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FEBRUĀRIS
Valda Mora
No krājuma “Apburtais laiks”
DIEVS
(1938)
Kas gan ir Dievs? Dievs ir tas mazais stars,
Kas tevi saltā šaubu stundā silda,
Kas tevi līksmām laimes jausmām pilda
Un mīlēt liek.
Dievs ir tas lielais Miers,
Kas tevi pārņem klusā vakarjundā,
Kad tu par citiem aizlūdz tumšā stundā.
Un tas ir Dievs, kas kluss kā Brīnums nāk
Un tevi vada cauri visām bēdām
Pa savām maigām, siltām zvaigžņu pēdām.
Un tas ir Dievs, kas tevī labs un svēts,
Ko tu kā elpu krūtīs drebam dzirdi, –
Dievs ir tas gaišais spēks, ko sauc par – sirdi.

Nr. 2

Draudzes dzīve februārī
Svētdien, 5. februārī, plkst. 11:00 – Epifānijas laika piektā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos
sadraudzība.
Svētdien, 12. februārī, plkst. 11:00 – Epifānijas laika sestā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto
vakarēdienu. Šajā svētdienā būs bērnu uzruna un Svētdienas skola, ko vadīs Kristīne
Girbe. Piedalīsies “Mineapoles Dvēsele”. Sekos sadraudzība. Plkst. 13:00 dāmu saimes
gadskārtējā sapulce.
Ceturtdien, 16. februārī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Marka evaņģēlijs.
Svētdien, 19. februārī, plkst. 11:00 – Epifānijas laika septītā svētdiena. DIEVKALPOJUMS.
Dievkalpojumu kuplinās Rasa Zeltiņa (saksofons). Sekos sadraudzība. Plkst. 12:30
draudzes gadskārtējā sapulce.
Svētdien, 26. februārī, plkst. 11:00 – Epifānijas laika pēdējā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto
vakarēdienu un draudzes darbinieku ievešana amatā. Piedalīsies draudzes koris. Sekos
sadraudzība.
Otrdien, 28. februārī, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs.
Bībeles stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās.
Svētdien, 5. martā, plkst. 11:00 – Gavēņa laika pirmā svētdiena. Pulkveža Oskara Kalpaka
piemiņas DIEVKALPOJUMS. Piedalīsies vīru ansamblis. Sekos sadraudzība un mūsu
baznīcas apkopējas Baibas Rudzītes 70 g. jubilejas atzīmēšana, visi ir mīļi ielūgti!

Citāts par

mīlestību

Es rakstu dzejoli par ziemu,
Bet sanāk par mīlestību,
Jo domāju par tevi.
Autors nezināms

Draudzes biroja stundas
TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00
mācītājs Dāgs Demandts,
kasieris Visvaris Ģiga un darbvede Vija Treiberga.
Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas, lūdzu
piezvaniet durvju zvanu (durvju labajā pusē augšējais
zvans augšējam stāvam, apakšējais zvans
lejasstāvam).

Pērminderu kalpošana
Svētdien, 5. feb. – A. Vīksniņš, A. Švalbe.
Svētdien, 12. feb. – G. Luss, L. Dingley.
Svētdien, 19. feb. – G. Luss, L. Dingley.
Svētdien, 26. feb. – S. Straumane, A. Vīksniņš.

Archibīskapes Laumas Zušēvicas Zvaigznes dienas vēsts
Priecīgu Epifānijas dienu!
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! Priecīgu Epifānijas dienu!
Priecīgu Zvaigznes dienu!
Ar šo dienu mēs ieejam skaistā Atspīdēšanas vai Epifānijas
laikā mūsu Baznīcas gadā. Šī ir jau sestā diena Jaunā gadā
un es no sirds Jūs apsveicu tajā un izlūdzos Dieva svētību,
dodoties tālāk 2017. gadā pa to ceļu, ko mums paredzējis
Dievs. Ne vienmēr ir tik viegli to saredzēt, bet tik bieži tas
nav tādēļ, ka Viņš to nav apgaismojis.
Pašiem kādreiz sevi jāpārliecina celties un doties pie pienākumiem vai darbiem, kas prasa domāt
jaunās kategorijās! Kādreiz nav viegli, jo jāuzdrīkstas nepalikt 'uz vietas' tikai tādēļ, jo tur ir drošāk vai
viss ir tik ierasts un jauks. Dievs lai dod, ka mums netrūktu ticības doties tur, kur Viņš vada, arī ja mēs
nonāktu vēl neiepazītā teritorijā vai pie tiem, kas nepazīst Kristu vai Viņa evaņģēliju, un mūs pat
uzskata par bīstamiem. Kā reiz Jēzus laikā, tā tagad, pasaulē netrūkst Herodu vai ļaunuma un grēka
pretspēka Kristus patiesībai.
Dosimies 2017. gadā bez bailēm, ne tikai aiz ziņkārības, bet aiz pārliecības, ka sekojot ilgām pēc
patiesības, mēs arvien nonāksim pie Kristus. Dosimies tālāk šī gada Reformācijas jubilejas garā,
gatavībā sevi pārbaudīt, sevī reformēt to, kam jāpārtop vai jāatjaunojas. Pateiksimies arvien par tiem,
kas mūs mudina dalīties ar to, ko esam Kristū atklājuši un no Viņa saņēmuši. Kaut katram mēs būtu
gatavi sludināt, ka Viņš ir gaisma, kas laužas cauri tumsai, ko dažkārt piedzīvojam pasaulē, vai paši
sevī izjūtam.
Reiz Zvaigznes dienas dziesmā (meld.: Finlandia) nezināms autors aicināja:
“Pie debesīm ir zvaigzne uzlēkusi, Tik mirdzoši tās stari lejup krīt.
Sirds, kas tik ilgi gaismu meklējusi, Nu visos ceļos debess gaisma mirdz!
Pie debesīm ir zvaigzne uzaususi. Sirds, vai to jūti, kā tā starot prot?
Tai sāpei, kas tik ilgi sāpējusi, Nāks Glābējs Jēzus saldu mieru dot.
Pie debesīm ir zvaigzne uzlēkusi. Nav citas par to spožākas nekur.
Sirds, kas tu, tumsu nesot, piekususi, Tev gaisma tur, tev spoža gaisma tur!”
Tā Viņa gaisma, kas par sevi vēsta:
“Es, Jēzus, sūtīju savu eņģeli liecināt jums draudzēs par visu šo.
Es esmu Dāvida sakne un dzimums, mirdzošā Rīta Zvaigzne!” (Jņ. atkl. 22:16)
Un par mums Viņš vēsta:
“Jūs esat pasaules gaisma.: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis,
neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd
cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs!” (Mt. 5:14-16)
Dievs lai svētī, ka šodien īpaši spoži mirdziet līdz ar visu mūsu Baznīcu – visu 2017. gadu – Dievam
par godu un slavu, mūsu latvju tautai un līdzcilvēkiem visur par svētību!
Kristus mīlestībā, jūsu + Lauma

Nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņa un sacīja: “Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules
grēku. Šis ir tas, par kuru es teicu: pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā
es. Un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu, kristīdams ūdenī, lai viņš tiktu atklāts Israēlam.” Un Jānis
liecināja: “Es skatīju Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa. Es viņu nepazinu, bet
tas, kurš mani sūtījis kristīt ūdenī, man sacīja: uz ko tu redzēsi Garu nonākam un paliekam, ir tas, kas
kristī Svētajā Garā. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva Dēls.”
Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja un arī divi viņa mācekļi. Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš sacīja:
“Redzi, Dieva Jērs!” Abi mācekļi dzirdēja viņu tā runājam un sekoja Jēzum. Bet Jēzus, apgriezies un
ieraudzījis viņus sekojam, tiem jautāja: “Ko jūs meklējat?” Tie viņam sacīja: “Rabi (tulkojumā:
Skolotāj), kur tu mājo?” Viņš tiem sacīja: “Nāciet un redzēsiet!” Tad tie aizgāja un redzēja, kur viņš
mājo, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap desmito stundu. Bet Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis,
viens no tiem diviem, kas Jāni bija dzirdējuši un sekojuši Jēzum, vispirms atrada savu brāli Sīmani un
viņam sacīja: “Mēs esam atraduši Mesiju” (tulkojumā: Kristus). Viņš to aizveda pie Jēzus. Uzlūkojis
viņu, Jēzus sacīja: “Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tevi sauks Kēfa” (tulkojumā: Pēteris).
Jāņa evaņģēlijs 1:29-42
Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 2017. gada 15. janvārī
Ceturtais jautājums
Bakalaura grāda studijās Concordia universitātē Montreālā viens
no maniem priekšmetiem bija klase ar nosaukumu
“Svētceļojumi”. Klasē bija iespēja piedalīties vienā svētceļojumā
pa Montreālas salu. Salā atrodas vairāki simti baznīcu. Šajā
svētceļojumā piedalījās studenti no visām 4 Montreālas
universitātēm, 2 angļu – Concordia un McGill, un 2 franču –
Université de Montréal un Université du Québec à Montréal.
Svētceļojumā ievērojami pieturas punkti bija slavenā Notre
Dame bazilika vecajā Montreālā un Saint Joseph's Oratory
(bildē), kura atrodas vienā no Montreālas kalniem. Tā ir
iespaidīga bazilika, kur ir vairāki dievnami un īpaša zāle, kur var
redzēt simtiem kruķus, šos kruķus zālē atstāja cilvēki, kuri tika
dziedināti. Svētceļinieki tiek aicināti skaitīt lūgšanas uz katra
trepju sliekšņa, kāpjot augšā pa kalnu, lai tiktu bazilikā.
Pēc svētceļojuma nākamā lekcija bija nosaukta “Ceturtais jautājums”. Visiem studentiem, protams,
radās liela ziņkārība, mēs, protams, nezinājām, kas bija pirmie trīs jautājumi, viss, ko mēs gribējām
zināt – kas ir ceturtais jautājums? Lekcija bija par tiem jautājumiem, kuri parasti izskan, kad divi
svētceļnieki, kuri viens otru nepazīst, sastopas svētceļojumā. Pirmie trīs jautājumi automātiski
paceļas. Pirmais: “No kurienes jūs esat?”, te veidojas attiecības, mēs uzzinām, no kurienes viens otrs
nāk, varbūt pastāv iespēja, ka ir kāda kopēja paziņa vai vēsture.
Otrais jautājums saistās ar maršrutu, tas ir “Kur jūs sākāt?” Te jāsaprot, ka šo svētceļojumu varēja
sākt atšķirīgās vietās Montreālas salā. Šādu jautājumu jautājot, var saprast, cik tālu viens otrs jau ir
nostaigājis. Šeit notiek gandrīz tāda novērtēšana. Te nodibinās statuss, tā nav tik laba lieta, bet
dabiska.

Trešais jautājums arī saistās ar maršrutu: “Cik tālu jūs dosaties?” Te noskaidro, cik tālu viens otrs vēl
dosies un vai ir vēlēšanās ar šo cilvēku staigāt kopā tālāk šajā svētceļojumā. Šie pirmie trīs jautājumi
ir tie parastie jautājumi, ko svētceļinieki jautā viens otram iepazīstoties. Bet ceturtais jautājums ir
daudz dziļāks... un jūs droši vien nepacietīgi gaidāt uzzināt, kas ir šis ceturtais jautājums. Šis ir
jautājums, no kura svētceļinieki mēģina izvairīties. Tas sākas ar vārdu “Kāpēc?”
Jēzus nekad nejautā “kāpēc” mūsu lasījumā, kad Viņš satiek Jāņa mācekļus. Viņš jautā gandrīz to
pašu lietu citos vārdos. Jēzus nejautā, no kurienes jūs esat vai kur jūs dodaties. Jānis mums vēsta,
ka Jēzus jautā: “Ko jūs meklējat?” Citos vārdos, Jēzus jautā: “Kāpēc jūs staigājat kopā ar mani?”
Šis jautājums “Kāpēc jūs te esat?” nav jautājums, no kura tikai svētceļinieki izvairās. Man šķiet, arī
mūsdienu pasaule īpaši vēlas izvairīties no šī jautājuma. Mēs esam tik ļoti aizņemti. Mums ir tik
daudz izklaides iespējas, lieli TV ekrāni, gudrie telefoni utt. Ja kāds skatītos no ārienes, kā piemēram,
citplanētieši nolaistos pasaulē, viņi agri vai vēlu nonāktu pie secinājuma, ka pasaules cilvēki mēģina
no kaut kā izvairīties. Bet no kā?
Viena no tām lietām ir, ka mēs mēģinām izvairīties no fakta, ka lietas gluži neizdodas, kā mēs
vēlamies. Vairums no mums, mēs tiekam mācīti, lai būtu labi cilvēki, pelnītu daudz naudas, audzinātu
un izglītotu bērnus, nopirktu māju, dotos atvaļinājumos utt. Un it kā rezultātā mēs būsim priecīgi vai
vismaz apmierināti. Un daži no mums, mēs esam apmierināti. Bet ja šis stāsts būtu patiess, tad
nebūtu problēmu pasaulē, nebūtu dzeršanas, citu atkarību, daudz stundu pie TV, pārēšanās un
depresijas. Realitāte ir, ka mēs ciešam, kaut gan esam vispriviliģētākie iedzīvotāji visas pasaules
vēsturē.
Ceturtais jautājums ir pamatīgs, tas aizskar tās robežas, ko uzceļam, lai sevi sargātu, lai izvairītos no
šī jautājuma: “Kāpēc mēs te esam/Kāpēc jūs te esat?” Mēs piedzīvojam risku šajā jautājumā, mums ir
bailes. Bet šis ir arī cerības brīdis. Kāpēc, jo ceturtais jautājums ir ielūgums veidot attiecības. Vai jūs
esat svētceļinieks, draugs vai kaimiņš, šis jautājums tiek jautāts, jo tam, kas to jautā, ir rūpes par tevi,
viņš vēlas dzirdēt atbildi, tevī ieklausīties! Un tavu atbildi godās, bet, iespējams, tevi izaicinās
mainīties, atjaunoties. Šajā brīdī veidosies kopiena, sadraudzība.
Jautājot jautājumu mācekļiem: “Ko jūs meklējat?”, Jēzus aicina viņus sarunā. Un tas ir, kas tieši
notiek, mācekļi atbild un jautā Jēzum: “Kur Tu mājo?”, un ko Jēzus dara, Viņš atbild un ļoti tieši, ar
vārdiem, kuri aicina attiecībās. “Nāciet un redzēsiet!”
“Kāpēc mēs te esam?” ir grūts jautājums, bet ja mēs no tā izvairāmies, mēs bēgam no viena no
galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs te atrodamies, lai būtu attiecībās un liecinātu par mūsu attiecībām
ar Dievu, kurš mūs mīl ar bezrobežu mīlestību, vada un atjauno. Jesajas grāmatā ir rakstīts “Es tevi
darīšu par gaismu tautām”.
Mums kā svētceļiniekiem un cilvēkiem bieži ir jājautā šo ceturto jautājumu. Kāpēc mēs staigājam šo
ceļu, šo dzīvesveidu? Vai ir cits ceļš, pa kuru staigāt? Ko Jēzus atbild? “Nāciet un redzēsiet!”
Lai mēs dzirdam šo jautājumu un ielūgumu, un sekojam šim ceturtajam jautājumam līdz tām
svētīgām un izaicinošām vietām. Jēzus saka: “Ko jūs meklējat”...“Nāciet un redzēsiet!” Āmen.

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības valdes priekšsēdētājas
Mag. theol. Rudītes Losānes (bildē) raksts “Lielā Diriģenta orķestrī”
Cilvēka radīšanas stāsts un grēkā krišanas stāsts – divas Rakstu
vietas, divi stāsti Bībelē. Pirmais skan kā Visuma simfonija ar prologu
par Dieva bezgalīgās mīlestības ieceri un epilogu, kurā top šīs
mīlestības izcilākais auglis – cilvēks: vīrietis un sieviete. Otrs stāsts
konfrontē šo dievišķo kompozīciju un ienes turpinājumā citas
nianses, citas skaņas, kas izjauc harmonijas plūsmu.
Īsais dzīves posms uz zemes katram cilvēkam ir dots, lai viņš kā
instruments ļautos uzskaņošanai un atgrieztos dievišķajā
kompozīcijā, no kuras reiz ir izkritis, bet kurā viņam ir īpaša vieta un
bez viņa šī vienreizējā simfonija nebūtu pilnīga.
Izcilā latviešu diriģenta Marisa Jansona tēvs Arvīds Jansons mēģinājumu sācis ar instrumentu
skaņošanu, kaut arī izpildītājmāksliniekiem tie jau bijuši uzskaņoti. Godājamais maestro veltījis pat
divas stundas, lai tos pārskaņotu, pieskaņojot ne tikai diriģenta ausij, bet arī līdzās esošo instrumentu
skanējumam. Lai visi būtu kā viens. Pēc tam orķestra izpildījums esot bijis izcils.
Šis mazais stāsts labi ilustrē to izredzēto cilvēku sabiedrību, kas meklē atpakaļ sasaistīšanos ar savu
Radītāju, un parāda, kādai tai gribētos būt, jo dievišķās simfonijas notis ir ierakstītas dziļi viņu sirdīs.
Katra meklētāja neapzinātajos dziļumos tās skan kā ilgas, kā cerība – vēlme būt laimīgam. Klusībā
mēs ļaujamies, kā protam, dižā Diriģenta vadībai, taču bieži vien instrumenti paliek savstarpēji
nesaskaņoti, jo neviens vien šajā individuālisma laikā ir piemirsis par kopējā skanējuma
nepieciešamību.
Ja šo stāstu pārnesam uz šodienas realitāti, uz 21. gadsimtu, un pielīdzinām to mazajai latviešu
luteriskajai grēcinieku saimei, tad mūsu orķestra skanējums, iespējams, būtu patālu no dievišķās
simfonijas vairāku iemeslu dēļ. Neviens vien vēlētos spēlēt pirmo vijoli, aizmirsdams, ka tāda orķestrī
ir tikai viena. Bet daudz bīstamāks kopējam harmoniskam skanējumam būtu kāda šķitums, ka
orķestrī ir svarīgāki un mazāk svarīgi instrumenti, ir priviliģētāki un mazāk priviliģēti. Vēl bīstamāk
būtu, ja kāds izdomātu sadalīt orķestri pareizajos un nepareizajos un beigu beigās pats piedāvātos
būt par diriģentu.
Iedomājieties – ja kādam ienāktu prātā, ka pareizie instrumenti ir tie, kas beidzas ar līdzskani “s”, –
kontrabass, čells, trombons, mežrags, alts –, bet tie, kas beidzas ar patskaņiem, ir nepareizie, kā
flauta, vijole, oboja u.c. Vēl vairāk – ja uzskatītu, ka pareizie un reizē izredzētie ir tie, kuru nosaukums
ir vīriešu dzimtē, bet nepareizie – sieviešu dzimtē. Arī partitūra tiktu sadalīta atbilstoši šādam
redzējumam. Vadošās daļas tiktu iedalītas instrumentam ar vīriešu dzimtes galotni, neskatoties uz
meistara darba ieceri, pārējās mazāk svarīgās partitūras daļas tiktu “sieviešu dzimtes” instrumentiem.
Metaforā par simfonisko orķestri, uzlūkojot mūziķus kā Dieva aicinātos katru ar savu instrumentu,
spilgti parādās pretruna, kuru savstarpējās attiecībās ienesuši tie, kas dala privilēģijas pēc
dzimumiem. Tāda mūzika būs neharmoniska, iespējams, pat ausīs griezīga. Taču arī pie trokšņiem
var pierast, un, ja nav dzirdēts dievišķs harmonisks kopējs skanējums, arī tos var noturēt par labu
mūziku. Tikai šī mūzika nesasauksies ar to dievišķo simfoniju, kas skan katra sirdī. Un laimīgo šajā
orķestrī nebūs. Būs izmocīta, bezspēcīga, dziļi nelaimīga Dieva tauta, kas nes pašradītu sociālo
attiecību jūgu.

Sabiedrības attīstības vēsturi lielā mērā nosaka abu dzimumu attiecības, kā tās veidojušās cauri
gadsimtiem. Spāņu domātājs Hosē Ortega i Gasets raksta: “Pasaules vēsturei ir savs īpašs dzimumu
ritms.” Šī dabiskā attīstības ritma drauds ir tas, ka bieži vien lielāks uzsvars likts uz to, kas abus
dzimumus šķir, nevis vieno. Uzsvars uz dzimumu atšķirību dalījis vēstures attīstības gaitu matriarhātā
un patriarhātā. Vienā posmā priviliģētākas bijušas sievietes, otrā – vīrieši.
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā iezīmējās jauna kustība, kas pazīstama kā feminisms, kurš savā
attīstībā reizēm ieguvis arī agresīvas formas, bet tā labā daļa ir dialoga veicināšana par līdztiesību
starp abiem dzimumiem. Šī dialoga ietekmē parādās dziļākas interpretācijas Bībeles tekstiem, kuri
liedza sievietēm ieņemt līdztiesīgu vietu draudzē un sabiedrībā. Izrādās – tās nav pretrunā ar Dieva
Vārda patiesību, bet dod pilnīgāku ieskatu tajā.
Šodien šķiet saprotami, ka radīšanas stāstā teologi ierauga līdztiesīgas attiecības starp abiem
dzimumiem, nevis vīrieša dominanti. Citāds interpretējums teoloģijā ir arī 1. vēstules korintiešiem
14:34-35 tekstam. Tā tiešais tulkojums ilgus gadsimtus aizliedza sievietei draudzē ne tikai mācīt, bet
arī runāt. Simboliski šīs Rakstu vietas egalitārā interpretācija ir noņēmusi važas gan no tā tiešās
izpratnes kā vienīgās un pareizās, gan reāli no sieviešu paverdzinošās lomas baznīcā. Un kopš
Reformācijas nešķiet vairs dīvaini un pretrunīgi, ka brīvības vēsmas Dieva tautā vēsturiski ienāk nevis
no Baznīcas vadītāju puses, bet kā margināla atmodas kustība, kas līdzīgi strautiņam izskalo
novecojošās sociālās struktūras, lai tiktu veidota jauna sociāla celtne atbilstoši laikmetam, nezaudējot
Kristu kā pamatu. Tāpat tas bija ar verdzības kā institūcijas atcelšanu.
Cīņa pret verdzību bija vairāk nekā tūkstoš gadu ilga arī kristīgās Baznīcas iekšienē. Lai gan kristiešu
vidū dzima pārliecība, ka sociāli un juridiski beztiesisku cilvēku atrašanās cita cilvēka īpašumā nav
dievišķs iestādījums, tomēr ilgstoši tas nebija kristīgās Baznīcas kopējs uzskats. Tikai ap 1000. gadu
Ungārijas karalis Stefans I, kas bija kristietis, paša veidotajos likumos pavēlēja, ka ikviens kristīgais
vergs, kas dzīvo vai nonāk Ungārijas karalistes teritorijā, nekavējoties kļūst par brīvu cilvēku.
Iepretim tam var minēt Nigēriju, kurā verdzība par nelegālu tika pasludināta tikai 2003. gadā.
Pašreiz visā pasaulē kristīgajā Baznīcā notiek garīga cīņa starp tiem, kuri nevēlas un nespēj vecās
pārliecības dēļ atbrīvot sievieti no sociālas un garīgas verdzības važām, un starp tiem, kas ir
sadzirdējuši pravietisko aicinājumu abiem dzimumiem dot līdzīgas tiesības, nezaudējot un
neizkropļojot Dieva iestādīto dzimumu atšķirību. Bībeles tekstu atšķirīgo teoloģiski pamatoto
interpretāciju kontekstā, uz kā pamata sieviete joprojām tiek diskriminēta Baznīcā, šķiet, ka
līdztiesības pretinieku nostāju vairāk vada nevis teoloģiski, bet ideoloģiski argumenti.
Vēstures gaitā Bībeles atsevišķu vietu interpretācijā ieliktais ideoloģiskais uzskats ir leģitimējis pat
kriminālas darbības Baznīcā, dažreiz nosaucot tās par svētām. Piemēram, Rietumu un Austrumu
kristīgo Baznīcu vairāku gadsimtu aizliegums sievietei dziedāt draudzes korī. Šī pārspīlētā Rakstu
vietas – aizliegums sievietei runāt sapulcēs – izpratne radīja baisu parādību Rietumu kristīgajā
Baznīcā, jo tika kastrēti mazi zēni, lai draudzes korim būtu sieviešu balss aizstājēji. Šodien neviens
nešaubās, ka tā nebija Dieva griba, līdzīgi kā svētā inkvizīcija, kas raganu medībās iznīcināja
tūkstošiem talantīgu, viedu sieviešu. Paies, iespējams, vēl simt gadu, un nākamās paaudzes ar
līdzīgu attieksmi uzlūkos šodien aizliegto sieviešu ordināciju garīgā amatā. Jau tagad daudziem jo
daudziem šķiet absurdi argumenti pret sieviešu ordināciju. Sievietes daudzviet pasaulē auglīgi kalpo
Dievam dažādos amatos draudzē, tai skaitā par diakonēm, mācītājām un bīskapēm, kā tas ir bijis
pirmbaznīcas laikos, nezaudējot savu sievietes identitāti.

Arī sievietei ir vieta un loma lielā Diriģenta orķestrī, atskaņojot Visuma simfoniju, un to nenosaka kāds
no simfoniķiem, bet pats Diriģents. Vai varam iedomāties, ka Vīnes Filharmonijas orķestrī, kas ir
vispāratzīts par vienu no izcilākajiem orķestriem pasaulē, kāds vīrieša dzimuma pārstāvis uzskatītu,
ka dažas no simfoniķēm sēž pārāk tuvu diriģenta pultij un pēc viņa visdziļākās pārliecības tas
nesaskan ar diriģenta gribu? Vai arī kādi citi stiprā dzimuma pārstāvji uzskatītu, ka pirmo vijoli
nedrīkst spēlēt sieviete. Vai arī – no mēģinājuma aizietu visi vīrieši, ja pie diriģenta pults viņi
ieraudzītu sievieti. Vīnes Filharmonijas orķestra lieliskais skanējums ir saistīts ne tikai ar mūzikas
instrumentu izmantošanu un spēles stilu, kas būtiski atšķiras no citiem lielākajiem orķestriem, bet arī
ar to, ka tajā spēlē dažādu rasu un abu dzimumu pārstāvji, kas padara orķestra skanējumu pilnīgu.
Uz šī piemēra fona rodas jautājums: vai varam šodien iedomāties pasaules luterāņu saimi bez
sievietēm mācītājām un bīskapēm? Kāda tā būtu?
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12. februārī
plkst. 11:00
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DRAUDZES DZĪVE
Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes

DĀMU SAIMES GADSKĀRTĒJĀ SAPULCE
SVĒTDIEN, 12. FEBRUĀRĪ, 2017
PLKST. 12:30

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.
2016. g. budžeta izpildījums un 2017. 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, 19. FEBRUĀRĪ, 2017
PLKST. 12:30

Pēc sadraudzības draudzes nama lejas telpās
Darba gaita:
1. Ievada lūgšana.
2. Sapulces amatpersonu vēlēšanas.
3. Draudzes 2016. g. 14. feb. gadskārtējās sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
4. Draudzes vadības ziņojumi.
5. Revīzijas komisijas ziņojums.
6. Budžeta izpildījuma pieņemšana par 2016. gadu.
7. Budžeta projekta pieņemšana 2017. gadam.
8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas.
9. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.
10. Noslēguma lūgšana.

Padomes sēde janvārī
Janvāra mēnesī padomes locekļi nolēma sēdi atcelt slikto laikapstākļu dēļ.
Dāmu saimes ziņas
Janvāra mēnesī pie galdiņa kalpoja Edija un Roberts Demandti, Skaidrīte Štolcere, Rita Drone, Inta
Grāvīte, Aija Vijuma. Ziedus uz altāra lika Laima Dingley, Irma Kurme, Rita Drone, Aija Vijuma. Par
sadraudzību rūpējās Inta Grāvīte, Anita Jurēviča – zupu pusdienas, Ilga un Vigo Dulbes ar Dzintru
Prīlapu, LOAM, Aija un Vilis Vikmaņi.
Ja varat palīdzēt sadraudzības stundā vai ziedot produktus, lūdzu sazinaties ar
janvāra/februāra/marta mēneša darba grupas vadītāju Ilgu Dulbi: 952-884-2628.
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (612-866-3235) vai Selgai Pētersonei
(651-484-6046).
Lasīšanas pulciņš
Lasīšanas pulciņš pašreiz lasa Daces Judinas grāmatu “Dīvainais
līgovakars”. Šo grāmatu pārrunāsim trešdien, 22. februārī, plkst.
10:00 no rīta baznīcas lejas telpās. Visi mīļi aicināti!
“Svētrīta Zvanu” februāra izdevuma vāka dzejoļa autors
Dzejniece Valda Mora
Dzejniece Valda Mora, arī Valda Moora, prec. Upmale; dzimusi
1902. gada 24. martā Lēdurgā, Latvijā, mirusi 2001. gada 6. martā
Ņujorkā, ASV. Henrija Moora māsa. Dzimusi skolotāja ģimenē.
Mācījusies Lēdurgas draudzes skolā, Krotova ģimnāzijā Rīgā
(1914-15), Neijas ģimnāzijā Cēsīs (1916-17). 1917. gadā kopā ar
ģimeni devusies bēgļu gaitās uz Krieviju, kur mācījusies Staraja
Rusas ģimnāzijā un Omskas vidusskolā. Pēc atgriešanās Latvijā,
beigusi skolotāju kursus Rīgā, no 1920. līdz 1944. gadam strādājusi
par skolotāju Rīgas 17. pamatskolā. 1944. gadā emigrējusi uz
Vāciju, kur dzīvojusi Berlīnē un Vircburgā, 1951. gadā izceļojusi uz
ASV. Dzīvojusi Longailendā pie Ņujorkas.
Cepures un cimdi Mineapoles trūcīgiem bērniem nodoti organizācijai
Pateicība no Hats & Mittens
This year Hats & Mittens has made a significant effort to connect with schools whose populations
have over 90% free and reduced lunch. We believe that no matter what circumstances their parent (s)
are in, these children should not be without the basic necessity of warmth. By dropping off hats and
mittens to schools, we have made sure that teachers have immediate access to items. This year we
had 25 schools requested items and all but 3 have received items of warmth. Your donation will
immediately go to these remaining schools. On behalf of Hats & Mittens, we are grateful for your
church's ongoing and generous support!!! Cindy
Kopumā latviešu skola un draudze šogad Mineapoles
trūcīgiem bērniem noziedoja 105 vienības:
62 cepures (20 no tām mazlietotas), 37 cimdu pārus (6 pārus
mazlietotus), 5 lakatus (1 mazlietotu), 1 pāri adītu čību.

Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēnu atsauksmes par somām,
cepurēm, cimdiem un iespēju ēst launagu
Paldies par jauko somu! Tā man ļoti noder, jo iepriekšējā saplīsa,
nevarēju vairs aiztaisīt rāvējslēdzēju. Maniem vecākiem nav liela alga,
tāpēc mēs nevaram nopirkt labu un kvalitatīvu somu. Aija Sudraba, 6.
klase
Manai iepriekšējai somai apakšā bija izdilis liels caurums, to nevarēja
salāpīt. Man patīk jaunā soma, jo tā ir tik skaista! Man nebija siltās
cepures. Tagad man ir ļoti skaista un silta cepure! Paldies! Linda
Liepiņa, 6. klase
Mūsu ģimenē ir daudz bērnu un iztikas līdzekļi mums ir švaki, tāpēc
liels paldies par somām un cepurēm! Pagājušajā gadā soma tika
manai māsai Jolantai, šogad man. Šogad saņēmām arī siltās cepures
un Jolanta arī siltos cimdus. Viņai tādi nebija. Paldies! Keita Kalvāne,
5. klase
Mana jaunā soma ir ļoti skaista un
izturīga. Tā ir ietilpīga un ērta. Maniem
vecākiem nav tik daudz naudas, lai
saplīsušās somas vietā iegādātos jaunu. Paldies par šo iespēju
iegūt somu skolā! Diāna Angelika Šmite, 7. klase
Man šodien iedeva ļoti siltu un
smuku cepuri, šalli un cimdiņus.
Man vairs nebūs auksts, kamēr
gaidīšu skolas autobusu un iešu
uz mājām. Mammai un tētim nav
naudiņas, tāpēc man ziemā bija
auksts. Alise Jankovska, 2. klase
Jūs esat ļoti mīļi un jauki cilvēki.
Katru gadu jūs bērniem kaut ko
dāviniet. Daudziem bērniem un tai
skaitā vecākiem tas daudz nozīmē
un atvieglo naudiņas ziņā. Mans
dēls Aivis mācās 3. klasītē un viņš ļoti priecājas par silto cepurīti.
Atbraucot no skolas, viņš man parādīja un tā patiesi ir smuka un
silta ziemas cepurīte. Es jums visiem, kas ar šo sirsnīgo
dāsnumu darbojas, vēlu veselību, jo jūs bērniem sagādājiet siltas
un mīļas dāvanas. Sevišķi tiem bērniem un vecākiem, kas paši to
nevar atļauties. Aivja mamma
Es katru dienu grupiņā gaidu launagu. Man garšo, kā Janas
tante taisa ēst. Man pēc tam vēl ilgi jābrauc mājās ar autobusu,
tāpēc es kārtīgi ēdu launagu. Ja citi negrib ēst zupu vai putru tik daudz, tad es varu dabūt
papildporcijas. Krista Obuha, 4. klase
Es nekad nekavēju launagu, jo gribas ēst. Gvido Meškavskis, 2. klase
Janas tante vāra garšīgas piena zupas. Es ēdu, cik vien var! Man garšo arī bulciņas, putras un
maizītes. Jolanta Kalvāne, 4. klase

Pēc pusdienām man vienmēr gribas ēst, jo autobuss mājās ved vēlu. Launagā es cenšos paēst
pēc iespējas vairāk, lai varu sagaidīt vakaru. Endijs Zīle, 4. klase
Pateicība zupu pusdienu palīgiem no Anitas Jurēvičas
Paldies visiem par lielo
atbalstu zupu pusdienās.
Īpaši paldies gribu pateikt
visiem, kas palīdzēja šīs
pusdienas pagatavot. Liels
paldies Evai Tonei, Kristīnei
Girbei, Intai Lāčplēsei un
Santai Kalnītei par garšīgām
zupām. Paldies Inesei un
Aleksai Dulbēm par garšīgo
medus
kūku,
Indrai
Halvorsonei
un
Larisai
Ozolai par saldumiem, kā arī
tiem, kas dalīja zupas,
mazgāja traukus, paldies
Baibai Rudzītei, kura satīrīja
telpas aiz mums. Es savā un
No kr.: Santa un Kaspars Kalnīši, Inese Dulbe.
Kazdangas bērnu vārdā visiem saku sirsnīgu paldies.
Ieņemtie ziedojumi 8. janvāra zupu pusdienās
8. janvāra 14 gardo zupu pusdienās ziedojumos tika ieņemti $2,700! Vēl $500 tika noziedoti pirms
8. janvāra šim pašam mērķim, tātad kopumā ienāca $3,200. Lai varētu paēdināt Kazdangas
pamatskolas bērnus veselam gadam, ir nepieciešami apmēram $1,600. Pateicība Dievam – esam
dubultojuši vajadzīgo summu! Papildus ēdināšanai dāsnie ziedojumi ļaus iegādāties arī siltas
ziemas jakas bērniem.
Draudzes vārdā vēlos no sirds pateikties Anitai par viņas svētīgo kalpošanu, rādot mīlestību
Kazdangas bērniem. Draudze ar lielu prieku kopš 2009. g. nāk pretī ar reklamēšanu, telpām,
finansiālu izkārtojumu un atbalstu. Šādā veidā mēs atbildam Jēzus vārdiem: “Jo es biju izsalcis, un
jūs devāt man ēst; es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert.” Mateja ev. 25:35. Māc. Dāgs
Kur ir Kazdanga?

Māteru Jura Kazdangas pamatskola atrodas skaistā vietā Latvijā – Aizputes novada
(novads attēlots bildē) Kazdangā.
Kazdangu iekļauj milzu parks, skaistais Dzirnezers un Alokstes upīte.

Pateicības no Kazdangas
No Kazdangas skolas, kam jau gadiem esam vākuši un sūtījuši līdzekļus daudzbērnu ģimeņu un
trūcīgo bērnu atbalstam, esam saņēmuši vairākas pateicības vēstules.
2016. gada nogalē skolotāja Agrita Zundovska mums raksta:
“Māteru Jura Kazdangas pamatskola atrodas skaistā vietā Latvijā – Aizputes novada Kazdangā.
Kazdangu iekļauj milzu parks, bagāts dažādu koku šķirnēm, tādejādi bagātinot mūsu ikdienu.
Dodoties uz skolu, ikkatrs, lai arī no kuras puses uz to vestu ceļš, vienmēr var baudīt dabas vareno
mieru un smelties spēku no dižajiem kokiem. Arī skaistais Dzirnezers un Alokstes upīte sniedz prieku
garāmgājējiem.
Mūsu skolas sadarbība ar Mineapoles – St. Paulas latviešu evaņģēliski luterisko draudzi aizsākusies
jau 2009. gadā, pateicoties mūsu skolas absolventei Anitai Jurēvičai, kura ir šīs draudzes locekle.
Visu šo gadu garumā mūsu skolēni saņēmuši atbalstu ēdināšanas apmaksai pusdienām, un
galvenokārt – launagam.
Ekonomiskā situācija Latvijā ir smaga, īpaši laukos. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, daudzi
jaunie darbspējīgie latvieši ir devušies peļņas meklējumos uz citām valstīm, izveidojuši ģimenes un
palikuši tur, nevēloties atgriezties Latvijā. Arī Kazdanga ir viena no vietām, kur cilvēku paliek arvien
mazāk, jo produktīvā vecuma cilvēki dodas uz pilsētām, vai arī izceļo uz citām valstīm. Šobrīd
Kazdangā dzīvo aptuveni 1300 iedzīvotāju. Šeit ir ļoti maz darba vietu, līdz ar to likumsakarīgi, ka tie,
kuri ir spējuši, devušies prom; vēl daļa strādā pieejamajās darbavietās vai tuvākajās pilsētās. Bet bez
viņiem vēl paliek daļa cilvēku, kuri ir mazāk apņēmīgi, kuriem nav piemērotas izglītības, vai kuri kādu
citu iemeslu dēļ ir palikuši bez darba un pastāvīgiem ienākumiem. Tas ir iemesls, kāpēc daudzi mūsu
bērni ierodas skolā nepabaroti, slikti ģērbti un ar dažādām sociālām problēmām.
Ir svarīgi, ka, pateicoties “valsts piena programmai”, pēc pirmās stundas bērni var izdzert glāzi piena,
jo brokastis ēstas jau pirms 2-3 stundām, vēlāk seko siltas un sātīgas pusdienas, bet pēcpusdienā –
iespēja paēst launagu. Šogad to gatavo mūsu skolas pavāre, regulāri vārot dažādas piena zupas,
gardas putras un reizēm arī kā našķis tiek kāda bulciņa un tēja. Ir ģimenes, kur vecāku finansiālā
stāvokļa (un nereti arī – nevēlēšanās neko darīt) dēļ, bērniem šī ir pēdējā kārtīgā ēdienreize līdz
nākamam rītam. “Pagarinātās dienas” skolotājas stāsta, ka ir bērni, kas apmeklē šo grupu tikai tāpēc,
lai viņi varētu paēst launagu. Viņi nepacietīgi vaktējot pulksteni, zinot, cikos paredzēts launags, jo no
pusdienām līdz launagam pagājušas jau gandrīz četras stundas un mazie vēderiņi ir sen aizmirsuši
pusdienās ēsto. Pēc launaga bērni mirdzošām acīm dodoties uz klasi turpināt mācības, vai arī ejot ar
skolotāju pastaigā pa parku līdz laikam, kad pienāk skolas autobuss. Mājupceļš dažam ir pat veselas
stundas garumā. Un tā tas turpinās visa mācību gada garumā.
Pirms diviem gadiem mūsu skola bija arī projekta “Priecīgas pēdas” dalībniece. Cik priecīgi un laimīgi
bija bērni, kuri šī projekta ietvaros tika pie jauniem, labiem, kvalitatīviem apaviem! Kur nu vēl
negaidītais pārsteigums – dāvanu karte grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”! Es vēl nākamā mācību gada
garumā vēroju, kā daudziem bērniem apavi kalpoja ikdienas gaitās, likās, ka tie stiepjas kopā ar
bērnu pēdām. Sporta apavi tika mazgāti ne reizi vien, kamēr vien tos varēja uzvilkt kājās, bet pēc tam
tie pārgāja jaunāko māsu vai brāļu lietošanā. Mūsu Ērikai, kurai ir kustību traucējumi un bērnu
cerebrālā trieka, bija iespēja iegādāties ergomatisku mugursomu. Pateicībā atceramies jauko
tikšanos ar luteriskās baznīcas locekļiem – jauniešiem no visām pasaules malām.

Ar Anitas gādību un baznīcas atbalstu skolēni iepriekšējā mācību gadā saņēma jaunas mugursomas,
cimdus, cepures, maiņas apavus skolai un dažādas dāvaniņas. Mēs, skolotāji, priecājāmies kopā ar
bērniem par jaunajām somām, jo šeit iegādātās, kas nav no dārgajiem firmu veikaliem, ātri plīst un
izirst pa visām vīlēm. Skolēniem tādas ir pārsvarā, jo tikai retais var atļauties nopirkt kvalitatīvu,
izturīgu somu, kas kalpo ilgāk par pāris mēnešiem. Sadarbībā ar klašu audzinātājām un skolas
sociālo pedagoģi rūpīgi izvērtējām, kuriem skolēniem izsniegt jaunās mugursomas. Redzam, ka tās
tiek lietotas arī šajā mācību gadā. Esam pateicīgi par jauno sūtījumu ar somām, jo tā varēsim turpināt
iesākto darbu un skolēniem būs iespēja doties uz skolu ar labām mugursomām.
Kopš 2009. gada palīdzību saņēmuši ļoti daudzi mūsu skolēni. Laikā, kad sākās ziedojumu
saņemšana, skolā mācījās ap 150 skolēnu, šobrīd skaits sarucis līdz 120. Tomēr palielinājies to
bērnu skaits, kuriem nepieciešama palīdzība. Vairums daudzbērnu ģimeņu dzīvo tikai no valsts
pabalstiem, kas īstenībā sedz tikai izdzīvošanas izmaksas, bet nedod nekādas iespējas dzīvot
pilnvērtīgi – kārtīgi pabarot savus bērnus, apģērt tos pienācīgi un atbilstoši laika apstākļiem, jo apavi
un ziemas apģērbs ir nesamērīgi dārgs prieks pat ģimenēm, kurās strādā abi vecāki.
Cienījamie ziedotāji, jūs esat cilvēki ar zelta sirdi! Mēs varam tikai sūtīt jums pateicību savās domās
un lūgšanās, jo ar jūsu atbalstu daudzas mazas sirdis tiek pie prieka, katru dienu kārtīgi paēdot, un
arī pavisam lielas prieka un laimes sajūtas, saņemot negaidītas, bet ļoti vērtīgas dāvanas.
Pateicībā, Agrita Zundovska”
Skolotājas Zundovskas vēstulei pievienojas vietējās sociālās darbinieces Dzintras Derkevicas
pateicība, rakstīta 2017. gada 11. janvārī. Viņa uzskata, ka nodrošinājums ar launagu ir ļoti vērtīgs.
Derkevica savā vēstulē apraksta bērnu ikdienas ceļus uz un no skolas, īpaši pieskaroties vairāku
bērnu ikrīta grūtībām:
“Daļa bērnu uz skolu izbrauc jau neilgi pēc septiņiem no rīta.... Vistālākais ceļš līdz vietai, kur
autobuss uzņem skolas bērnus, ir Madarai un Elvijam Zundēm. Viņiem no mājām līdz pieturai jāiet
kājām aptuveni 3 kilometri. Bērnus audzina tikai māte, mājās ir arī vecmāmiņa. Ģimenei nav sava
transportlīdzekļa, ar ko bērnus vest uz skolu, tāpēc ceļš mērojams kājām gan labos, gan sliktos laika
apstākļos. Ziemā jāiziet no mājas vēl agrāk, jo pa aizputināto ceļu ir grūti brist. Tā kā bērni jau neilgi
pēc septiņiem sēžas autobusā, tas nozīmē, ka brokastis ēstas krietni pirms septiņiem, vai varbūt
steigā tas netiek izdarīts vispār. Pusdienas skolā pirmo klašu skolēniem ir 11:20, bet vecāko klašu
skolēniem – 12:20. Mājās bērni nokļūst ap 17:00 vai nedaudz vēlāk atkarībā no laika apstākļiem.
Līdzīga situācija ir Lindai Liepiņai un Gvido Meškavskim, Zīļu ģimenes četriem bērniem un Kalvānu
ģimenes 4 bērniem. Citiem skolēniem nav tik agri jādodas uz autobusu, vai arī nav tāls ceļš ejams
līdz autobusa pieturai. Viena ēdienreize ir krietni par maz, lai bērni varētu tik garu dienu izturēt.
Diemžēl šo ģimeņu finansiālie apstākļi nav tādi, lai viņi varētu bērniem līdzi iedot maizītes vai ko citu
ēdamu, tādēļ bērniem ir jāiztiek ar to, ko dod skola – pusdienām, un tagad, pateicoties jūsu
ziedojumiem, arī launagu.”
Derkevica savu vēstuli nobeidz ar vārdiem: “Bez šīs palīdzības daļai skolas bērnu ikdiena būtu ļoti
smaga un grūti izturama. Paldies par atbalstu!”

8. janvāra gardo zupu pusdienu iespaidā “Svētrīta Zvanu” redkolēģija vēlas publicēt saimnieces un
zupu pusdienu rīkotājas Anitas Jurēvičas Zemnieku zupas recepti. Kā pati saimniece Anita raksta:
Labāk garšo otrā dienā. Labu apetīti!
Zemnieku zupa
Zupa vidēji uz 5 litru grāpīti.
Sastāvdaļas:
1 iepakojums (vidēji 1,2 mārciņas) maltās cūkgaļas (gaļa pēc jūsu izvēles)
2 svaigi burkāni
3 kartupeļi
1 vidēja lieluma sīpols
1 neliels ķiploks
Saldētu dārzeņu maisījums
2 bundžiņas Chili pupiņu (medium sauce)
1 bundžiņa tomātu biezeņa (tomato paste, ja tomātu biezenis negaršo, tad to var neizmantot vispār
vai var izmantot tikai pusīti no bundžiņas)
1 tējkarote cukura
Garšvielu maisījums “Vegeta”, lauru lapas, pētersīļu zaļumi, skābs krējums, nedaudz eļļas
Uz pannas apcep malto gaļu ar sasmalcinātiem ķiplokiem, “Vegetu”, nelielos gabaliņos sagrieztiem
sīpoliem un burkāniem.
Grāpītī ielej 3 litrus ūdens un liek vārīties. Kad ūdens ir uzvārījies, pieliek 3-4 lauru lapiņas garšai.
Labi apceptu gaļu ar dārzeņiem liek vārošā ūdenī un vāra uz lēnas uguns vidēji 20 minūtes.
Kartupeļus nomizo un sagriež mazos gabalos (kubiņos). Kartupeļus un saldētos dārzeņus liek vārīties
vienlaicīgi.
Es ieteiktu nosmelt no virsas lieko tauku kārtu, ja jums nepatīk taukainas zupas.
Kad kartupeļi mīksti, pievieno Chili
pupiņas, tomātu biezeni (iepriekš
izmaisītu traukā ar karstu zupas
buljonu), sasmalcinātus zaļumus.
Iespējams, jums procesā vajadzētu
vēl pieliet karstu ūdeni, viss
atkarīgs no tā, cik bieza zupa jums
patīk.
Sāli, piparus jūs varat piebērt pēc
garšas pašās beigās. Pasniedz ar
skābu krējumu.

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS?
DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS
sestdien, 4. februārī, plkst. 12:00 draudzes nama lielajā zālē. (Skat. reklāmu.)

•••

DZIESMU UN DANČU VAKARS AR TEIKSMU
sestdien, 18. februārī, plkst. 18:00 “Eagles Club #34” telpās – 2507 E 25th Street, Mineapolē.
(Skat. reklāmu.)

•••

VIESOSIES DZEJNIEKS JURIS KRONBERGS
sestdien, 11. martā, plkst. 13:00 draudzes nama lielajā zālē. (Skat. reklāmu.)

•••

MINESOTAS LATVIEŠU KREDĪTSABIEDRĪBAS GADSKĀRTĒJĀ BIEDRU SAPULCE
svētdien, 12. martā, plkst. 12:30 latviešu baznīcā.

•••

VIESOSIES LATVIJAS MĀKSLINIEKI OJĀRS FELDBERGS UN LAURA FELDBERGA
ceturtdien, 23. martā, plkst. 19:00 runās Laura Feldberga University of Minnesota Regis Center for
the Arts – 405 21st Ave S, Mpls.
piektdien, 24. martā, plkst. 13:00 runās Ojārs Feldbergs Minneapolis College of Art and Design –
2501 Stevens Ave S, Mpls.

•••

“RUČS UN NORIE” FILMA NO LATVIJAS
svētdien, 2. aprīlī, plkst. 13:00 draudzes nama lejas telpās.

Vai jums patīk opera kinoteātrī?
2016./2017. gada sezonā Metropolitana operā paredzētas šādas operas:
•
•
•
•
•

25. februārī 11:55 RUSALKA Dvorak (ar Kristīni Opolais)
11. martā 11:55 LA TRAVIATA Verdi
25. martā 11:55 IDOMENEO W. A. Mozart
22. aprīlī 11:55 EUGENE ONEGIN Tchaikovsky
13. maijā 11:30 DER ROSENKAVALIER R. Strauss (ar Elīnu Garanču)

Mineapoles – St. Paulas latviešu skola sirsnīgi ielūdz visus bijušos audzēkņus,
absolventus, skolotājus, skolas draugus un atbalstītājus uz

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA PASĀKUMU
SESTDIEN, 4. februārī, plkst. 12:00
draudzes nama lielajā zālē
Programmā:
Skolas saimes un draugu muzikālā programma “Mana mīļākā tautasdziesma”
Siltas pusdienas
Gardumu tirdziņš un īpašā izloze
Visi mīļi aicināti!

Dziesmu un danču
vakars ar

TEIKSMU
koncerts • kopdziesmas • danči • rotaļas

sestdien, 18. februārī - plkst. 18.00 (6os vakarā)
“Eagles Club #34” telpās – 2507 E. 25th Street, Mineapolē
(auto novietošana stāvlaukumā un uz ielas)

Ieeja - $20; bērniem no 7 gadiem $7
Ieejas maksā ieskaitīts 1 bāra dzēriens un uzkodas.
Alkoholiski dzērieni pērkami pie bāra.

Tuvāka informācija: 612-827-4820 (Elga) vai zintapone@yahoo.com
Kluba telpās ir īpaši noteikumi attiecībā uz bērniem. Lūdzam bērnus pieteikt iepriekš.

VIESOSIES LATVIEŠU DZEJNIEKS JURIS KRONBERGS,
SESTDIEN, 11. MARTĀ, plkst. 13:00
Latviešu dzejnieks no Stokholmas, Juris Kronbergs, raksta dzeju
un tulko, gan latviešu, gan zviedru valodā. 60. -70. gados darbojies
latviešu rokmuzikas grupās, tai skaitā “Dundurs” un
“Prusaku ansamblis”.
Deviņdesmitajos gados strādāja par kultūras atešeju Latvijas
vēstniecībā Stokholmā. 1998. gadā apbalvots ar
Triju zvaigžņu ordeni.
Latviešu skolas saime aicina uz Jura Kronberga dzejas pēcpusdienu
latviešu draudzes nama lielajā zālē ar tēmu: “Poētiskā kafējnīca”,
kur būs arī saldās maizītes un kafija.
Ieeja brīvprātīgs ziedojums $10; bērniem brīvs

JURIS KRONBERGS POETRY READING
SATURDAY, MARCH 11th at 1:00 PM

Juris Kronbergs, a Latvian poet from Stokholm, is both a writer and a translator.
His original works have been translated into Swedish, English, and Estonian. He also
participated in several Latvian bands in the 1960s and 1970s, including
“Dundurs”, and the more experimental “Prusaku ansamblis”.
In the 1990s he worked as a cultural atache at the Latvian Embassy in Stokholm.
In 1998, he was awarded the honor of the Latvian “Order of Three Stars”.
The Latvian School invites you to join us for this afternoon of poetry;
the theme for the afternoon will be “Poetic Cafe”.
Refreshments and desserts will be served.
Suggested donation: $10; children free.

Latviešu valoda
valoda:
es nāku pie tevis
caur ziemeļu mežiem es brienu
ar spīta zābakiem kājās
valoda:
dzen manī savas saknes
līdz ar visiem senču zvērestiem
un lāstiem
maiguma saknes
laid manā sirdī
bet asās izlaid līdz dūrēm
laid savas saknes
līdz pašiem pirkstgaliem
lai tie kļūst jūtīgi un nemaldāst

valoda:
kādreiz tu nāci pie manis
bet apstājies pusceļā
tagad es nāku pie tevis
caur mežiem
es brienu kā briedis
caur pilsētas līkloču ielām
steidzos
valoda:
caur grāmatu lapām
caur sentēvu kapiem
lidosim abi

no ikdienas skrejceļiem celsimies
kā džambo džeti:
viegli, ērti, ar dzērienu rokā,
filmu uz uz ekrāna
un laipnas stjuarteses smaidu
bet arī kā pienenes pūka
maigi un lēni
nolaidusies ielīdīsim zemē
kurā kā pienene izaugs dzejolis
to noplūks kāds zēns
papriecāsies
un iemetīs savā sulainajā bērnībā

Pateicības
Sirsnīga pateicība māc. Dāgam par apciemojumu manā dzīvoklī, par Svēto vakarēdienu, par lūgšanu,
par stiprinošiem vārdiem, par Baznīcas gada grāmatu 2017. gadam. Mīļš paldies arī skolas bērniem
un vecākiem par tik ļoti garšīgajām piparkūkām un citiem gardumiem.
Paldies, paldies, Velta Spārniņa
Latviešu skolai un Pērkonītim sirsnīgs paldies par svētku gardumiem. Maijai Sprenger-Otto pateicos
par svētku apsveikuma kartiņu. Tā ir pašas zīmēta un ar Plūdoņa dzejas vārdiem pastāsta par
Ziemassvētku rūķīša gaitām. “Kur tas bij bijis – gaiši iedegās guns!”
Paldies, Rūta Prauliņa
Paldies draudzei par Baznīcas gada grāmatu un labiem vēlējumiem gadu mijā. Paldies skolai un
Pērkonītim par piparkūkām un saldumiem. Paldies Maijai Sprenger-Otto par zīmēto kartiņu.
Pateicībā, Lidija Ludiņš
Pateicos Mineapoles draudzes vadībai un mācītājam Dāgam Demandtam par svētku apciemojumu
aukstajā laikā un laba vēlējumiem. Paldies par interesanto lasāmvielu un saldajiem našķiem. Sevišķi
iepriecināja čaklo skolnieku Kaivas Pelēces un Andreja Grotāna Ziemassvētku kartiņa ar rūpīgi
zīmētajām eglītēm un cītīgi rakstīto tekstu. Mīļš jo mīļš jums paldies!
Ar cieņu, Vija Brīvkalns (84 gadi)
Aizkavējusies sirsnīga pateicība Larisai Ozolai ar meitām Tamāru un Elīsi par aktivitāti draudzes
dzīvē, apciemojot vecākos draudzes locekļus, lai pievestu Latviešu skolas un Pērkonīša sagatavotu
Ziemsvētku gardumu sainīti un draudzes dāmu saimes dāvāto Baznīcas gada grāmatu.
Paldies arī dāvinātājiem. Milda Dauka, diak.emer.
Labvakar, Ilze!
Sirsnīgs paldies jums un dāmu komitejai par skaista satura paku! Ļoti mīļas lietas un ļoti noderīgas.
Lai jums daudz prieka, svētkus gaidot un pašos svētkos. Pateicoties jūsu dāvanām, kādiem būs
priecīgas sejas.
Mīļi sveicinot, Dana Shultz (No misijas “Pakāpieni”, kas palīdz krīzes situācijās nonākušajām
grūtniecēm un jaunajām māmiņām, vientuļajiem vecākiem un daudzbērnu ģimenēm.)
Mīļo amata brāl, Dāg!
Paldies par jaukajiem vēlējumiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. Ar Dieva svētību to iesākām.
Paldies par ziedojumu, to mēs saņēmām.
Sirsnīgs sveiciens arī no Varakļānu draudzes Svētdienas skolas. Ziemassvētku laikam noslēdzoties,
jau tradicionāli, draudze rīko Ziemassvētku eglītes pasākumu. Tas arī bija ļoti jauks pasākums.
Sirsnībā, mācītājs Āris Kronbergs
Mūsu māsu draudze Varakļānos 2 gadus bija bez mācītāja, ļoti priecājamies,ka mācītājs Āris
Kronbergs tagad tur kalpo, viņš arī kalpo Rēzeknē, Ludzā un Viļānos. Vēlam viņam Dieva vadību!

January 20, 2017
Dag Demandt
Latvian Evangelical Lutheran Church of Minneapolis - St Paul
3152 17th Ave S
Minneapolis, MN 55407
Dear Pastor Dag and The Ladies Aid of the Latvian Lutheran Church,
Thank you for your financial contribution of $650 on January 9, 2017 to The
Sheridan Story. Your donation will support 5 children and their families so that
they receive much needed weekend meals for the entire 2016/2017 school
year.
Your partnership will enable The Sheridan Story to continue to make a positive
impact in the fight against child hunger. We believe that no child should be
hungry, yet over 200,000 children in the state of Minnesota live in food
insecurity, including over 100,000 in the Twin Cities alone. The weekends
represent a significant need in our community, as kids are at greater risk of
missing meals than during the week, when they have access to food at
school.
Your financial partnership plays an integral role in closing this weekend food
gap. You have changed the story of child hunger for many kids. Thank you!
I truly appreciate your support.
Sincerely,

Rob Williams
Executive Director
The Sheridan Story
We're fighting child hunger through community and school
partnerships - because no child should be hungry.
The Sheridan Story is a 50l(c)(3) nonprofit organization. Your contribution is
tax-deductible to the extent allowed by law. No goods or services were
provided in exchange for your generous financial donation.
The Sheridan Story I 2723 Patton Road, Roseville, MN 55113 I
www.sheridanstory.com

MINESOTAS LATVIEŠU
KREDĪTSABIEDRĪBAS GADSKĀRTĒJĀ
BIEDRU SAPULCE
2017. GADA 12. MARTĀ
PLKST. 12:30
LATVIEŠU BAZNĪCĀ
3152 17TH AVE S, MINEAPOLĒ, MINESOTĀ
PUSDIENAS IEKĻAUTAS

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!

Sludinājumi
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)
zaeska@frontiernet.net
PALĪDZU MĀJU PIRKŠANĀ UN PĀRDOŠANĀ
Apmēram 30 gadus esmu palīdzējis pircējiem un
pārdevējiem realizēt viņu sapņus un vajadzības 40+
pilsētās Dvīņu pilsētu apkārtnē. Izpētu mājas vērtību,
iesaku remontdarbus, lai paceltu vērtību, varu arī palīdzēt
ar remontdarbiem, izskaidroju dokumentus, likumus,
finansēšanas iespējas un nokārtoju
vajadzīgās inspekcijas.
Lūdzu zvaniet vai sūtiet e-pastu:
Māris Kurmis – Counselor Realty
612-558-6784 (mobīlais), mkurmis@hotmail.com
www.mkurmis.counselorrealty.com
VISI DZER TĒJU
La Société du Thé tējas veikals pastāv jau sešpadsmit
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 12:00 līdz
18:00, sestdienās no 10:00 līdz 17:00, 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

LATVIAN EV. LUTH. CHURCH
of Minneapolis and St. Paul
3152 17th Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55407
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Change Service Requested

Church Services and Calendar of Events
Saturday, February 4, 12 pm – Latvian School Event with Lunch.
Sunday, February 5, 11 am – Church Service followed by fellowship.
Sunday, February 12, 11 am – Church Service with Holy Communion, Children's talk and
Sunday school. “The Soul of Minneapolis” participating. Fellowship follows. Ladies
Aid annual meeting at 12:30 pm.
Thursday, February 16, 11 am – Morning Bible study.
Saturday, February 18, 6 pm – Folk Songs and Dances with “Teiksma”. Eagles Club #34
(2507 E 25th St, Minneapolis). Admission: $20 (incl. one bar drink and food).
Children over age 7 $7. Sign up children before: zintapone@yahoo.com.
Sunday, February 19, 11 am – Church Service with music by Rasa Zeltins. Fellowship will
follow and at 12:30 pm the Congregation’s annual general meeting.
Sunday, February 26, 11 am – Church Service with Holy Communion and church choir
participation followed by fellowship.
Tuesday, February 28, 7 pm – Evening Bible study.
Sunday, March 5, 11 am – Colonel Oskars Kalpaks Memorial Church Service with men’s
ensemble participating. Fellowship follows and Baiba Rudzitis birthday celebration.
SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze. Redakcijas
kollēģijā: māc. D. Demandts, E. Banka-Demandta (612-280-6180), S. Dombrovska, R.
Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, R. Prauliņa, L. Sproģis, S. Štolcere, V. Vikmanis.
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt DATORRAKSTĀ-PĀRRINDĀS (tas neattiecas uz īsiem
ziņojumiem un pateicībām).
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 17. datumam. lesūtītos manuskriptus redakcija uzglabā
tikai līdz nākamā Svētrīta Zvanu numura iznākšanai – apm. vienu mēnesi. Redakcija lūdz
$25.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus
pasts nepārsūta.

