelšanās dārzā, un šis krusts atkal skatās uz ikvienu, kas ienāk jaunajā dievnamā. Savā 

veidā, ejot pie krusta, mums ir iespēja kļūt par augšāmceltu draudzi. Mums ir iespēja būt par tiem, 

kas tiešām grib no pelniem arī garīgi piecelties un Dievā vienmēr meklēt un atrast spēku un 

dzīvību, bet galvenais - dziedināšanu. Ja nekas cits, tad lai mūsu sirds vienmēr grib dziedāt slavas 

dziesmu Dievam, lai gars vienmēr grib tiekties pretī Dievam.  

 

Šīs dienas, iesvētot dievnamu, es savās domās īpaši esmu turējusi nesen mūžībā aizsauktos 

draudzes locekļus, kas tik ļoti vēlējās piedzīvot mūsu piecelšanos. Īsi pirms aiziešanas mūžībā pat 

mācītājs Leons Vīksne teica, ka viņš dievnama iesvētīšanas dienā garā būšot ciemos. 😊 Lai arī par 

viņiem, mūsu draudzes mīļajiem, aktīvajiem, mūžībā aizgājušajiem – viņu piemiņas dēļ lai deg 

sveces un lai tiek dziedātas dziesmas. Mēs stāvam uz viņu atstātā mantojuma. Tādēļ mēs, kas 

esam, caur sevi liecināsim -  Dievs ir mūsu patvērums un mēs mājojam Viņa teltī mūžīgi, mēs 

patveramies Dieva spārnu paēnā.  

 

Mēs gribam - vienmēr piecelties. 

 

Mācītāja Aija 

 

Reflection 
 

Congregation's New Life 

 It was a day to be enjoyed, as I recall, a kind of lazy summer day.  It wasn't until the next 

day that I received the news, that kind of earth-shaking news that shakes your very foundation: our 

church had burnt to the ground!  That news is really all the news I ever learned about our church 

building fire, even after months of forensic investigation by the fire department and our insurance 



company, and many questions by our church leaders and members.  The only cause that was ruled 

out was arson, but no other cause was ever discovered. 

 The fire was a devastating one, destroying the whole building and everything in it.  There 

was no one present on that weekday and the only report was sent by the thermostat near the altar 

which recorded a rapid increase in the temperature before it stopped recording.  The fire 

department found evidence of an extremely hot fire, which burned rapidly, infusing the few little 

things found later with the heavy smell of smoke. 

 It was in that church that my grandchildren were baptized, where the Latvian community 

was centered for me and my wife, and for our daughter and her family.  With many others we not 

only worshiped together, but we celebrated baptisms and confirmations, weddings and funerals, 

concerts and meetings. We buried my wife from that building. Our ties are personal and deep, and 

being a Latvian cultural island in a sea of the multi-cultured society that is America, drove us to a 

closeness and richness only experienced by an immigrant community.  Many Latvian 

congregations in America occupy buildings built originally for other congregations, but not so in 

Kalamazoo.  This building was specially built for our Latvian congregation, and it was a building 

to be proud of.  It was this beautiful building, which was consumed by fire, and its loss created a 

searing hole in our psyche.  

 

 As we dedicate this new building to the glory of God and the continuation of His kingdom 

in this part of the world, we face the the question: What now?  How will we use the experience of 

these past months and this new building?  Will it be a means to take the story of the Gospel to all 

around us, or will it be a place to retreat to from the world?  Let us use all the energy and 

momentum God has given us in this day to go out from this place and share who we are as God's 

children with in all those who are waiting for us and our message.  Wouldn't it be great, if one year 

from now, we would be required to have two worship services on Christmas Eve for all those new 

members?  Are we not the birch trees that begin the rebirth of our congregation? 

 

 The leadership of our congregation spent many an extra hour dealing with all the special 

needs created by our loss, and most importantly, they kept the rest of us fully informed.  And as 

our leadership developed a new building plan, members were consulted about our needs and 

desires.  It was heartening to see our members come together, revealing once again that the church 

is much more than a building.  Even the additional burden of combating Covid-19 was borne with 

grace and zeal.  In fact, a larger number of people participated in virtual worship than in person 

previously.  Finances actually improved, even with the challenge of shouldering a new building 

program.  The Kalamazoo Latvian congregation was alive and well and is anticipating worship 

together in a new building. 

 I understand that after a forest fire, the birch tree is the first tree to begin growing a new 

forest.  It seems that the heat of the fire is required to germinate the birch tree seeds.  The new 

birch trees are necessary for the rest of the forest to grow – majestic pine trees and then the mighty 

oak trees.  But it is the birch trees which are the new beginning of the forest. 

 It is difficult to be a pastor in normal times and these tines have increased that difficulty 

many-fold.  As a colleague who has experienced first-hand two building programs and the 

relocation of a congregation, I am personally acquainted with some of the challenges faced by 

Pastor Aija.  And it is my professional opinion that she has meet every challenge successfully, and 

her leadership is a large part of how well our congregation has progressed in these many grueling 

months.   

 

Rev. Robert Franklin 

 

 



 

 

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTIE 

 

 

 

 

 

 

GUNĀRS GRUZDIŅŠ 

1926. gada 8. janvāris Rīga, Latvija – 2021. gada 20. augusts Trejupes, Mičigana 

 

 

“Un Viņš man sacīja: "Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam 
bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos, un Es būšu viņa Dievs, un viņš 

būs Mans dēls.” Atkl. 21: 6-7 



DIEVNAMA IESVĒTĪŠANAS DIENA 

Piedalījās 147 dievlūdzēji. Kalpoja: LELBP archibīskape Lauma Zušēvica, LELBA pārvaldes 

priekšniece prāveste Anita Vārsberga – Pāža, Vidienes apgabala prāveste Dr. Sarma Eglīte, 

prāvests emer. Gunārs Lazdiņš, māc. Roberts Franklins, māc. Jānis Ginters, māc. Aija Graham. 

Muzikālie priekšnesumi: 

Līga Jēkabsone, Kārlis Druva, Linda Richters, Svetlana Stone, Wilson David Casallas Palomo, 

Lauma Brau, Kristīna Kīna, Marissa LaDitka, Lilita Matisone, Aldis Sukse. Svēto Rakstu lasītāji: 

Vija un Roberts Ķeņģi. Altāri sagatavoja Shirley Maldups un Sallija Šmits. 

 

 

 

  



 

  



Saņemtie rakstiskie un mutiskie sveicieni 
 

Sarma Gintere, Trešā sekretāre, Latvijas Republikas vēstniecībā, Amerikas Savienotajās Valstīs 

bija kopā ar mums 5. septembri un nolasīja Latvijas vēstnieka Amerikas Savienotajās Valstīs Māŗa 

Selgas mutisko apsveikumu.  

***** 

Es tevi pielūgšu Tavā svētajā namā, es teikšu Tavu vārdu par Tavu žēlastību un uzticību, jo Tu esi 

pāri par savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es Tevi piesaucu, Tu mani paklausīji un 

devi manai dvēselei drosmi un spēku.” Ps. 138: 2-3 

“Es redzu baznīcas svētību tur, ka tā gādā, lai cilvēki savās gaitās ietu ar iekšēju dvēseles spēku, 

kas stiprina cilvēku. Šis iekšējais spēks ir kā klints, kas palīdz arī grūtos brīžos palikt 

nesatricināmam. Cilvēki, kam garīgs pamats, tie redze gaišumu aiz katra grūta brīža, tie saredz 

atpestīšanu aiz katra pārbaudījuma.” Kārlis Ulmanis.  

Sirsnīgi un mīļi sveicieni Kalamazū draudzei jaunā dievnama iesvētīšanas 

dienā! Vēlam Jums turpmāku Dieva svētību un daudz skaistus gadus! 

Kristus mīlestībā, Apvienotā Linkolnas latviešu ev. lut. draudze 

****** 

Pagātnē: “Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat uz 

to Kungu!” Ps. 31: 25 

Tagad: “Pazemojaties zem Dieva varenās rokas…Visas savas rūpes 

uzveliet Viņam, jo Viņš gādā par jums.” 1. Pēt. 5: 6a, 7 

Nākotnē: “Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par 

labu…” Rom. 8:28   

Mīļā Kalamazū draudze, mūsu kaimiņi! 

Jūsu draudzes jaunajā posmā, vēlam un lūdzam Dieva svētību un vadību draudzes dzīvē. Lai jūs 

turpiniet turēties pie Dieva vārda un solījuma, kā pagātnē, tā arī šodien un nākotnē! 

Kristus mīlestībā jūsu brāļi un māsas Kristū – Grandrapidu ev. lut. draudze 

****** 

Šī ir diena, ko Kungs devis, gavilējiet un līksmojiet šodien! Ps. 118. Novēlam Dieva svētību – 

Klīvlandes Apvienotā draudze 

****** 

Lai jūsu dievnamu piepilda ticība, cerība un mīlestība! Detroitas Sv. Pāvila draudze 

***** 

“Tas darbs, Kungs Jēzu, viss ir Tavs, tas darbs, ko darām mēs; un tādēļ, ka šis darbs ir tavs, tas 

zels un pastāvēs!” 233. dziesma. 

“Nāciet un raugiet Dieva darbus, kas ir tik liels savā varā, valdīdams pār cilvēku bērniem! “Ps. 

66:5 

Ar gavilēm slavējam Dievu un sveicam Kalamazū latviešu draudzi jaunajā dievnamā! Lai 

kalpošana šajā namā ir Dievam par godu un tautiešiem par svētību!  

Dienvidkalifornijas latviešu draudze, diakone Guna Reins  

***** 

Diemžēl mēs nevarējām būt personīgi klāt šajā brīdī, bet Jūs esiet mūsu lūgšanās un domās. Lai tas 

Kungs jūsu jauno svētnīcu un dievlūdzējus svētī un sargā!  

Čikāgas Sv. Pētera draudzes priekšnieks Ivars Spalis 

****** 

Sveicinu Kalamazū draudzi un mācītāju Aiju Graham ar 118. psalma vārdiem:  

 “Ak, Kungs, glāb jel mūs, ak, Kungs, liec, lai mums izdodas! 

 Svētīts, kas nāk Kunga vārdā! Mēs jūs svētījam no Kunga tempļa! 

 Kungs ir Dievs, viņš mums iededza gaismu!  

 Rotājiet gājienu pazarēm līdz pat altāra ragiem! 

 Tu esi mans Dievs, un es pateikšos tev – mans Dievs, es tevi cildināšu! 



 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem viņa žēlastība!” (Ps. 118:25-29) 

 

 Domāju - cik bieži jūs saucāt: “Kungs, glāb mūs! Kungs, liec lai izdodas!”, lemjot par to kā 

draudze pastāvēs un, kur Dievu lūgs pēc traģiskā ugunsgrēka? Bet šodien ir svētku diena! Kopā ar 

jums priecājos par jaunā dievnama būves pabeigšanu un iesvētīšanu! 

 Tikai trīs nedēļas atpakaļ sāku kalpošanu Mineapoles-St. Paulas draudzē un jauno 

pienākumu dēļ nespēju šodien būt ar jums. Kopā ar Mineapoles-St.Paulas draudzi izlūdzos svētību 

visam ko Kalamazū draudzē esat darījuši un, ko nākotnē darīsiet Dieva paspārnē jaunajā baznīcā. 

Sveicienus jums sūta visa Mineapoles-St.Paulas draudzes, priekšniece Kristīne Konters -  paceļam 

jūs lūgšanās savā dievkalpojumā šodien 5. septembrī! 

 Kopš tikai nesen beidzu kalpošanu jūsu kaimiņu pilsētas Grandrapidu draudzē, pieminēšu 

prieku par to, ka Kalamazū draudze pieņēma Grandrapidu draudzes dāvanas, draudzei Knapp ielas 

dievnamu atstājot. Starp citām lietām jaunas mājas atrada ozolkokā gravētais krēsls no sēžu zāles 

(mācītāja krēsls  ), koka krusts, bet vislielākais prieks ir par lielo koka lukturi, kam Kalamazū 

draudze atradusi vietu jaunajā baznīcā. Daudzus gadus tas gan priecēja Grandrapidu draudzi, gan 

lika to apbrīnot katram, kas ienāca dievnamā. Lai gaisma, kas no tā spīd liek domāt par Dieva 

varenajiem darbiem un žēlastību, visvairāk par to, ka visi esam vienoti kā Dieva bērni – visi esam 

Dieva mīļie bērni.  

 “Kungs ir Dievs, viņš mums iededza gaismu!  

 Rotājiet gājienu pazarēm līdz pat altāra ragiem!” 

 

Mineapoles-St.Paulas draudzes vārdā, 

Mācītāja Ilze Larsen  

***** 

“Ar Dievu, ar Dievu 

Ar labu dienu! 

Ar Dievu saņēmu,  

Ar Dievu pavadu.” 

Mīļā Aija, Apsveicam! Šodiena liela diena! Esi izveidojusi jaunu ainavu draudzei, jauns dievnams. 

Paldies par visām pūlēm! Uz priekšu! Ar cieņu, Māra un Jānis Laurens. 

***** 

Kalamazū draudzei: Es zinu, ka daudziem no mums, tiem, kas pielikām roku vecās baznīcas 

uzbūvē, sāp sirds par tās aiziešanu. Bet cerība nākotnei šeit nebija pamesta. Tāpat kā agrāk 1928. 

gadā Kārlis Ulmanis ir rakstījis par jauno Latvijas valsti: “visas grūtības mēs panesīsim, visus 

kavēkļus pārvarēsim, ja tikai paliks mums drosme, cerība, paļāvība, sirdsspēks”. Un re…Šodien 

mēs varam atkal sanākt jaunā, cēlā, skaistā dievnamā. Es nesu Jums apsveikumu Jūsu lielajam 

darba veikumam no Lansingas latviešu luteriskās draudzes. Ģirts Austriņš.  

******  

Klātienē ar ziediem, puķu stādiem, dāvanām un laba vēlējumiem mūs sveica: Milvoku draudze, 

Indianapoles draudze, Klīvlandes draudze, Lansingas draudze, Grandrapidu draudze, Amerikas 

latviešu apvienība, Kalamazū latviešu Biedrība, Kalifornijas draudzes, Sandra Kalve.    

  



Mācītājas ziņojums/ Pastor’s report 
 

MĀCĪTĀJAS ZIŅOJUMI 

 

- No visas sirds un dvēseles saku paldies tiem, bez kuriem mūsu jaunais dievkalpojums 

nebūtu iespējams. Vispirms – paldies draudzes priekšniecei Anitai Grīviņai, kas bijusi 

nepārspējams balsts plānošanā un finanšu apritē. Paldies būvkomisijas vadītājam Uģim 

Grīnbergam, kura pozitīvais skatījums uzturējis mūs visus cerības pilnus. Paldies visai 

valdei, katram valdes loceklim atsevišķi, kas pēdējā gada laikā no sevis un sava laika tik 

daudz devuši, lai draudzei būtu jaunas mājas. Pāri visam – paldies arhitektu firmai 

“Intersect” (Bill un Marissa LaDitka), kas izplānojuši gaišo dievnamu un bijuši 

neatņemama, tik būtiska, sastāvdaļa dievnama tapšanā – no pirmās lāpstas līdz pēdējam 

nobeiguma mirklim. Paldies būvfirmai “Glas Associates” (Ryan Vlietstra), kas paveikuši 

brīnišķīgu darbu. Paldies jums visiem!  

  

 

 

 

 

 

- Ar septembri atsāksim Bībeles stundas un meditācijas nodarbību “Aka”. Tiksimies 

norādītajos datumos mācītājas /sadraudzības telpā, kas ir tik mājīgas un patīkamas. Paralēli 

vēl noturēsim Zoom savienojumu, lai ar mums var savienoties tie, kam interese.  

- 26. septembrī pēc dievkalpojuma – iesvētāmo jauniešu pirmā nodarbība.    

- Sākot ar 12. septembri atsāksim kafijas sadraudzības stundas pēc dievkalpojuma. Būs 

cepumiņi/kafija/tēja.  

- Jaunajā dievnamā ieejot, vairāk nebūs manās mājās atsevišķi ierakstītu Youtube video. 

Tiklīdz tehniskā iekārta būs pilnībā sakārtota, mēs plānojam piedāvāt dievkalpojumu 

tiešsaisti – pieejamu Youtube un Facebook.  

-  

Lai Dievs svētī mūsu kalpošanu! Lai tik skaists kā dievnams, ir skaisti arī mūsu darbi, domas un 

attiecības!   

 

māc. Aija Graham 

 

  



KRISTĪBAS 
 

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

 

RALFS LIAMS TORSTERS 

Kristīts 2021. gada 19. jūnijā, Gaŗezera brīvdabas baznīcā 

Vecāki: Simona un Pēteris Torsteri 

 

 
 

JĀNIS ALBERTS KUKAINIS 

Kristīts 2021. gada 26. jūnijā KLC 

Vecāki: Līga (Upeslācis) un Matīss Kukaiņi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALVIS MAREKS REISTERER 

Kristīts 2021. gada 12. augustā, Gaŗezera brīvdabas baznīcā 

Vecāki: Maija (Graudiņš) un Jon Reisterer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTHEW LANDON HARTEG 

Kristīts 2021. gada 7. augustā, ģimenes mājās Pinckney, MI  

Vecāki: Inga (Vītiņš) and Christopher Harteg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LŪKA MĀRTIŅŠ KRIEVS 

Kristīts 2021. gada 28. augustā, Gaŗezera brīvdabas baznīcā 

Vecāki: Andra (Krautmanis) un Ēriks Krievs 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Priekšsēdes ziņojums/Board Chair’s report 

Ai!... ziņas katru dienu ... Valkāt maskas vai nevalkāt maskas? Vakcinēt vai nē?  Dot mandātus vai 

ne?  Impīčmenti, atcelšanas un atkāpšanās.  Uz austrumiem no mums ir briesmīgs lietus un 

rietumos ugunsgrēki, kas izdedzina mežus.  Afganistāna sabrūk, Latvijas robeža ar Baltkrieviju 

tiek apdraudēta, un mūsu pašu valdība, federālā, valsts, un vietējā ir tik polarizēta, tas ir brīnums, 

ka kaut kas tiek paveikts.  Kā turpināt "turēt zodu uz augšu" vai "skatīties uz gaišo pusi"?   

Ugh!... the news everyday...To mask or not mask.  To vaccinate or not.  To mandate or not.  

Impeachments, removals and stepping down.  To the east of us there is torrential rain and to the 

west fires burning up the forests.  Afghanistan is imploding, Latvia’s border with Belarus is being 

threatened and our own government at the federal, state, and local level is so polarized it’s a 

wonder anything gets done.  How does one continue to “keep their chin up” or “look on the bright 

side”?   

 

Līdz tam brīdim, kad šis apkārtraksts būs izdots, mums beidzot būs ATĻAUJA PULCĒTIES 

baznīcā.  Jaunā baznīca beidzot ir mūsu, lai gan ne pilnīgi pabeigta.  Galvenais darbs ir paveikts – 

mums joprojām trūkst dažu kronšteinu, lai pakārtu krāsainos logus, un altārs nav gluži kā tam 

jābūt, bet būtībā mēs esam projektu beiguši.  Mēs kopā ar daudziem draugiem un radiniekiem 

būsim svinējuši mūsu jaunās reliģiskās mājas kristības.   

 

 

By the time this newsletter goes out we will finally have OCCUPANCY.  The new church is finally 

ours, although not entirely complete.  The main work is done – we are still missing some brackets 

to hang the colored windows and the alter is not quite right, but essentially we are complete.  We 

will have celebrated with many friends and relatives the christening of our new religious home.   

   

Kad es domāju, kā pacelt savu zodu es domāju atpakaļ uz tām svētlaimīgajām bērnības dienām. Es  

pirms gadiem sastapos ar grāmatu, kas izceļ vienkāršās lietas, pēc kurām var dzīvot:   

 

Viss, kas man patiešām jāzina... Bērnudārzā mācījos (Roberts Fulhums) 

 

Dalieties ar visu.  Spēlējiet godīgi. Neiesitiet cilvēkiem.  Nolieciet lietas atpakaļ tur, kur tās 

atradāt.  Sakopiet savu haosu.  Neņemiet lietas, kas nav jūsu.  Saki, ka tev ir žēl, kad kādu sāpini.  

Pirms ēšanas nomazgājiet rokas.  Nolaidiet podu.  Silti cepumi un auksts piens ir labi jums.  

Dzīvojiet līdzsvarotu dzīvi – iemācaties dažas lietas un domājat dažas domas un zīmējat un 

gleznojat, dziedāt, un dejojat un spēlējat un strādāajt katru dienu - mazliet.  Katru pēcpusdienu 

nosnaužaties.  Kad dodaties pasaulē, uzmanieties no satiksmes, turiet kādam roku un turieties 

kopā.  Ņemiet vērā brīnumu.  Atcerieties mazo sēklu styrofoam kausā: saknes iet uz leju un augs 

iet uz augšu, un neviens īsti nezina, kā un kāpēc, bet mēs visi esam tādi.  Zelta zivtiņa un kāmji un 

baltās peles un pat mazās sēklas styrofoam kausā - viņi visi mirst.  Tāpat kā mēs.  Un tad 

atcerieties Ancīts un Grietiņa grāmatas un pirmo vārdu, ko jūs uzzinājāt – lielāko vārdu no visiem 

– SKATIETIES. 



 

As I ponder how to keep my “chin up” I think back to those blissful days of 

kindergarden and came across a book that highlights the simple things to live by:   

 

All I really need to know....I learned in Kindergarten by Robert Fulghum 

 

Share everything.  Play fair. Don’t hit people.  Put things back where you found 

them.  Clean up your own mess.  Don’t take things that aren’t yours.  Say you’re 

sorry when you hurt somebody.  Wash your hands before you eat.  Flush.  Warm 

cookies and cold milk are good for you.  Live a balanced life – learn some and 

think some and draw and paint and sing and dance and play and work every 

day some.  Take a nap every afternoon.  When you go out into the world, 

watch out for traffic, hold hands, and stick together.  Be aware of wonder.  

Remember the little seed in the Styrofoam cup:  The roots go down and the 

plant goes up and nobody really knows how or why, but we are all like that.  

Goldfish and hamsters and white mice and even the little seed in the 

Styrofoam cup – they all die.  So do we.  And then remember the Dick-and-

Jane books and the first word you learned – the biggest word of all – LOOK.   

                         

Mums ir daudz par ko pateikties.  Mēs esam svētīti, kā maza kopiena, kas var 

sanākt kopā un svinēt nelielu uzvaru lielajā pasaules jautājumu un traģēdiju 

shēmā.  Beigās DIEVS joprojām paliks, viņš mūs vadīs un savā 

veidā cenšas mūs mācīts – es ceru, ka mēs joprojām esam atvērti 

smalkām mācībām un gatavi atvērt prātus un redzēt viens otru kā 

cilvēkus, kuri sāka bērnudārzā ar visiem labākajiem nodomiem sirdī.  

Mēs vienmēr varam virzīties pareizi un noteikt jaunu ceļu, kad mēs 

nomaldāmies, un padarīt to par ceļu ar Dievu mums blakus un mūsu 

sirdīs.   

 

We do have much to be thankful for.  We are blessed as a small 

community that can come together and celebrate a small victory in 

the grand scheme of world issues and tragedies.  At the end of it all 

GOD will still remain, he will guide us and in his way is trying to teach us lessons – I hope we are 

still open to the subtle teachings and willing to open our minds and see each other as people who 

started in kindergarden with all the best intentions at heart.  We can always course correct and set 

a new path when we stray, and make it a path with God at our side and in our hearts.   

 

Priekšsēde, 

Anita Grīviņa 

  

Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums/Womens’ Auxiliary Chair Report 
 

Paldies visiem, kas piestrādāja, lai baznicas telpas tika iekārtota un iesvētišana izdevās tik skaisti: 

Tom Copeland par manis šoferēšanu uz dažādiem veikaliem, lai iegādātos vajadzīgos sīkumus (un 

arī ne tik sīkas lietas) baznīcas telpu iekārtošanai, Shirley Maldups un Sallijai Šmits par altāra 

iekārtošanu un puķu sagādi, māc. Aijai Graham par padomu visu skaisti sakārtojot un Mārītei un 

Uģim Grīnbergiem un Ligitai Matisonei par vīna iegādi un labumiem sadraudzības stundai pēc 

dievkalpojuma. 



Paldies Laimai Grāmatiņai-Patton par dāvāto kristāla vāzi. To pirmo reizi izmantojām baznīcas 

iesvētīšanas dievkalpojumā. 

Paldies Veltai Straumei par dāsno ziedojumu. 

Atsākam sadraudzības stundas pēc dievkalpojumiem. Tās turpmāk notiks daudz vienkāršākā 

veidā nekā iepriekš. Piedāvāsim kafiju, tēju, sulu, ūdeni un cepumus. Visus vajadzīgos produktus 

iegādāsies Dāmu komiteja. Meklējam cilvēkus, kas būtu ar mieru uzvārīt kafiju, izlikt 

vajadzīgos piederumus un beigās visu nolikt un nokārtot. Baznīca pie ziņojuma dēļa ir saraksts, 

kur pierakstīties. Lielā skapīša durvju iekšpusē ir viss aprakstīts soli pa solim, kas jādara. 

Tāpat pie ziņojuma dēļa ir saraksts, kur var pierakstīties tie, kas ar mieru atnest puķes, ko likt uz 

altāra.  

3. oktōbrī ir paredzēti Pļaujas svētki ar zupas pusdienām un rudens veltu izlozi. Pusdienās 

paredzētas trīs dažādas zupas, rupjmaize, abolmaize un zukīnī maize. Pusdienas būs pret 

ziedojumu, sākot ar $6. Izlozē paredzēti krizantēmu stādi, pīrāgi, āboli grozā, vīns un varbūt vēl 

kas. Biļetes loterijai $2/gabalā jeb 5 par $10. Ja kāds vēlas ziedot kaut ko izlozei, lūdzu sazināties 

ar Daci Copeland (dace.copeland@wmich.edu vai 269-209-6465) līdz 1. oktōbrim. Būs arī 

pērkama Aivara Stūra ceptā rupjmaize. 

17. oktōbrī paredzēta Dāmu sapulce tūlīt pēc dievkalpojuma, lai pārrunātu līdz decembŗa 

beigām paredzēto darbību. 

 

 

 

4. decembrī paredzēts Ziemassvētku tirdziņš. Vēl nav zināms vai tirdziņš notiks klātienē, jeb kā 

pagājušo gadu. Tikai laiks to rādīs. To izziņosim, līdz ko vairāk zināsim. 

 

Pašlaik paredzēts, ka piedāvāsim piparkūkas, piparkūku mīklu, pīragus, dzeltenmaizi un 

rupjmaizi. 

 

Piparkūku, pīrāgu un dzeltenmaizes cepšana notiks pa atsevišķām mājām. Piparkūku mīkla būs 

sagādāta. Vajadzēs talciniekus, kas ir ar mieru uzņemties izcept piparkūkas, pīrāgus un 

dzeltenmaizi, kā arī veikt citus darbiņus.  

 

Lūdzu ievērot! 
 

Ziemassvētku labumus varēs saņemt tos iepriekš pasūtinot no Daces Copeland 

(dace.copeland@wmich.edu vai 269-209-6465). 

 

Cenas būs sekojošas: kuklis rupjmaizes $15; 10 unces piparkūkas $15; 10 pīrāgi $15; kukulis 

dzeltenmaizes $15; 1 mārciņa piparkūku mīklas $15. 

 

Viena ģimene drīkst pasūtināt 1 kukuli rupjmaizes, 1 kukuli dzeltenmiaes; 2 maisiņus 

piparkūku, 2 maisiņus pīrāgu un 3 mārciņas pipārkūku mīklu. 

 

 

mailto:dace.copeland@wmich.edu
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Thanks to everyone who helped prepare the church for the dedication ceremony: Tom Copeland 

for driving me around to various stores so that we could obtain the final small (and not so small) 

items to make sure the rooms in the church had what they needed, Shirley Maldups and Sallija 

Smits for preparing and decorating the altar for Sunday’s service, Rev. Aija Graham for her 

suggestions on how to make everything look at its best and Marite and Ugis Grinbergs and Ligita 

Matisons for procuring the wine and goodies for Fellowship after church. 

Thank you to Laima Gramatins-Patton for donating a beautiful crystal vase to the church. We 

used it for the first time at the dedication ceremony. 

Thanks to Velta Straume for her generous donation. 

We will once again be having Fellowship after service. It will, however, look a little different from 

how we have done this in the past. We will offer coffee, tea, juice, water and cookies. The 

Womens’ Auxiliary will procure everything needed for Fellowship. We are looking for volunteers 

to help set up and take down/clean up after Fellowship. There is a sign-up sheet on the bulletin 

board next to the kitchenette. 

There is also a sign-up sheet for anyone wishing to bring flowers for the altar. 

October 3 we plan to have our fall festival with a soup lunch and small lottery of fall items. We 

plan on serving three different kinds of soups, rye bread, apple cake and zucchini bread. The cost 

of the lunch is by donation starting at $6. The lottery will have items such as pots of flowers, 

piragi, apples, wine and maybe a few other surprises.  If you would like to donate something for 

the lottery, please let contact Dace Copeland at dace.copeland@wmich.edu or 269-209-6465 by 

October 1. Aivars Sturis’ rye bread will also be available for purchase. 

 
Dace Copeland 

Dāmu komitejas priekšsēde 
 
 
 
 
 
 

The Latvian Center is again hosting the Christmas Bazaar. It will take place on December 4, 

but at this time, we do not know if it will be in-person or drive-up. We are currently planning to 

offer piparkukas, piragi, rye bread and dzeltenmaize. We will need volunteers to bake and for 

other jobs.  

Please note! 
Dace Copeland (dace.copeland@wmich.edu or 269-209 6465) will take preorders. 

 

Prices are: a loaf of rye bread $15; a loaf of dzeltenmaize $15; 10 oz of piparkukas $15; 10 

pīrāgi $15; 1 lb of piparkukas dough $15. 

 

Limits for purchase for one family are 1 loaf of rye bread, 1 loaf of dzeltenmaize; 2 bags of 

piparkukas, 2 bags of piragi and 3 lbs of piparkuku dough. 

mailto:dace.copeland@wmich.edu
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Kasieres ziņojums/Treasurer’s Report 
 

ZIEDOJUMI DRAUDZEI - DONATIONS TO THE CHURCH 

 
Kukaiņu Jubilejas piemiņai – in memory of    $ 2,575 

Kristine Austrins, Erik Blumberg, Inara Blumberg, Jana Cazers, Dace Copeland, Juris Gertners, 

Ugis Grinbergs, Raimonds Grivins, John Jekabson, Paul Jesinkis, Aleksandrs Kalnins, George 

Kalnins, Inara Kalnins, Roberts Kengis, Arnis Kengis, Andris Lacis, Andra Leimanis, Roberts  

Markovs, Dainis Martinsons, Raimonds Matisons, Ilona Obermiller, Dainis & Daina Sika, Ilze 

Smidchens, Laima Stede, Gundars Strautnieks, Toms Trautmanis, Anna Vaseris, Egils Vitands,  

Brandon Workman 

 

Dailas Berziņš piemiņai – in memory of    $ 255 

Juris Baltmanis, Dzintars Gendrikovs, Imants Minka, Liene Rava-Kalal, Mirdza Zeimelis 

 

Birutas Abuls piemiņai – in memory of    $ 100 

Karlis & JoAnn Galens 

 

Mac. Leona Vīksnes piemiņai – in memory of    $ 390 

Jana Cazers, Karlis & JoAnn Galens, Maris & Anita Juberts, Ginta Sika, Velta Straume 

 

 
 

Dievkalpojumu saraksts Kalamazū 2021. gads – Rudens sesija* 
 

SEPTEMBRIS 

12. septembris pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu; pērmindere Mētra Krautmane 

19. septembris pulksten 10.00 – dievkalpojums angļu valodā. Service in English ; pērminderis 

Arnis Ķeņģis  

26. septembris pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu. Iesvētes mācības; pērminderis 

Roberts Ķeņģis 

 

OKTOBRIS 

3. oktorbis pulksten 10.00 – Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu. Pļaujas svētku zupas 

pusdienas, loterija; pērminderis Edvīns Melbārdis 

10. oktobris pulksten 10.00 – dievkalpojums; pērminderis Artūrs Ziemelis  

17. oktorbis pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu, angļu valodā. Service with Holy 

Communion, in English; pērmindere Mētra Krautmane  

24. oktobris pulksten 10.00 – dievkalpojums. Kafijas sadraudzības stunda. Svecīšu dievkalpojums 

pulksten 4.00 Riverside kapsētā. Pērminderis Arnis Ķeņģis 

31. oktobris pulksten 10.00 – Reformācijas dienas dievkalpojums ar dievgaldu; pērminderis 

Roberts Ķeņģis 

 

 

Lūdzu ievērot! Baznīcas adrese ir 122 Cherry Hill Drive, Kalamazoo, MI 
49006. Ir iespējams, ka, ja lietojat citu adresi, draudzes vadība 
nesaņems pastu! 



NOVEMBRIS 

7. novembris pulksten 10.00 – dievkalpojums; pērminderis Edvīns Melbārdis 

14. novembris pulksten 10.00 – Latvijas valsts svētku dievkalpojums; pērminderis Artūrs Ziemelis 

21. novembris pulksten 10.00  - Mūžības svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu; pērmindere 

Mētra Krautmane 

28. novembris pulksten 10.00. Pirmās adventes dievkalpojums angļu valodā. First Advent service 

in English; pērminderis Arnis Ķeņģis 

 

 

DECEMBRIS 

5. decembris pulksten 10.00 – Otrā adventa dievkalpojums; pērminderis Roberts Ķeņģis   

12. decembris pulksten 10.00 – Trešā adventa dievkalpojums ar dievgaldu; pērminderis Edvīns 

Melbārdis  

19. decembrī pulksten 10.00 – Ceturtā adventa dievkalpojums angļu valodā; pērminderis Artūrs 

Ziemelis 

24. decembrī pulksten 5.00 Svētvakara dievkalpojums; pērmindere Mētra Krautmane  

26. decembrī – dievkalpojums nenotiek. 

31. decembrī pulksten 5.00 – Vecgada vakara dievkalpojums ar dievgaldu; pērminderis Arnis 

Ķeņģis  

2. janvārī – dievkalpojums nenotiek.   

 

*Kafijas sadraudzības stundas tiks izziņotas dievkalpojuma laikā. Ja būs, kas uzvāra kafiju, tad 

notiks sadraudzības stundas, citādi, diemžēl, tās nenotiks darbinieku trūkuma dēļ. 

 

 

 

Bībeles stundas 
Trešdien, 22. septembrī pulksten 11.00. 

Trešdien, 20. oktobrī pulksten 11.00. 

Trešdien, 17. novembrī, pulksten 11.00 

 

Meditācijas grupa “Aka” 
Piektdien, 8. oktobrī pulksten 11.00.  

Piektdien, 5. novembrī, pulksten 11.00  

  



mums 
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ATGĀDINĀJUMS - 2021. gada septembrī 

Sveicināti draudzes locekļi! Ir atkal laiks Jums uzstādīt 2021. gada solījumu. Valde ir proponējusi 
pašaplikšanās un citu ziedojumu budžetu uz $61,000 un nepieciešams Jūsu palīdzība sasniegt šo 
mērķi. Šis gads kas stāv mums priekšā ir daudz maiņu pilns, bet kopā esam draudze kura vēlās 
lūgt Dievu kopējā vidē un toties mūsu darbība turpināsies. Lūdzu izvērtējiet jūsu pašreizejo 
devumu un apsverat ar kādu summu Jūs spējat un vēlaties atbalstīt savu draudzi, lai tā varētu 
darboties budžeta ietvaros bez iztrūkuma. 

Lūdzu nosūtīt jūsu solījuma lapas un maksājumus: Mētrai Krautmanei, 10954 Delihant Rd., Three 
Rivers, MI 49093. 

Patiesā cieņā, 

Anita Grivina 
 

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs 
mīl. (Pāvila 2. Vēstule Korintiešiem 9:7) 
 

 
 

Solījums: Latviešu ev. Lut. Apvienotai darudzei Kalamazū 

Pateicībā par Dievu svētību un žēlastību, es/mēs sekojošie draudzes locekļi: 
  , 

2021. gadā draudzes uzturēšanai ziedosim sekojošo kopsummu:$    

Šo ziedojumu mēs kārtosim, māksājot: 

$ katru svētdienu; 

$ katru mēnesi; 

$ katru gada ceturksni; vai 
$ ar vienreizēju maksājumu gadā. Ar 

Dieva palīgu, 

  _ (paraksts un datums) 
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REMINDER - September 2021 
 

Greetings congregation members! It is time once again to pledge your giving for 2021. The 
Board has proposed a budget for all donations at $61,000 and it is essential that we have your 
support to reach this goal. This upcoming year promises much change, but as we are a 
congregation that wishes to come together and praise God together. Our combined sense of 
community is strong and our church shall continue to operate. Please consider your giving from 
last year and consider what is necessary for the church to operate within its approved budget. 
We are asking each member/family again for their support. 
 
Please send your pledge forms and payments to: Metra Krautmanis, 10954 Delihant Rd., Three 
Rivers, MI 49093 

 
Sincerely, 

 
Anita Grivina 

 

Each one must do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for 
God loves a cheerful giver. (2. Corinthians 9:7) 

 

Pledge: Latvian Ev. Luth. United Church of Kalamazoo 

In giving thanks to God for His benevolence, I/we the following Latvian Ev. Lutheran United 
Church members: 
  , 

Pledge in 2021, to support the church with the following sum:$    

We will pay this pledge as follows: 

$ every Sunday; 

$ every month; 

$ every quarter; or 
$ in a one-time payment. 

With God’s help, 

  _ (sign and date) 
 


