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Rievas
Es eju aizvien priecīgāk,
man liekas: katra rieva,
kas vaigā jauna rasties sāk,
ir nākusi no Dieva.
Tās zīmē saule, ziedu tvaiks
un lauku skanēšana;
tās zīmē vēji, zīmē laiks
un dzīves līksme mana.
Un bieži esmu zīlējis
tā, lasot zīmju pēdās,
ka Dievs būs mani mīlējis
pat smagumā un bēdās.
Mācītāja ILZE LARSEN
269-214-1010
revilze@hotmail.com
Draudzes priekšniece KRISTĪNE KONTERE
952-412-4591

3152 17th Ave S
MINNEAPOLIS, MN 55407
612-722-4622,
mndraudze@gmail.com
www.mndraudze.org
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Draudzes dzīve februārī
~Dievkalpojumi notiek klātienē~

Svētdien, 6. februārī, plkst.10:30 – Epifānijas laika piektā svētdiena. Dievkalpojums.
Sekos kafija un sadraudzība.
Ceturtdien, 10. februārī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda baznīcas lejas telpā
un Zoom.
Svētdien, 13. februārī, plkst.10:30 – Epifānijas laika sestā svētdiena.
Dievkalpojums ar Dievgaldu. Sekos Dāmu Saimes Gada sapulce, kafija un
sadraudzība.
Svētdien, 20. februārī, plkst.10:30 – Epifānijas laika septītā svētdiena.
Dievkalpojums. Draudzes Gada sapulce un Kazdangas zupu pusdienas.
Svētdien, 27. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika pēdējā svētdiena. Dievkalpojums
ar Dievgaldu. Sekos kafija un sadraudzība.
Trešdien, 2. martā, plkst. 17:00 – Pelnu diena. Dievkalpojums.
Svētdien, 6. martā, plkst.10:30 – Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums. Sekos
kafija un sadraudzība.
Ceturtdien, 10. martā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda baznīcas lejas telpā un Zoom.
Sālamana Mācītāja grāmata.
Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/
Mācītāju Ilzi Larsen trešdienās var sazvanīt pa draudzes telefonu
(612) 722-4622.
Draudzes biroja stundas

Pērminderu kalpošana

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00,

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters,
N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,
S. Straumane, V. Sviķis.

mācītāja Ilze Larsen,
grāmatvedis Indulis Valters un
darbvede Laila Švalbe.

Pateicamies!
Dāmu Saime

Baznīcas durvis darba laikā ir
slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju
zvanu.

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet
Laimai Dingley (651) 271-3337 vai
Selgai Pētersonei (651) 484-6046

Sprediķis sacīts 2014. gadā Grandrapidu draudzē.
“tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji,
mīlēdams To Kungu, savu Dievu, paklausīdams Viņa balsij un Viņam
pieķerdamies, jo Viņš ir tava dzīvība un tavu dienu garums, ka tu
dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs taviem tēviem, Ābrahāmam, Īzākam
un Jēkabam, ar zvērestu ir apsolījis dot.” (5. Moz. 30: 19b-20)

GARĪGĀ
MAIZE

Izvēlies dzīvību. No Toras līdz praviešiem, no psalmiem līdz
Jēzus mācībai un apustuļa Pāvila vēstulēm, mūsu Svētie Raksti atkal un atkal runā,
atgādina tik daudz un dažādos veidos: “Izvēlēties dzīvību.”
No Toras mēs saklausam: “Izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji.” No
Mateja evaņģēlija Jēzus Kalna runas, mēs sadzirdam Jēzu, kurš dod instrukcijas
saviem sekotājiem: izvēlēties tādas attiecības, kas veicina dzīvību. Viņš lieto pašus
senākos noteikumus no ebreju bauslības kā dzīvot kopienā, un, kategoriski, pat
ekstrēmi, uzstāj par šo baušļu izpildīšanu.

Turklāt, Jēzus spiež savus sekotājus pakāpties vienu soli un līmeni augstāk pildīt šos baušļus tā, lai tie veicina mieru, saskaņu un vaļsirdību starp visiem, nevis kā
individuālus sasniegumus Dieva un sabiedrības acīs.
Galu galā, tas kā Jēzus dzīvo un ko māca – ir Dieva sapņa piepildīšana. Mums katram,
īpaši jauniem esot, ir sapnis par laimīgu, veselīgu un jēgas pilnu dzīvi. Jā – Dieva
sapnis ir gluži identisks: visu cilvēku dzīvošana laimē, pārpilnībā (garīgi un materiāli) un
mierā. Tāda reiz bija dzīve paradīzē. Šāds Dieva sapnis var kļūt par īstenību, kad
mācamies dzīvot un rūpēties par visu, kas mums uzticēts: cilvēki, lietas, visa Dieva
radība.

Jēzus, aizgājušās svētdienas lasījumā Mateja 5:15, runāja par sveci, ko neviens
neliek zem pūra (savā skapī vai ‘into a closet’, citiem vārdiem). Iededzis gaismu un
uguni svecē, tu to liec tā, lai istaba top gaiša. Ir divu veidu uguns un gaisma. Viena, kas
liek degt tikai sev pašam, mūsu egoisms. Otra, kas pievelk citus un rada vēlēšanos
mums piebiedroties un veidot attiecības, veidot ticīgo kopienu, kas rūpējas un, kam ir
svarīga arī citu cilvēku labklājība, veselība, laime un miers.

Atceraties stāstu par degošo ērkšķu krūmu un Mozu? Dieva balss uzrunāja
Mozu un uguns dega krūmā, kas nesadeg. Šī uguns aicina un velk arī mūs būt ar Dievu
un piedalīties Dieva darbā, Dieva procesos pasaulē un, īpaši, starp cilvēkiem. Mozus,
savā vienreizējā un dievišķā piedzīvojumā, kas norisinās tuksnesī, satiekot Dievu
degošajā ērkšķu krūmā, saprata, ka viņš nespēj novērsties no degošā krūma un nespēj
griezties atpakaļ ganīt savas aitas. Viņš citādi nespēj kā iet uz faraona pili un prasīt
savas paverdzinātās tautas brīvību. Mozus tika izrauts no savas komforta zonas tik ļoti,
ka viņš beidzot varēja teikt faraonam: „Let my people go!” – „Atlaid manu tautu!”
Mēs, Dieva bērni un sekotāji, arī tiekam ierauti dievišķā ugunī, Dievs mūs aicina, Dievs
mūs uzrunā. Un tāda pieredze mūs pagriež pilnīgi uz otru pusi, liek mums doties pretējā
virzienā nekā līdz šim, un apgriež pilnīgi visu mūsu dzīvē kājām gaisā. Dievs pievelk un
ievelk mūs intīmā, tuvā pieredzē ar Viņu, un sūta mūs darīt Viņa darbu draudzē,
baznīcā, sabiedrībā un pasaulē.

Mozum, kā daudziem citiem Bībeles personāžiem, vienmēr bija izvēle. Izvēle
palikt tur, kur viņi ir vai ļaut Dievam apgriezt viņu dzīvi pilnīgi otrādi. Tomēr, lai cik
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sarežģīti un samezgloti šo Bībeles personāžu dzīves mums ir atstāstītas, mēs
neatrodam nevienu, kas grieztos atpakaļ uz savu veco ceļu! Tie, kas tā dara – var palikt
par sālsstabu, kā Lata sieva. Tomēr Bībeles varoņi izvēlas Dieva ceļu, kas bieži vien ne
mazākā mērā nav viegls!
Caur atklāsmēm, šie ļaudis saprot, ka viņiem vienmēr ir IZVĒLE. „Verdzība ir tad, kad
cilvēks neredz nekādu alternatīvu, kad cilvēks ir status quo gūsteknis” (R. Rohr).
„Es tev šodien pavēlējis - mīlēt Kungu, savu Dievu, staigāt Viņa ceļos un turēt
Viņa baušļus, likumus un tiesas, tad tu dzīvosi un vairosies, un Kungs, tavs Dievs, tevi
svētīs” – 5. Moz. 30:16a

Varētu šķist, ka likumi mūs ierobežo un paverdzina – kā to nesenā iesvētību
stundā mācījāmies ar draudzes jauniešiem. Tomēr atslēgas vārds, kuru mums
vajadzētu pamanīt ir „svētīs”, Bībeles citāta beigās. Ievēro likumus, baušļus, tiesas un
svētība būs tava. Ja kāds cilvēks ir svētīts, tas nozīmē, ka viņa dzīvei ir jēga – virziens,
nokrāsa, garša, prieks, drošība, brīvība. Protams, jūs nojaušat, ka šāda „svētība”, kā to
izsaka Mozus vai Jēzus šodienas evaņģēlija lasījumā, nevar nākt no pēkšņiem
impulsiem, vēlmēm vai no tā, ko citi no mums sagaida. Tāda dzīvošana mūs noved pie
„dead end”. Dzīvot svētītu dzīvi nozīmē izvēlēties par labu Dievam un par labu tam, kas
nes mieru, labestību, labklājību visiem – sev un citiem, visiem kopā.

Arī 119. psalms šodienas introitā, runā par to pašu – par Dieva likumiem,
sekošanu šiem likumiem un Dieva svētību. Šo likumu/baušļu ievērošana
nekādā ziņā nav ļaušanās vainas sajūtai par tām reizēm, kad sekošana Dieva likumam
nav izdevusies. Vakar, Soču Olimpiādē, pēc neveiksmīga nobrauciena skeletona
sacensībās, nabaga Tomass Dukurs esot sašķaidījis un izmetis gružos savu ķiveri. Tā
var gadīties sportā, kad sacensību rezultāts nav labojams. Vainas sajūta un mirkļa
sarūgtinājums ir tik liels, ka visu gribās mest pie malas. Ar Dieva noteikumu un likumu
ievērošanu ir citādāk nekā sporta sacensībās. Ir skaidrs, ka būs reizes, kad mēs
kļūdīsimies, bet mums vienmēr ir izvēle griezties atpakaļ un izvēlēties dzīvību,
izvēlēties Dieva svētītu dzīvi. Izlīdzināt sevi ar Dievu un cilvēkiem.

Dieva likumu ievērošana arī nekādā veidā nav pašapmierinātība par to cik labi
esam Dieva priekšā. Sekošana Dieva likumiem ir meklēšana, iespējams caur lielām
dvēseles cīņām, ļauties Dievam tevi vadīt (kā Mozus ļāvās) pa pazemības, lēnprātības,
miera un vienkāršības ceļu, uz pilnīgu pārtapšanu, uz pilnīgu sirds pārmaiņu.
Tad tu dzīvosi evaņģēliju, dzīvosi saskaņā ar to, kā Jēzus aicina, kā viņš to saka Mateja
5: 21-37. Un izdzīvot evaņģēliju ir kopējs darbs. Tas nav sasniedzams ar individuālisma
izcelšanu vai egoistiskiem paņēmieniem.

Atslēga dzīvot, kā Jēzus to saka šodienas lasījumā, ir nevis, ka mēs jūtamies
labi tikai paši par sevi, bet ka mēs sajūtam saiti ar pārējiem, citiem cilvēkiem, kas Dievu
meklē tāpat kā mēs. To mums saka arī Mozus šodienas lasījumā. Tā mēs sevi
saredzam kā Kristus miesu, kur esam viens ar visiem un visu Dieva radību. Tā ir mūsu
cerība un spēks, ko mēs izvēlamies, kad izvēlamies dzīvību – dzīvību un svētību būt
kopā ar Dievu un būt kopā viens ar otru - Dievā.

“Tad nu izvēlies dzīvību”.
Āmen.
Mācītāja Ilze

Apsveicam mūsu
mācītāju Ilzi
Dzimšanas dienā!

DRAUDZES
DZĪVE

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Savā dzimšanas dienā 9.janvāra
janvāra
dievkalpojumā draudzes mācītāja
Ilze visus iepriecināja ar čello spēli
spēli.
Draudzes ērģelniece Guna Kalmīte
Skujiņa pavadīja uz klavierēm.
Kopā tika atskaņoti trīs skaņdarbi
darbi:
“Le Cygne”, Camille Saint-Saens,
Saens,
“Sicilienne in G Minor”, Gabriel
Fauré, “Halleluja”,
Halleluja”, Leonard Cohen,
arr. N. Matthews.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Draudzes dzīve decembrī un
janvārī

Decembris kā vienmēr atnāca un aizgāja svētku noskaņā un tikpat viennozīmīgi
arī svētku steigā. Draudzes dāmu saime organizēja un aizvadīja Ziemassvētku tirdziņu.
Šogad, pandēmijas ierobežojumu dēļ, varējām tikai pasūtīt lietas svētku mielastam, bet
viss tika novadīts ar lielu uzmanību. Liels, liels paldies mūsu dāmu saimei! Ceram uz
labākiem laikiem, kad varēsim rīkot tirdziņu kā agrāk - klātienē.
Draudzes Ziemassvētku sveiciens šogad atkal tika nog
nogādāts
ādāts mūsu vecākajiem
locekļiem. Latviešu skola, tautas deju grupa “Pērkonītis” un tik daudzi citi piedalījās
piparkūku talkā Kiras Birmanes
es vadībā. Paldies visiem palīgiem, kuri nogādāja dāvanas
to saņēmējiem - Laimai Dingley
Dingley, Larisai Ozolai, Andrejam Lazdam,
m, Mārai Pelēcei,
Pelēcei
Viktoram
iktoram Konteram, Kirai Birmanei, Nancy Neibergai, Zintai Ponei, Rasai Zeltiņai,
Baibai Rudzītei.
Ir sākušās un turpinās iesvētību stundas trīs jaunietēm - Tamārai Ozols, Kaivai
Pelēcis un MJ Larsen. Lūdzu, sveiciniet nākošos draudzes
zes locekļus, ja redzat viņas
svētdienas dievkalpojumos un ļaujiet zināt, cik ļoti priecājamies viņas redzēt!
Tāpat ir sākušās un turpinās Bībeles stundas katra mēneša otrajā ceturtdienā,
11:00 no rīta baznīcā un arī ar Zoom saiti, tiem, kas vēlās piedalīties
ties virtuāli.
Stundā aplūkojam Sālamana Mācītāja grāmatu (2012. gada Bībeles tulkojumā to sauc
par “Mācītājs”). Decembra vidū Kentucky štatu piemeklēja spēcīgs tornado.
tornado Izrādot
solidaritāti ar cietušajiem un atbalstu, padome lēma ziedot no draudzes labdarības
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fonda $ 500. To darījām caur Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) Lutheran
Disaster Response.
Kopš septembra mēs mēģinājām atkal iesaistīties ““Every
Every Meal”
Meal projektā, tajā
personīgi piedaloties un ziedojot gan laiku Folwell skolā, gan financiāli. Varbūt tāpēc, ka
“Every Meal”” organizācijā bijušas personāla maiņas divas reizes, varbūt tāpēc, ka ir
maiņas draudzē ar jaunu mācītāju, kas sakrita ar skolas gada sākumu, un, varbūt tāpēc,
ka ir bijis grūtāk sagādāt pietiekami brīvprātīgos - esam tikai finansiāli piedalījušies
“Every Meal”” projektā. Paldies dāmu saimei par $1500 ziedojumu bērnu un viņu ģimenu
paēdināšanai nedēļas nogalēs. Šobrīd meklējam jaunus veidus kā varam kalpot
cilvēkiem mūsu apkārtnē un nākamajos mēnešos redzēsim, kur mūsu rokas un sirdis
var palīdzēt kristīgā mīlestībā. Padome apsvēra un aplūkos arī iespējas bērnu
palīdzības darbam Latvijā.
Ziedojumu vākšana baznīcas logu labošanai turpinās, lai gan neesam to daudz
reklamējuši pēdējā laikā. Tagad, kad sv
svētki ir garām, atkal varēsim sākt tam pievērst
uzmanību. Vēl tiek meklēti kontraktori, kuri uzņemtos sarežģīto darbu un arī vēl
tiek noskaidrotas tāmes [“estimates
estimates”].
Visbeidzot, mums bija jānoraida pāris vāveru vēlēšanos “pievienoties” mūsu
draudzei . Vāveres bija iemetinājušās kaut kur trešā stāvā. Pateicoties Viktora
Kontera vērīgai acij un vāveru ķeršanas prasmei, tās tika ieliktas krātiņā un aizvestas
daudz jūdzes tālāk prom. Tām tika piekodināts neatgriezties un pateikts, ka mācītāja
nav gatava sprediķot
ediķot nedz vāverēm, nedz putniem, kā to reiz darīja Svētais Asīzes
Francisks un Svētā Klāra.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Bībeles stundas ar mācītaju Ilzi
Ceturtdien, 10. februārī, plkst. 11:00 – baznīcas lejas telpās un ar Zoom.

Mineapoles – St. Paulas llatviešu ev. lut. draudze un
saimniece Anita Jurē
Jurēviča ar palīdzēm ielūdz uz
GADSKĀRTĒJĀM
ZUPU PUSDIENĀM

K a z d a n g a s s k o l a s bērnu a t b a l s t a m
Svētdien, 20.. februārī
plkst. 11:30 (pēc dievkalpojuma)
Zupu pusdienām 13 gads!
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Pieminam 2021. gadā mūžībā aizgājušos

Skaidrīte Zariņš
1925. g. 24. februāris – 2021. g. 12. janvāris
Aina Zasters
1933. g. 29. marts – 2021. g. 25. janvāris
Māris Bergmanis
1935. g. 7. novembris – 2021. g. 3. februāris
Kitija Grīntāls
1926. g. 15. jūlijs – 2021. g. 9. marts
Zigfrīds Zoltners
1933. g. 26. marts – 2021. g. 19. marts
Sintija Lazovskis
1976. g. 9. novembris – 2021. g. 20. marts
Elmārs Priedītis
1929. g. 18. augusts – 2021. g. 17. aprīlis
Artūrs Bikers
1929. g. 2. aprīlis – 2021. g. 26. aprīlis
Visvaldis Vanags
1927. g. 16. oktobris – 2021. g. 24. oktobris
Velta Spārniņš
1928. g. 16. maijs – 2021. g. 2. novembris
Vilnis Vilinskis
1944. g. 27. maijs – 2021.g. 15. decembris

Psalms 23
Tas Kungs ir mans gans,
man netrūks nenieka.
Tiešām, labums un žēlastība
mani pavadīs visu manu
mūžu, un es palikšu Tā
Kunga namā vienumēr.
Āmen.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Izsaku sirsnīgu pateicību mācītājai Ilzei Larsen un draudzei par apsveikumu, kā arī par
14. novembrī sarīkotām manas 100-gadu dzimšanas dienas svīnībām.

Arī paldies “Pērkonītim” un Latviešu skolai par Ziemassvētku sveicieniem.
Sirsnīgā pateicībā, Visvaldis Nagobads

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
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Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes

DĀMU SAIMES GADSKĀRTĒJĀ SAPULCE
SVĒTDIEN, 13. FEBRUĀRĪ, 2022
PLKST. 12:00
Pēc sadraudzības draudzes nama lejas telpās
Darba gaita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ievada lūgšana.
Sapulces amatpersonu vēlēšanas.
Iepriekšējās sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
Valdes un amatpersonu ziņojumi.
2021. g. budžeta izpildījums un 2022. g. budžeta projekta pieņemšana.
Amatpersonu un valdes locekļu vēlēšanas.
Dažādi jautājumi, ziņojumi un ierosinājumi.
Noslēguma lūgšana.

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes

GADSKĀRTĒJĀ DRAUDZES SAPULCE
SVĒTDIEN, 20. FEBRUĀRĪ, 2022
PLKST. 12:00
Pēc sadraudzības draudzes nama lejas telpās
Darba gaita:
1. Ievada lūgšana.
2. Sapulces amatpersonu vēlēšanas.
3. Draudzes 2021. g. 28. feb. gadskārtējās sapulces protokola nolasīšana un
pieņemšana.
4. Draudzes vadības ziņojumi.
5. Budžeta izpildījuma pieņemšana par 2021. gadu.
6. Revīzijas komisijas ziņojums.
7. Budžeta projekta pieņemšana 2022. gadam.
8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas.
9. Remontu komitejas ziņojums – nākotnes remonti.
10. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.
11. Noslēguma lūgšana.
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>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
ZINĀŠANAI!
Tiks apklātas invalīdu
stāvvietu zīmes uz
32 ielas (blakus
draudzes mājai).
Visiem dievlūdzējiem
tur atļauts turpmāk
novietot automašīnas,
jo vietas tika maz
izmantotas.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Rokdarbu pulciņš
Tiekas 16. februārī
plkst. 10:30 no rīta.
Ināra Porietis (612) 824-0809

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
DRAUDZES ZIEDOJUMU AKCIJA
“LOGS KĀ DIEVA DARBA RĪKS”
Nesen kāda draudzes locekle vaicāja,
kas notiek ar ziedojumu vākšanu
baznīcas logu remontam, ko iesākām
rudenī. Šobrīd varam teikt, ka ir
saņemta viena tāme jeb estimate, kas
šķiet augsta, lai to ātri pieņemtu. Vēl
mēģinam atrast citas kompānijas, kas
iedotu labvēlīgāku tāmi. Cita kompānija
atnāca un patieca, ka to nespēj darīt.
Tāpēc neesam pilnā sparā izvērsuši
ziedojumu akciju, tomēr izskatās, ka būs
jāiegulda diezgan daudz logu labošanā.
Ko lai darām?
Atjaunot dievnama augšējos logus, kuriem koks sāk manāmi bojāties un labot
eņģes, nozīmētu būt labiem sava nama saimniekiem burtiskā nozīmē. Jā, Covids mūs ir
nogurdinājis visādos veidos - ģimenē, darbā, draudzē, skolā, visur citur. Pat ejot uz
veikalu un, meklējot maskas mašīnā un somā. Tomēr, mēs nepadodamies un uzticam
sevi Dieva labvēlībai, ka mūsu draudze turpina pastāvēt. Varbūt tas nav tikai par to, ka
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esam labi sava nama saimnieki? Varbūt, tas ir par to, ka mēs mēģinam redzēt sevi kā
draudzi, kas ne vien pastāv, bet ir dzīva un spēj atvēr gan durvis, gan logus, lai ielaistu
pa tiem Dieva gaismu un Dieva vīziju priekš mums: nest Jēzus mīlestības vēsti
līdzcilvēkiem draudzē, baznīcas apkārtnē, pasaulē. Mūsu dievnams ir celts uz labiem
pamatiem, lietojot Jēzus vārdus Mateja evaņģēlijā (7:25).
Kamēr gaidam uzzināt, kādas būs logu labošanas izmaksas, aicinu ieskatīties,
ko Svētie Raksti stāsta par “logiem”. Vārds “logs” Bībelē ir lietots 27 reizes: Vecajā
Derībā 25 reizes un 2 reizes Jaunajā Derībā. Ir citi tulkojumi, kas jebkuru atvērumu ēkā,
kas nav durvis, sauc par logu. Bet šajos 27 gadījumos mēs gandrīz droši varam sacīt
par šī vārda lietošanu.
Pirmais gadījums min “logu” Noasa plūdu stāstā: ”Noas dzīves seši simtajā
gadā, otrajā mēnesī, mēneša septiņpadsmitajā dienā – tanī dienā pāršķēlās visi
dziļūdens avoti un atvērās debesu logi” (1. Moz. 7:11). Un atkal: “Aizdarījās dzīļu avoti
un debesu logi, un no debesīm mitējās līt” (1. Moz. 8:2).
“Logs” ir pieminēts 1. Mozus grāmatā, Jozuas grāmatā, Soģu grāmatā, abās
Samuēla grāmatās, abās Ķēniņu grāmatās, 1. Laiku grāmatā, Sālamana pamācībās,
Sālama Mācītāja grāmatā, Augstajā Dziesmā, Jesajas grāmatā, Jeremijas grāmatā,
Ecehiēla grāmatā, Daniēla grāmatā, Joēla grāmatā, Cefanjas grāmatā, Malahija
grāmatā, Apustuļu Darbu grāmatā un Otrajā vēstulē korintiešiem.
Pēdējo reizi “logs” ir pieminēts apustuļa Pāvila vēstulē Korintas draudzei, stāstot,
kā viņš izglābās pa logu no sagūstīšanas. Iemesls Pāvila gūstīšanai bija Kristus vēsts
sludināšana. Viņu glābojot, grozā viņš tika nolaists zemē caur logu: “Damaskā ķēniņa
Hareta pārvaldnieks izvietoja apsardzi ap damaskiešu pilsētu, lai mani notvertu, taču
mani pa logu grozā, pār mūri nolaida zemē, un es izbēgu no viņa rokām” (2. Kor. 11:3233).
Tā redzam, ka logs vai logi ir kalpojuši visādos veidos, lai evanģēlijs - Dieva labā
vēsts, nonāktu arī mūsu sirdīs un dvēselēs, mūsu dzīvē. Manā un tavā dzīvē.
Kāds ir logs tavā mājā vai darbā? Kāda tam nozīme? Vai tu to atver, lai ielaistu
svaigu gaisu? Vai tu to aizklāj, kad saule par karstu? Vai tu kādreiz slēpies no logiem,
lai tevi neredz no ārpuses? Tos aizklāj ar bieziem aizkariem? Vai Tev ir mīļākais logs,
caur kuru veries uz pasauli ārpusē? Cik logi ir tavā mājā? Vai tie ir lieli? Vai mazi? Vai
parastā lielumā? Ceru, ka tev ir vismaz viens logs tur, kur dzīvo un strādā! Varētu
turpināt šos jautājumus visādos veidos. Logam arī ir pārnesta nozīme sarunās. Vai ir
dzirdēts teiciens: “Acis ir logs uz cilvēks dvēseli’? Vai šis: “Ja Dievs aizver durvis, Dievs
atvērs logu”?
“Logs” Bībelē visbiežāk ir pieminēts kā rīks, ar kura palīdzību Dievs kaut ko dara
vai runā ar cilvēku. Noasa gadījumā, debesu logi atverās vai aizverās, runājot par lietus
plūdiem. Otrā instancē visbiežāk iet runa Ezekiēla grāmatā, kur tiek stāstīts par tempļa
(t.i. dievnama) logu izmēriem, kā tos būvēt, kurā tempļā sienā tos likt. Ezekiēlam tiek
rādīts, kā jāceļ templis, logus ieskaitot 40. un 41. nodaļā: “Visapkārt sardzes istabai un
stenderēm vārtu iekšpusē bija logi ar sašaurinājumu ārpusē, tādi logi bija arī visapkārt
lievenim. - Logi, lievenis un palmu grebumi bija tādi paši kā vārtiem austrumu pusē.”
Dievkalpojums baznīcā ir tā vieta, kur varam justies tuvu Dievam – kā Ēdens
dārzā. Droši. Nākt kopā viņu lūgt un slavēt, smelties no Dieva gara un veldzēties Svēto
Rakstu vārdos. Tas ir mūsu redzamais templis, mūsu ticība redzamā veidā šajā pilsētā
un pasaulē.
Decembrī bijām saziedojuši $1826. Turpināsim jums darīt zināmu par progresu
un uzrunāt sakarā ar šo draudzes vajadzību.

Paldies par katru ziedojumu un Dievs svētī katru dāvanu devēju!
Māc. Ilze
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Pateicos draudzei un dāmu saimei par ziediem un
šokolādi, ko dāvinājāt manā dzimšanas dienā janvārī!
Bija saldi un skaisti svētki 
Mācītāja Ilze
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Gada nogalē devos uz Mičiga
Mičiganu pastorālos
pienākumos salaulāt jauno pāri, kuri mani aicināja
vadīt viņu ceremoniju vairāk kā gadu atpakaļ. Tas
bija iemesls 31. decembra video dievkalpojumam.
Rupertu, Jansonu un Knochu ģimenes Grandrapidos
bija gandrīz kā ģimene ārpus Latvijas, kad tu
tur
dzīvoju. Laulības cermonija notika Marshall,
Mičiganā,
nā, Vecā gada vakarā. Attēlā esmu kopā ar
jaunlaulātajiem Alexis un Arnoldu Rupertiem
Rupertiem.

Tajā pašā reizē izlidoju vienu dienu
ātrāk, lai satiktu savu dēlu Larsu, kurš no
armijas bija palaists uz brīvdienām Mičiga
Mičiganā.
nā. Vējainā dienā abi aizstaigājām līdz
Mičiganas ezeram, manā vecajā pilsētā South Haven.. Pēc laulību ceremonijas un
mielasta, devos atpakaļ, lai sagaidītu Jauno 2022. gadu kopā ar abiem bērniem.
Pusnaktī vērojām svētku salūtu South Haven centrā.
Mācītāja Ilze

Dziesmu svētku ziņas
Kopkoŗa koncerts
Kopkora koncerts ir dziesmu un deju svētku stūrakmens,
bez kā svētki nav iedomājami. Dziedātāji no ASV, Kanādas,
Eiropas un Latvijas vienosies dziesmā izcila kamerorķestra
pavadījumā, atskaņojot ne tikai tautai pazīstamas un iemīļotas
kordziesmas, bet arī modernus un skanīgus jaundarbus.

DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ

Baltimoras Dziesmu svētku kopkora koncerts 2017. gadā – Māras Pelēces foto

Koncerta repertuārs ir daudzpusīgs, daļēji ieskandinot Latvijas dziesmu svētkus,
godinot trimdā iecienītās dziesmu tradīcījas, un atbalstot divdemit pirmā gadsimta
jaunradi.
Koncerts notiks iespaidīgajā Ordvejas Centrā (Ordway Center for the Performing
Arts), 1,900 sēdvietu mūzikas un teātŗa zālē, kas ir mājvieta Minesotas Operai un
Brodveja (Broadway) viesizrādēm. Pati koncertzāle slavena ar lielisku akustisko kvalitāti
gan klausītājiem, gan izpildītājiem, ar intīmu skanējumu, kas rada siltumu, rezonansi un
skaidrību.
Centrs atrodas pie Rice parka, kuram visapkārt ir vēsturiskas
ēkas ar brīnišķīgiem skatiem uz pārejo pilsētu un Misisipi upi. No InterContinetal
viesnīcas līdz Ordveja centram var aiziet septiņās minūtēs.
Pamatojoties uz CDC noteikumiem, šobrīd Ordvejas centrs pieprasa ikvienam,
kas ienāk ēkā, uzrādīt apstiprinājumu par pabeigtu Covid vakcināciju vai negatīvu testa
rezultātu, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā. Skatītājiem ir jāvalkā sejas maskas.
Dziedātāji dziedot drīkst noņemt sejas maskas.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie noteikumi var mainities līdz 2022. gada jūnijam.
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Kopkora koncerts notiks 2022. gada 3. jūlijā.
Biļetes ir pieejamas svētku mājaslapā.
Ja koris vai individuāls dziedātājs vēlas piedalīties koncertā, lūdzam sazināties ar
Krisīti Skari: krisite.skare@gmail.com
Krisīte Skare

>>>>>>>><<<<<<<<
Mineapoles koris cītīgi gatavojas Dziesmu svētkiem
Pagājušā gadā noturējām vairākus mēģinājumus klātienē ar maskām.
Dziedājām 18. novembra aktā un Ziemassvētkos arī maskās.
Koristi piedalās Zoom mēģinājumos, dzied arī mājās ar balss ierakstiem, ko mēs
iedziedam. Gaidam no Dziesmu svētku mūzikas nozares ierakstus visām dziesmām.
Tikmēr Zinta un Guna iedzied un izsūta ierakstus visiem koristiem, arī tiem, no citām
pilsētām un pavalstīm, kas pievienojas caur Zoom mūsu kora mēģinājumos.
Ir liels repertuārs ko mācīties. Iesākām dziesmas mācīties vasarā un ceram līdz
Dziesmu svētkiem visas dziesmas izdziedāt.
Nav viegli būt tikai ar Zoom, bet visi cer, ka izdzīvosim pandēmiju un varēsim
lielā Dziesmu svētku korī dziedāt!
Ja jums interesē piedalīties Dziesmu svētku kopkorī laipni gaidīsim!
Lai saņemtu informāciju par mēģinājumu laikiem un kora mūzikas notīm, lūdzam
sazināties ar kora diriģenti, Gunu Kalmīti Skujiņu (gmskujina@yahoo.com), vai
Zintu Poni (zintapone@yahoo.com).
Guna Kalmīte Skujiņa
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Draudzes Ziedojumu

Akcija!
„LOGS KĀ DIEVA DARBA RĪKS”
Atjaunosim baznīcas logus!
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Turpināsim atbalstīt!

Nekustamo īpašumu aģente
Larisa (Štolcere) Ozola
Mobīlais 612-991-1760
larisaozols@gmail.com
Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai
dzīvokli – kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības!
Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju
jomā,
sadarbojos ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus.
Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”.
Mēs strādājam pa visu Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas.
Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu,
vai tas būtu Jūsu nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt.

Labprāt Jums palīdzētu!
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IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU
Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?
Es varu jums palīdzēt.
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt
ģimenē, ko pārdot, ko izmest.
- Sakārtoju mantas pārdošanai.
- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu.
- Vadu pārdošanu/Estate Sale.
- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām.
Maija Zaeska
952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)
mzaeska@gmail.com
SIDRS
Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un
ēdam. Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no
ābolu sulas, jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie
uzkodām, sevišķi picas, kas cepta ar malku kurinātā
ķieģeļu krāsnī-ceplī.
NUMBER TWELVE CIDER (taproom)
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401
Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am
Svētdien no 11am līdz 8pm
Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un
Steve Hance ar partneriem
612-568-6171, www.number12cider.com
VISI DZER TĒJU
La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 gadus –
piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var iegādāties
vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, un
daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz vietas,
kā arī var iegādāties piederumus tējas pagatavošanai un
dāvanām.
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12pm līdz 6pm,
sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas
saistās ar tējām.
2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408
612-871-5148, www.teashop.us
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Change Service Requested
Church Services and Calendar of Events
Church services are in-person

Sunday, February 6, 10:30am – Church Service followed by fellowship.
Thursday, February 10, 11:00am – Bible study in-person and via Zoom.
Sunday, February 13, 10:30am – Church Service with Holy Communion followed by
fellowship.
Sunday, February 20, 10:30am – Church Service, Congregation’s annual general
meeting. Followed by Kazdanga’s school Soup lunch (all proceeds will go to
support school children in Latvia).
Sunday, February 27, 10:30am – Church Service with Holy Communion followed by
fellowship.
Wednesday, March 2, 5:00pm – Ash Wednesday Church Service.
Sunday, March 6, 10:30am – Colonel Oskars Kalpaks Memorial Church Service followed
by fellowship.
Thursday, March 10, 11:00am – Bible study in-person and via Zoom.
All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/
SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze.
Redakcijas kollēģijā: māc. Ilze Larsen, R. Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis,
B. Sprūde, redaktore Laila Švalbe.
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt elektroniski (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un
pateicībām).
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 21. datumam, rakstītus Word programmā.
Redakcija lūdz $30.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta.

