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Ģimenes Diena – Māte, tavs uzdevums
Māte, tavs uzdevums – liels un augsts:
Bērns tavās rokās kā zieds raisās un plaukst –
Zieds vēl sedzams un saudzējams, tam jāpalīdz augt.
Māte, tavs uzdevums – liels un grūts.
Bet vai gan tīrums no sevis pats aparts kļūst,
Vai pilnbrieda graudus nestrādātā zemē gūst?
Lūk, tava bērna sirds – tā maksā daudz…
Domu – kalpot tai – nekad jel neatsauc!
Ja vārdiem, soļiem neiespēji to, pie Dieva trauc
Un lūgšanā teic visu, visu Tam –
Viņš tavam nevīstošo ziedu vainagam
Ļaus ilgi dzīvot, palikt … mūžīgam.
Māte, tavs uzdevums ir grūts, bet jauks –
Pret Debesīm tu esi atvērts trauks.
Un trauks, kad pārplūst, tad padzer dārzs un lauks…
Māte, vai dari visu, lai tavs bērns var liels un stiprs augt?
(Natālija Gintere)

Zēns, kas bija sestā klasē, šī gada 23. martā Ohaijo štata Lisbonas pilsētas pamatskolā ieradās ar šauteni.
Iegājis savas klases telpā, viņš lika visiem nogulties uz grīdas. Arī savu skolotāju 12 gadus vecais zēns tā
nokomandēja. Terrors valdīja bērnu un skolotājas sirdīs. Ārpus klases kāds skolnieks bija ieklausījies zēna
draudu pilnos vārdos un devās to pateikt citai skolotājai, kuŗai izdevās zēnu pierunāt atdot viņai šauteni. Paldies
Dievam, neviens netika sašauts. Kad jaunajam zēnam prasīja, kādēļ viņš tā bija darījis, viņš sniedza
paskaidrojumu, kas lika nodrebēt sirdij. Viņa māte esot cietumā. Viņš nevarot ciest būt bez viņas, tik ļoti viņa
viņam pietrūkstot. Tādēļ viņš bija izdomājis ņemt līdzi uz skolu šauteni, cerībā, ka viņu apcietinās un viņš tad
nonāks pie savas mātes.
Kāds neizmērojams spēks ir mātei! Kādas ilgas bērnam būt pie savas mātes, arī ja tā atrastos cietumā!
Cik traģisks šis patiesais stāsts! Tas, šķiet, skaudri atspoguļo to, kas notiek sabiedrībā, kur cilvēku dzīvēs notiek
traģiskais un ģimenes sabrūk un pārāk daudzi bērni netiek ne audzināti, ne vadīti, ne pat mīlēti. Kaut kas nav
vairs kārtībā. Kaut var gadīties visādi, tomēr pēdējā laikā pārāk bieži dzirdam šādus vai līdzīgus stāstus par
bērniem, kas atstāti savrup, lai tiek paši galā ar sevi kā varēdami. Amerikas politiķi bļaustās par 10 baušļiem, vai
drīkst vai nedrīkst tos skolās likt pie sienām. Vispirms būtu jāaizrāda, ka tos nedrīkst izmantot, lai sev gūtu
lielāku balsu skaitu. Varētu prasīt, vai tie paši māk tos noskaitīt un iemācīt saviem bērniem. Vai viņi saprot, ka
tie palīdz apkarot grēku, to apgaismojot? Tie māca, kā dzīvot pēc Dieva prāta un aizsargā cilvēkus no sevis
pašiem. Tie sauc pie atbildības un palīdz atrast vadlīnijas tikumiskai dzīvei.
Cik liela svētība, ka latviešu tauta pastāvīgi ir uzsvērusi mātes un tēva lomu un pienākumu kristīgās
dzīves veidošanā. To saklausām tautas dziesmās, par to lasām senā literatūrā, to nedrīkstam aizmirst, jo sevišķi
tagad, kad laiki tik ātri mainās un kļuvuši mūsu bērniem vardarbības pilni. Neviena māte vai tēvs vairs nedrīkst
ignorēt to, kas notiek mūsu dienu sabiedrībā. Uzdevums izaudzināt bērnus is liels, augsts un grūts, bet jauks.
Kaut dzejnieces Ginteres vārdi mums palīdzētu izprast šo uzdevumu un atklātu, kur palīdzība meklējama, kad ar
pašu spēkiem nepietiek, proti, pie Tā, kas mums mūsu bērnus uzticējis. Caur visgrūtākiem laikiem Viņš vadīs un
palīdzēs.
Pateiksimies Dievam par savām mātēm un par saviem bērniem! Lūgsim par visiem bērniem un viņu
vecākiem gan te, gan Latvijā, kas cīnās un mocās, bet tomēr neuzdod. Un ja arī kāds ir uzdevis, vai nespējis, vai
sabrucis, lūgsim vēl vairāk par to. Mīlēsim savējos pašaizliedzīgi un atbildīgi, Kristus žēlastības garā. Mīlēsim,
jo tā arvien būs mātes un tēva spēcīgākā rakstura izpausme, kas dziļi, neaizmirstami un neizdzēšami atstās savas
pēdas bērnu sirdīs.
Dieva svētību Mātes (Ģimenes) dienā!
Jūsu, + Lauma

Šobrīd pasaulē tik daudz kā jauna. Tik daudz kas notiek, ka ir grūti vienkārši dzīvot, strādāt un audzinot
bērnus justies drošībā par viņu nākotni. Pasaule šodien ir tik sadalīta. It kā nekas nav mainījies tik daudz gadu
laikā. Pasaulē vēl joprojām cīnās par ģeogrāfiskajām teritorijām, cīnās par kultūras un reliģijas dominanci. Vai
mēs esam trešā pasaules kara pakājē? Varbūt jau esam tajā? Par ko cīnāmies un ko gribam panākt?
Liekās tik laicīgi, ka mūsu pašu Vitauta Beldava vadībā esam izveidojuši grupu, kura sanāk kopā katru mēnesi,
lai pārrunātu šādus un citus ar ticību saistītus jautājumus. ‘Atrast Nezināmo’- tāds ir šīs jauni izveidotās grupas
nosaukums. Temati, par kuriem gatavojamies runāt, bija pašiem dalībniekiem jāiesaka, kā saka pa kluso, lai
netiktu no citiem ietekmēti. Gribējām, lai nebūtu tieši Bībeles stunda, bet caur dažādiem lasījumiem, grāmatām
tomēr viens otru stiprinātu ticībā. Viena no aktuālākajām tēmām, kura tika ieteikta, bija Korāns, radikālās reliģijas
un Islāms. Mēs kā cilvēki tiecamies pēc saprašanas un mīlestības un tāpēc arī nebrīnos, ka šī tēma visvairāk tika
pieminēta, jo mēs vēl joprojām nesaprotam kāpēc šīs domu un ticības starpības ir tik ļoti 'asiņainas'? Kāpēc
cilvēki Dieva vārdā slepkavo, izvaro, izkropļo? Mans Dievs ir mīlestības Dievs un šo mīlestību es iegūstu caur
Jēzu! Kāpēc otrs jāpārliecina nogalinot? Nu tādas tās mūsu pārrunas šeit ir. Ne jau ka mēs pasaules problēmas
atrisinām, bet tomēr varam viens otra viedoklī klausīties, pieņemt, piekrist vai atraisīt, jo tā ir mūsu izvēle. Un
mūsu vidū ir, protams, arī citi temati, kā piemēram:
Salīdzināt visus četrus Evaņģēlijus un kas mūs visvairāk un visdziļāk uzrunā.

Kristīgo ticību atšķirības un pamati, kuri ir vienādi jeb nemainīgi?
Kāpēc cenzūra ir slikta?
Kā kristietība izplatījusies dažādos laikmetos, Jēzus mācība.
Uz nākošo sanāksmi 18.martā mēs lasīsim Jura Rubeņa kontraversiālo grāmatu 'Viņš un Viņa – mīlestība,
attiecības, sekss’. To darīsim pa nodaļām.
Esmu ļoti pateicīga, ka mūsu padomē ir tādi cilvēki, kuriem mūsu garīgā izaugsme rūp un ka Andrejs Junge
piedāvāja ieteikumu par vairāku darba grupu veidošanu un ar mūsu mācītājas Laumas atbalstu un iesākuma
struktūru, tagad mēs šai grupā piedalāmies visi un vadam un lemjam visi kopā gan par tematiem, gan par avotiem
un tas... ir kas jauns un vērts turpināt!
Ceru, ka mēs varētu mūsu grupā sagaidīt arvien jaunus dalībniekus. Varēsim vairāk laika pavadīt kopā viens ar
otru, jūtot Dieva klātbūtni un Viņa mieru. Kad paši jūtam sevī mieru, varbūt tad arī raudzīties tik mainīgajā
pasaulē būs mazliet mierīgāk, vairāk viens otru mīlot un pieņemot citus, kuri nav gluži tādi paši kā mēs, varbūt
gluži nedomā kā mēs, bet tādi paši Dieva bērni vien ir.
Nāciet ar mums kopā izzināt nezināmo, jautāt par lietām, kuras varbūt citur neuzdrīkstieties jautāt. Jūs būsiet
drošā vietā un starp savējiem.
Mūsu nākošā tikšanās reize ir 18.martā plkst. 2 pēcpusdienā mūsu pašu baznīcas kamīna telpā. Gaidīsim visus!
Pateicībā Dievam par jums,
Ak, draugi, sauli sirdī nesat,
Lai diena aust vai vakars vēls;
Lai kā jums iet, lai kur jūs esat,
Jūs vadīs Kristus, Dieva dēls Viņš lūgs par jums, un stundās bargās
Jūs Viņa mīlestība sargās.
/Arnolds Lūsis/

Sandra Kalve
Draudzes Priekšniece
***********************************************************************************

(Pārrakstīts no Ņujorkas draudzes Baznīcas Ziņām no 2005. gada marta numura.)
Jānis 11: Jēzus viņai sacīja: ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība.
Stāsts par Lācaru ir bezgala dramatisks. Lācars bija no Jēzus tuvāko draugu loka. Lācara māsas
Marta un Marija bija Jēzus tuvākās sieviešu mācekles. Kad Marta un Marija dalījās ar rūpēm par savu
brāli, Jēzus nevarēja būt neaizkustināts. Viņas ticēja, ka Jēzus lūgšanas spēks spēj darīt brīnumus, ka
Jēzus dziedinošā klātiene varēs izglābt šķietami neglābjamu situāciju. Bet Jēzus neatbild, kā Marta un
Marija bija cerējušas. Viņš nesaka, ka tūdaļ dosies pie smagi slimā brāļa. Jēzus noslēpumaini saka: “Šī
slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts.” Tad Jēzus vēl divas
dienas palika tai vietā, kur Viņš atradās.” Tikai tad Jēzus dodas pie Lācara.
Un stāstam tālāk risinājoties, no sākuma liekas, ka Jēzus bija nepareizi spriedis par Lācara
slimību, jo “kad Jēzus tur nonāca, viņš atrada Lācaru jau četras dienas guļam kapā”. Marta Jēzum pat

pārmet, ka viņš tūlīt nav devies pie viņiem. Bet Martai ir sevišķi dziļa ticība, viņa Jēzum apstiprina:
“Arī tagad es zinu, ka visu, ko Tu no Dieva lūgsi, Dievs Tev dos.”
Un Jēzus tad Martai sāk atklāt mūžīgās dzīvības noslēpumus. Jēzus viņai saka vārdus, kas ir
atskanējuši gadsimteņiem cauri – vārdus, ko piesaucam katrās kristīgās bērēs: “ES ESMU
augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs
nemūžam!”
Un tad notiek brīnums. “Viņi noņēma akmeni un Jēzus pacēla acis augšup un sacīja: “Tēvs, Es
Tev pateicos, ka Tu Mani esi paklausījis! Un, Jēzus stiprā balsī sauca: “Lācar, nāc ārā!” Un mirušais
iznāca; kājas un rokas tam bija autiem sasietas un seja aizsegta ar sviedrautu.”
Tā ir aina, ko redzam uz dziesmu lapiņas vāka. Vidū
ir Jēzus, no kā izstaro dievišķais spēks – tas spēks, kas
iedzīvināja visu pasauli, kad Dievs pašā sākumā cilvēkā
iedvesa dzīvības dvašu un cilvēks kļuva dzīva dvēsele.
Lācars ir tik tikko redzams pie kapu ala mutes – viņš vēl nav
pilnīgi izniris no nebūtības tumsas. Ļaudis ap Jēzu ir
satraukti. Viņi vēl nezina, vai no kapu alas iznāks cilvēks vai
spoks.
Šajā brīdī Jēzus atklāj, kā pasaule izskatās nevis no
grēcīgas cilvēces, bet no mūžīgā Dieva veidokļa. Cilvēki no laika sākuma ir paļāvušies uz asiņainu varu
un nāves bailēm. Tā vadoņi ir savu spēku apstiprinājuši ar savu gatavību staigāt līķiem pāri. Bet Jēzus
rāda, ka Dievam nāve nav pēdējais vārds. Nāve pati nav mūžīga. Nāve ir mirstīga. Tikai Dieva labums,
gaisma, miers un mīlestība ir mūžīgas.
Ir sevišķi zīmīgi, ka lielākais kristīgais romānu rakstnieks Dostojevskis, izvēlējies tieši šo
Bībeles stāstu par Lācaru kā kulmināciju savam meistardarbam Noziegums un sods. Romāna galvenais
raksturs Roskoļnikovs ir noslepkavojis kādu veikalnieci. Roskoļnikovs nav to darījis naudas, atriebības
vai kādu citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ. Viņš to ir darījis, lai pierādītu, ka morālais likums uz viņu
neattiecas. Bet kas tiešām notiek? Roskoļnikovs tikai iekuļas dziļākā un dziļākā sirdsapziņas
pārmetumu purvā.
Kad Roskoļnikova jaunā draudzene Sonja, ko viņš sākotnēji nicināja viņas vienkāršās ticības dēļ,
viņam lasa šo stāstu par Lācaru, Roskoļnikovs pēkšņi apzinās, ka Lācara stāsts ir arī viņa stāsts – viņš
bija savos grēkos miris. Pat ja viņa miesa bija vēl dzīva, viņa dvēsele jau trūdēja un smirdēja. Viņš bija
jau uzdevis visas cerības. Roskoļnikovs sadzirdēja Kristus vārdus, it kā tie būtu teikti tieši viņam “Es
esmu augšāmcelšanās un dzīvība.” Roskoļnikovs tad apzinās, ka vienīgā izeja no pašradītās
sirdsapziņas elles ir atzīšanās un soda pieņemšana. No tā brīža – par spīti soda smagajai īstenībai sākās jauna gaišāka dzīve, kuŗas apvārsnis ir pati mūžība.
No jauna apzināsimies, ka Kristus vārdi “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība” ir teikti arī mums.
Nav mums jāsamierinās ar mūsu grēkiem un ar pasaules grēcīgumu. Ja vien uzklausām Kristus
apsolījumu, varam cerēt uz atjaunotu dzīvi jau šeit un šodien. Āmen.
Māc. Laris Saliņš

SĒRU ZIŅAS
VALDIS STRAUTMANIS

dzimis 1931. gada 9. februārī
miris 2017. gada 5. februārī
Dziļi sēro un mīlestībā piemin sieva Austra, bērni Anita, Edvīns un Ivars.
Līdz sēro Edvīna sieva DeAnn, un pēc viņa skumst mazbērni Edwin, Katelyn, Andra un Amanda, un
mazmazdēliņš Jāck. Savu brāli un labāko draugu nekad neaizmirsīs Imants Strautmanis ar visu savu ģimeni,
tāpat māsa Helēne Zariņa ar savu ģimeni. Sēro divas krustmeitas, brāļa un māsas bērni
un piederīgie šeit un Latvijā. Lai Dievs visiem sērotājiem dāvina Kristus svēto mieru,
atjauno cerību un stiprina augšāmcelšanās ticībā!

Bet neizsīkst un nebeidzas.
Bez gala viņa gaita iet;
Cilvēks laika plūsmā dzimis,
Te audzis, plaucis, strādāt rimis,
Kad beidzot projām jāaiziet.
Viss padots lēmumiem,
Tā Kunga nodomiem.
Mūžs tik brīdis,
Vai garš, vai īss. . .
Dievs aizvedīs,
Kur gaisma mūžan nezudīs.
-S. Tobis

KĀRLIS RĪTERIS

dzimis 1925. gada 18. novembrī
miris 2017. gada 9. februārī
Mēs izsakam savu līdzjūtību abiem dēliem, Edgaram un Artūram un viņu ģimenēm.
Dziļā pateicībā par visiem kopā pavadītiem gadiem, Kārli mīlestībā piemin brālēns Alfreds Dundurs ar sievu
Skaidru un ģimeni. Kārlis Rīteris ilgus gadus piederēja Fondulakas Mārtiņa Lutera draudzei, kas pārtraukusi
savu darbību. Vairāki viņas locekļi tagad ir mūsu draudzes piederīgie. Dievam pateicamies par Kārli un par
to, ka par viņu tā gādāja dēli un tie, kas viņa piederīgie. Lai Dievs mazina šķiršanas sāpes un vairo pateicības
pilnās lūgšanas par viņa mūžu.

Pēc katras nakts aust atkal rīts
Un tumšās ēnas gaist un irst.
Dievs pilda to, kas apsolīts,
Viņs tevi mūžam neaizmirst.
-V. Dzelmītis

AINA DAUKŠA
dzimusi Grintāle

dzimusi 1946. gada 27. jūlijā
mirusi 2017. gada 12. februārī
Mūsu draudzes locekle Aina pēkšņi mira un aiz sevis atstāja tukšumu mūsu sirdīs. Viņas draudze sēro līdz ar
ģimeni, kas Latvijā skumst. Izsakam līdzjūtību meitai Aivai ar piederīgiem, kā arī Ainas mazbērniem un
draugiem Latvijā un ārpus tās. Viņa bija skolotāja mūsu Plkv. Oskara Kalpaka latviešu skolā, dziedāja korī
un bieži pavadīja visus pensionārus, kad satikās Pensionāru Biedrība. Viņa centās baudīt visu, ko Milvoku
latviešu sabiedrībā un draudzē viņa varētu piedzīvot. Paldies jums, kas arvien bijāt draugi!
Cik žēl, kad neiznāca viņai ardievas teikt. Lai ģimeni Dievs stiprina, un
Kristus Pats dziedina sirdis, kas dziļi sēro.
Viņa mira rītā, kad, kā parasti darīja pēdējos gados, gaidīja doties uz dievkalpojumu.
Ticu, ka viņa to piedzīvoja debesu valstībā. Kristus par sevi apliecināja:

“Es ESMU augšāmcelšanās un dzīvība! Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!
Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam!...” (Jņ 11:25 -26)
“Dievs, jaunu dziesmu es dziedāšu tev, desmit stīgu arfu tev spēlēšu!” (Ps. 144:9)

LIVIJA EIDEMANIS

dzimusi Kics, atraitne Lagzdiņš
dzimusi 1928. gada 24. aprīlī
mirusi 2017. gada 9. februārī
Mana mīļā mammiņa, Ivara labā sievas māte, Zīlītes un Kaijiņas Vecvec, ģimenes locekle Kārlim un
Ildzei, mazmazdēliņu Paulīša un Nikolajiņa vecvecmammiņa, dzīvoja līdz mūsu draudzei. Viņa saņēma
mūsu draudzes Vēstis un priecājās par visu, kas Milvokos notika. Mēs visi no sirds jums pateicamies
par izteikto un izrādīto, tik sirsnīgo līdzjūtību. Mēs pateicamies par ziediem no draudzes. Tajos bija arī
miera lilija. Tā vēl ilgi augs un atgādinās mammiņas mīļotajam un gādīgajam vīram, Indrim,
ka Kristus miers arvien ir un būs ar viņu. Arī viņa un pārējo ģimenes locekļu vārdā pateicamies.
Bija tik nozīmīgi un stiprinoši, ka bērēs bija klāt draudzes priekšniece Sandra Kalve kopā ar Valdi.
Paldies Sandrai par tik skaistiem atvadu vārdiem. Mīļi pateicamies arī Tijai un Miķelim Abuliem, Mārai
un Vitautam Beldaviem par dalīto mierinājumu. Mūsu mammiņa ar lielu mīlestību izaudzināja mūs
četrus: Vairu, mani, Pēteri un Noru. Kā Nora angliski stāstīja: “She loved us equally, but each one
differently.” Viņa bija dzīves gudrība, ko mēs neaizmirsīsim. Dievs mūs ļoti, ļoti svētīja, jo viņai bija
dziļa ticība un neizsmeļams mīlestības avots, arī darba spēks un dzīvot griba. Kamēr augām, viņa
strādāja vairāk kā 40 stundas nedēļā, bet atrada laiku mums katram un neskaitāmiem citiem. Viņa bija
ļoti mīlēta Gaidu vadītāja un daudziem bija kā ‘otra māte’. Tā viņa dzīvoja dzīvi ‘pilnu laiku’! Savā
ģimenē, apbrīnojamā dārzā, Klīvlandes draudzē, latviešu sabiedrībā, draugu vidū. Viņa mums ļoti, ļoti
pietrūkst, bet zinām, mīlestība nekad nebeidzas! Ne Dieva, ne Kristus, ne mammiņas, ne mūsu. . .
Jūsu māc. Lauma ar ģimeni
Jēzus mācīja: “Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī Es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā.” (Jņ. 15:9)

Daily Bible Readings for Lent
Ash Wednesday
Thursday

Luke 18:9-14
John 17:1-8

Friday
Saturday

John 17:9-19
John 17:20-26
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Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday

John 12:44-50
Mark 1:1-13
Mark 1:14-28
Mark 1:29-45

Thursday
Friday
Saturday

Mark 2:1-12
Mark 2:13-22
Mark 2:23-3:6

2

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday

John 5:19-24
Mark 3:7-19a
Mark 3:19b-35
Mark 4:1-20

Thursday
Friday
Saturday

Mark 4:21-34
Mark 4:35-41
Mark 5:1-20

3

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday

John 5:25-29
Mark 5:21-43
Mark 6:1-13
Mark 6:13-29

Thursday
Friday
Saturday

Mark 6:30-46
Mark 6:47-56
Mark 7:1-23

4

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday

John 6:27-40
Mark 7:24-37
Mark 8:1-10
Mark 8:11-26

Thursday
Friday
Saturday

Mark 8:27-9:1
Mark 9:2-13
Mark 9:14-29

5

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday

John 8:46-59
Mark 9:30-41
Mark 9:42-50
Mark 10:1-16

Thursday
Friday
Saturday

Mark 10:17-31
Mark 10:32-45
Mark 10:46-52

Luke 19:41-48
Mark 11:12-25
Mark 11:27-33

Wednesday
Thursday
Friday

Mark 12:1-11
Mark 14:12-25
John 13:36-38

Holy Week
6 Sunday
Monday
Tuesday

DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI
(visi regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 no rīta)
1.martā
2.martā
5. martā
5.martā
7. martā
10.martā
12.martā
19.martā
26.martā

7:00 vakarā, Lielās lūdzamās (vai pelnu trešdienas) dienas dievkalpojums ar dievgaldu.
Ciešanu laika iesākums.
Pensionāru biedrības sanāksme.
Dievkalpojums, vadīs padomes un Studenšu Korp. Kopas locekļi.
2:00 Latviešu Kredītsabiedrības gada sapulce. Latvian Credit Union Annual meeting at the
Latvian House, beginning at 2:00pm.
7:00 vakarā, draudzes padomes sēde.
5:00-8:00pm Spaghetti dinner fundraiser for Lutheran World Relief at church.
All are welcome!
Dievkalpojums ar dievgaldu un uzrunu bērniem.
English service. Dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu un uzrunu bērniem. Kalpos
Prāv. Ilze Larsen. Bible Study in English.
Dievkalpojums, atzīmējot draudzes 30 gadu jubileju ar bērnu līdzdalību! Jauno padomes
amatpersonu ievešana amatā. Seko skolas kultūras programma 11:00.

2.aprīlī
7.aprīlī
9.aprīlī
13.aprīlī
14.aprīlī

Dievkalpojums ar dievgaldu un uzrunu bērniem. Sekos dāmu komitejas sēde.
5:00-7:00pm Pankūku vakariņas. Pancake dinner at church, all are welcome!
Pūpolu svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu un uzrunu bērniem.
7:00 pm Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu un jauniešu piedalīšanos.
11:00 Lielās piektdienas dievkalpojums latviešu valodā ar dievgaldu.
7:00 Lielās piektdienas dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu.
7:00 Good Friday worship service in English with Holy Communtion
Klusā sestdiena . . .
16.aprīlī
8:00 Kristus augšāmcelšanās Lieldienu rīta dievkalpojums ar uzrunu bērniem.
Tautas deju kopas “Metieniņa” sagādātās brokastis no 9:00-11:00.
11:00 Easter Sunday English worship service with Holy Communion.
Please join us for the breakfast our folk dancing group hosts before the service.

23.aprīlī

30.aprīlī
7.maijā
13. maijā
14. maijā
21.maijā
28.maijā
4.jūnijā

Dievkalpojums atcelts, bet esam aicināti uz 9:30 dievkalpojumu Mt.Zion Lutheran Church
12012 W. North Ave, Wauwatosa kur Archibīskape Lauma sprediķos.
No service today but all are invited to the 9:30 service at Mt. Zion Lutheran Church
(see address above), sermon by Archbishop Lauma.
Dievkalpojums ar dievgaldu.
Dievkalpojums ar uzrunu bērniem, bez dievgalda.
12:00 Latviešu namā skolas izlaidums un draudzes pavasara sarīkojums.
Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu un viesi māc. Mārtiņu Rubeni.
Dievkalpojums ar iesvētībām angļu valodā. Bible study in English.
Dievkalpojums ar iesvētībām latviski.
Dievkalpojums abās valodās ar dievgaldu, kam sekos draudzes pikniks!
Bilingual Latvian/English Nametag Sunday service with Holy Communion.
Join us after the service for our annual picnic!

DĀMU KOMITEJA
Šo gadu dāmas ir daudz strādājušas un papildinājušas draudzes dzīvi, kā arī atbalstījušas 16
draudzes bērnus un jauniešus latviešu vasaras nometnēs, skolā un „Sveika, Latvija!” ceļojumā.
Viss ienākums dāmām ir atspoguļots mūsu lielajā darbā. Katru svētdienu pēc dievkalpojuma
pacienājam draudzi ar kafijas galdu vai siltām pusdienām. Mums ir trīs sarīkojumi namā un divi
lieli tirdziņi, kas ir noturēti baznīcā - kur arī kaimiņi nāk un iepērkas. Ir noturētas cepšanas
klases, šujam sedziņas Latvijas zīdaiņiem, ir izbraukumi uz vietējiem teātriem un interesantām
vietām šajā rajonā, pasniedzam ziedus mātēm Mātes dienā. Samariešu grupa apciemo draudzes
locekļus un citus aprūpes namos un mājās, sagādāja transportu, kad vajadzēja un sūtīja kartiņas
tiem, kas dzīvo tālāk prom. Ziemassvētkos viņas arī sagādāja poinsettijas tiem, kas ir aprūpes
namos un mājās. Dievkalpojuma ziedi un baznīcas stādi ir aprūpēti. Atbalstām Latvijā zupu
virtuves, bērnu siltās pusdienas, trūcīgās ģimenes ar drēbēm un apģērbiem, kā arī sūtam grāmatas
uz Latviju. Palīdzam kā varam ģimenēm, kam aiziet tuvākie. Palīdzam kuram katram draudzes
loceklim, kā varam. Ja vēlaties atbalstīt dāmu komiteju un tās darbību, sūtiet čekus dāmu
komitejas kasierei Tijai Abulai (2910 Pomona Ct., Brookfield WI 53005), rakstot čekus uz:
Latvian Ev Luth Holy Trinity Church – ladies auxiliary. Liels Paldies!

The Bible Study Group has been meeting for about five years. It typically meets after the English service in the alcove
located off the fireplace room. The study is conducted in English and lasts about an hour and fifteen minutes. Bibles and
study guides are available. So far, the group has studied Romans, Samuel I and II, Peter I and II, John, John 1 John 2, John
3, Revelation, and the Psalms. Coffee and finger foods are plentiful.

What would be more inspiring than to learn from scripture
and discuss how scripture moves you? Rosemarie
Kursietis

Bible
study has taught us to
love each other as
Christians do.
Brigita Apalsh

Ralph Story, the leader of the Bible Study
group, grew up in Pewaukee, lives in Brookfield and is
married to Jan Story. His mom was a Latvian who married
an American. Ralph sings in the Latvian choir. He studied
at University of Wisconsin - Milwaukee and is a Financial
Advisor at Prudential Insurance. Ralph enjoys helping
people and has been a student of the Bible most of his life.
For more information contact Ralph Story at 262-7960388 or rstory8657@yahoo.com.

Bible study has revealed truths that I
did not see before.

Once upon a time, a child was ready to be born. One day he asked God, “You’re sending me to earch
tomorrow…how am I going to live there when I’m so
small and helpless?”
God replied, “Amond the many angels, I chose one for you. She will be
waiting for you and she will take area of you.”
“But tell me, here in Heaven, I don’t do anything else vut sing and smile
– that’s enough for me to be happy.”
God replied, “Your angel will sing for you and will smile for you every day.
You will feel your angel’s love and be very happy.”
The child responded, “And how am I going to be able to understand when
people talk to me if I don’t know the language that people talk?”
God replied, “Your angel will tell you the most beautiful words with
patience and care.”
“And what a I going to do when I want to talk to you?”
God replied, “Your angel will place your hands together and teach you how
to pray.”
“Who will protect me from the bad things on earth?”
God replied, “Your angel will defend and protect you with its own life.”
“I will be sad when I don’t see you anymore”
God replied, “Your angel will talk to your about me and she will teach you
the way for you to come back to me. I will always be next to you.”
At that moment there was much peace in Heaven, but voices from earth
could be heard, and the child asked softly, “God, if I’m about to leave now,
please tell me my angel’s name.”
God replied, “Your angel’s name is of no importance, you will call your
angel Mother.”
Happy Mother’s Day! In His love, your pastor + Lauma
***********************************************************************************

DEŽURANTI UN PĒRMINDERI
5. martā
19. martā
26. martā
2. martā
9. aprīlī
16. aprīlī
23. aprīlī
30. aprīlī
7. maijā
14. maijā
21. maijā
28. maijā
4. jūnijā

Gunārs Vilciņš, Edvīns Erkmanis
Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks
Māra Rītere, Andris Jaunbērziņš,
Zīle Rudzīte, Ivars Zušēvics
Ginta Ose, Miķelis Abuls
8:00 Edvīns Erkmanis, Dainis Sīka
11:00 Māra Rītere, Andrejs Junge
Kaija Zušēvica, Monika Veldre
Vitauts Beldavs, Laura Beldava
Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks
Māra Rītere, Andris Jaunbērziņš
Aina Venta, Gunārs Vilciņš
Andrejs Junge, Ēriks Krūmiņš
Ivars Zušēvics, Kaija Zušēvica

Pēteris Burğelis
Kārlis Rudzītis
Māris Rūķis
Valdis Kaugars
Pēteris Burğelis
Kārlis Rudzītis
Dave Steingart
Māris Rūķis
Dave Steingart
Valdis Kaugars
Kārlis Rudzītis
Pēteris Burğelis
Māris Rūķis
Dave Steingart

Sveiki Tautieši un Latviešu Nama Draugi!
LV Nama (turpmāk LN) Valdes vārdā aicinu palīdzēt mūsu visu kopīgiem spēkiem
veikt ļoti būtisku ilgtermiņa uzlabojumu mūsu mīļajam Namam!
Kā jau tika ziņots iepriekš, pirms aptuveni astoņiem gadiem LN tika uzstādīta
jauna ēkas “Apsildīšanas/Dzesēšanas” iekārta (TRANE). Lai gan kalpošanas termiņš šīm sistēmām ir
apmēram 10 gadi, šis agregāts (ar pāris remontu palīdzību) ir nostrādājis godam, it īpaši ņemot vērā gan
aukstās Viskonsīnas ziemas, gan karstās vasaras. Diemžēl pēdējā mēneša laikā krāsns sildītājs ir salūzis
vairākas reizes, un kopš 12. februāra visa iekārta beidza darboties, un ēka ir avārijas stāvoklī!
Gadu gājumā mums ir izveidojušās lieliskas attiecības ar pašreizējo kompāniju, kas uzstādīja arī
iepriekšējo iekārtu. Viņu darbinieki ir vienmēr nākuši mums palīgā (dažreiz pat ar ļoti īsu brīdinājumu!),
kad bija radušās kādas ķibeles un nepieciešams krāsni salabot! Veicot aprēķinus un konsultējoties ar šo
firmu, LN Valde uzskata, ka būtu pareizāk iegādāties un investēt jaunā “Apsildīšanas/Dzesēšanas”
iekārtā, nekā mēģnāt to pastāvīgi labot!
Jaunas “Apsildīšanas/Dzesēšanas” sistēmas iegāde un uzstādīšana LN izmaksās aptuveni
$12,600, un ideja uz doto brīdi ir aizņemties šo summu “Bankā”, jo Nams, protams, nedrīkst palikt bez
apkures, it īpaši pildot saistības ar ēkas īrniekiem, kā arī mūsu pašu Latviešu kultūras pasākumi ir tepat
aiz stūra!
Ar LN paredzēto budžetu šim gadam, visas šī lielā projekta izmaksas nav iespējams segt, un
tāpēc mēs Jūs visus gribētu sirsnīgi aicināt individuāli piedalīties un ziedot jaunas LN
“Apsildīšanas/Dzesēšanas” sistēmas iegādei.
Mēs lūdzam un ceram uz Jūsu atsaucību ar jebkādu ziedojuma summu, un tā, piemēram, ja 100
cilvēki saziedotu pa $25 katrs, mums būtu $2500 pirmajai iemaksai (downpayment) bankai, kā rezultātā
būtu jāaizņemas krietni mazāka pamatsumma, kas ilgtermiņā mums palīdzētu arī iekrāt un ietaupīt uz
procentu rēķina.
Lielu PALDIES sakām jau tagad, un atgādinam, ka šī arī varētu būt lieliska iespēja Jūsu
ziedojumam kalpot kā nodokļu failēšanas stimuls, jo 15. aprīlis vairs nav nemaz tik tālu.
Esmu pārliecināts, ka ikvienam no LN ir iesakņojies dziļi sirdī kādi vinreizēji un neaizmirstami
brīži, un kopš tālā 1968. gada tas ir palīdzējis kalpot Milvoku Latviešu sabiedrībai un veicinājis mūsu
seņču kultūru un tradīcijas! Tāpēc aicinām ieguldīt mūsu dārgajā LV Namā, lai tas turpinātu būt par
stūrakmeni un iedvesmi mūsu nākošajām paaudzēm gan tuvu, gan tālu!
(Lai izteiktu pateicību un atzinību tiem ziedotājiem, kuri varēs sniegt ieguldījumu $500+, $1000+, vai
vairāk apmērā, LN Valde ir paredzējusi iekārtot plāksni Nama priekštelpā).
Ar cieņu,
LN Valde

__________________________________________________
Laipni lūdzam izpildīt un iesūtīt zemāk doto informācijas lapu ar Jūsu ziedojumu!
Uzvārds______________________________________________Vārds_________________________
Adrese__________________________________Pilsēta _________________ Pasta kods _________
Telefons______________________
E-pasts_________________________

Mans ziedojums Nama apkures un dzesināšanas akcijai. $_________
Ja ziedojiet pāri pa $500, lūdzu atbildiet šiem jautājumiem:
Vai vēlaties, ka Jūsu vārds tiek ieskaitīts starp tiem, kuri tiks atzīmēti plāksnē? Jā Nē
Kā Jūs vēlaties ka Jūsu vārds parādās plāksnē? _______________________________

Paldies

Dear Friends of the Latvian House of Milwaukee:
On behalf of the entire board of the LV House of Milwaukee, we would like to invite all of you to
participate as one big family and together invest in the long term sustainability of our HOUSE!
As many of you may be aware, a brand new Heating and Air-conditioning main unit was installed eight
years ago. While it has served us well (with a few repairs here and there) over the years considering it’s
often usage during our cold winters and hot summers here in Wisconsin, it completely broke down on
February 12th and the LV House of Milwaukee is in a state of emergency and isn’t able to fully function
as a result (we are very grateful for the warm weather temperatures lately!)
Throughout the recent years we have been lucky and blessed to have established a wonderful
relationship with the company and contractor who installed the current Heating and Cooling system.
They have come to our rescue (sometimes with a very short notice!) when the unit has needed attention
and maintenance. Having done vigorous cost analysis and consulted with the professionals that it may be
wiser and more practical and cost efficient to replace the old machine with a newer model instead of
relying on regular “patch ups” of the old unit.
The cost of purchasing and installing a brand new Heating and Air-conditioning unit will be around
$12600. The immediate plant of action is to borrow the funds from a financial institution as the building
must be functional ASAP in order to meet the occupancy needs of our regular as well as short rental
tenants utilizing the facility weekly, and in addition – our own Latvian cultural events are just around the
corner!
Under the current budget constraints LV House of Milwaukee unfortunately would not be able to absorb
all the expenditures related with this major improvement project. Thus, with humble hearts we ask you
to prayerfully consider making a financial donation of any size towards this important endeavor! For
example, if a 100 of us contributed $25 each, we would have significant down payment which would in
turn allow us to borrow less and also pay less in interest charges during the life of term loan.
(a friendly reminder that as April 15 is quickly approaching, your donation could be a possible tax
deduction/benefit as you prepare your tax filings).
We extend a sincere and BIG THANK YOU to all of you in advance, as we are confident that we can
count on you during this major time of need. Over the years, the Latvian House of Milwaukee has been
rooted deeply in all of our hearts, and has been a source of unforgettable events and experiences
celebrating our Latvian culture and tradition dating back to year 1968.
Let’s make sure that this cherished facility – our HOUSE - continues to serve as an inspiration for our
future generations - near and far!
In order to recognize those who may be able to invest and contribute $500+, $1000+, or more, the board
will place your name on a plaque that will be posted in the main lobby of the LV House.
Respectfully,
LV House of Milwaukee

__________________________________________________
Please clip and complete the following donation form.
Last Name_______________________________
First Name_________________________
Address____________________________________________City _________________ Zip_________
Phone______________________ E-mail_________________________

My donation to the heating/cooling equipment campaign $_________
If you are donating more than $500, please compete the following information:
Would you like your name to appear on the donor recognition plaque? ‰Yes ‰No
How would you like your name to appear? __________________________________________

Thank You!
***********************************************************************************
2017. gada 15. februārī Mīļie Milvoku Latviešu Nama Draugi un Atbalstītāji: Pēc dažām īsām nedeļām, mums ir
paredzēta Milvoku Latviešu Nama gadasapulce (19. martā). Jūsu piedalīšanās šajā gadasapulcē ir nepieciešama
vairāku iemeslu dēļ. Vispirms, mūsu "Latviešu Nama nākotnes komisija" sniegs pārskatu un ierosinājumus
sakarā ar komitejas uzdevumu un līdz šim paveikto darbu. Būs daudz ko pārrunāt. Otrkārt, mums ir jāievēl
jaunu Latviešu Nama priekšnieku. Pēc astoņiem gadiem kā Nama priekšnieks, es domāju ka ir laiks "jaunām
asinīm" šim amatam. Es ļoti sirsnīgi lūdzu, lai ikatrs kam ir laiks un enerǧija, un rūp Latviešu sabiedrības
nākotneMilvokos,nopietni pārdomātu kandidēt šim amatam. Es specifiski gribu uzsvērt, ka Latviešu Nams nav
tikai ēka vien, bet arī sabiedrības un kultūras centrs. Pat ja ēkas uzturēšana nav pagaidām droša, Latviešu Nams
turpinās spēlēt svarīgu lomu kā Milvoku latviešu sabiedrības stūrakmens. Es lūdzu visiem ņemt vērā, ka ikatram
ir svarīgi PIEDALĪTIES mūsu sabiedrības uzturēšanā. Tagad ir laiks aktīvi strādāt! Lūdzu piedalaties šī gada gada
sapulcē, kur tiks pasniegta daudz informācija, un balstoties uz šo informāciju, spriedīsim un lemsim par Latviešu
Nama vadību un nākotni.

Sigurds Strautmanis
Milvoku Latviešu Nama Priekšnieks
LATVIEŠU NAMA GADA SAPULCE
2017. gadā 19. Martā plkst 16:00
Latviešu nama lejas zālē
DARBA KĀRTĪBA
1. Sapulces amatpersonu vēlēšanas
2. Pagājušā gada sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
3. Valdes un vadības ziņojumi
4. 2016. gada kases pārskats
5. 2017. gada budžeta projekts un tā pieņemšana
6. Revizijas komisijas ziņojums
7. Valdes locekļu un revizijas komisijas locekļu vēlēšanas
8. Dažādi jautājumi un ierosinājumi
a. Latviešu nama nākotnes komisijas pārskats
b. Latviešu nama nākotnes komisijas ierosinājumi

Daugavas Vanagu ziņas
Daugavas Vanagu Milvoku apvienības valde novēl visiem biedriem un labvēļiem laimīgu un veselīgu
Jauno Gadu! Lai Dievs pasargā mūs visus, un arī mūsu Tēvzemi, Latviju!
**********
Daugavas Vanagu Milvoku apvienības gada sapulce notika 2017. g. 12. februārī. Jaunievēlētais valdes
sastāvs ir sekojošais: priekšnieks Andris Kursietis, priekšnieka vietnieks Ēriks Kākulis, sekretāre un
biedrzine Ildze Rudzīte, kasieri Lauris Rožkalns un Ivars Zušēvics, un valdē darbojās: Ērika Blija,
Vincents Dindzāns, Ruta Mudlaff, Kaija Petrovska, Ingrīda Seraphim, Līga Strykowski.
DV ASV 2017. g. delegātu sapulce notiks Klīvlandē, 7. - 9. aprīlī. Gada sapulces dalībnieki nolēma, ka
Milvoku apvienību kā delegāti pārstāvēs Lauris Rožkalns un Vincents Dindzāns. Apvienībai pienākās
trīs mandāti, tātad, ja kādam Vanagam jeb Vanadzei ir interese piedalīties delegātu sapulcē, lūdzu
kontaktēt apvienības priekšnieku Andri Kursieti: 414-617-4455 jeb a.r.kursietis@gmail.com.
ALA 66. gadskārtējais kongress šogad notiks Čikāgā no 4. līdz 7. maijam. DV Milvoku apvienību kā
delegāts pārstāvēs Ivars Zušēvics.
**********
Sestdien, 2017. g. 11. martā, Latviešu Namā, DV Milvoku apvienība rīko Latviešu Leģiona atceres
sarīkojumu. Svētku uzrunu sniegs Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Dr. Valters
Nollendorfs, un sekos Čikāgas Vīru Kora koncerts. Piedalīsimies lielā pulkā, lai godinātu mūsu
Tēvzemes varoņus un brīvības aizstāvjus!
**********
Daugavas Vanagu Milvoku apvienības valde izsaka visdziļāko līdzjūtību Archibīskapei Laumai un
ģimenei saistībā ar savas mammas aiziešanu mūžībā.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Andris Kursietis
DV ASV priekšnieks,
Milvoku DV apvienības priekšnieks

Talcinieki Latvijai
Mūsu draudze ir saņēmusi svētku sveicienus no Aglonas, Prāv. Žola, Vestienas pamatskolas, un
Velku Biedrības. Vestienas pamatskolas vārdā, kur mūsu draudze atbalsta siltas pusdienas programmu,
direktrise Vēra Gutāne raksta: “Sirds siltus un baltus Ziemassvētkus! Lai 2017. gadā izdodas atrast
brīnumu, kas sniedz iedvesmu ikdienas darbos un ienes gaismu mūsu sirdīs!” Prāv. Žols sūta sirsnīgus
sveicienus un novēl mums svētīgu Adventa un Ziemassvētku laiku.
Velku Biedrība, kura atrodas Rīgā, un kuru mūsu draudze ir atbalstījusi vairākus gadus, ir
“nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi piedāvāt attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar

smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, kā arī rūpēties par bērniem, kas dzīvo
nabadzībā”. Viņi atsūtīja mums garāku rakstu ar vairākām fotogrāfijam un labiem vēlējumiem Jaunam
Gadam. Rakstā, kurš ir angļu valodā, tiek pieminētas organizācijas Somijā, un baznīcas Zviedrijā, kā arī
mūsu baznīca Milvokos, pateicoties par atbalstu, kas ir palīdzējis uzturēt Velku Biedrības darbu. Velku
Biedrības raksts par apstākļiem Latvijā ir bēdīgs, jo viņi piemin, ka trūkuma cietušo skaits pieaug, bet
viņi arī uzsver, ka netiek zaudēta cerība, ka arī Latvijā var sagādāt bērniem ar speciālām vajadzībam
labākus apstākļus un nākotni.

Maija Strēlnieks
************************************************************************************

Ziedojumi / Donations
IRĒNES & ROBERTA INCIS PIEMIŅAI: Ruth Kreishman, John & Melissa Kreishman KOPĀ: $200.00
MAIJAS LAPIŅAS PIEMIŅAI: Sandra Behrendt, Māra Blats, Inese Culver, Dzintra & Edvīns Erkmanis, Zaiga
Freivalds, Marcus & Roxana Harris, Ruta Mudlaff, Aija & Jānis Ozoliņš, Velta Pelcis, Gundega Plūmītis, Ojārs &
Rita Rēpiņš, Daina & Dainis Sīka, Ināra & Normunds Upīte, Monika & David Veldre, Māra Zeps, dažādi
KOPĀ: $775.00
JĀŅA, EMILIJAS, KĀRĻA & AUSMAS STRADIŅU PIEMIŅAI: Ingrid & James Herrick $200.00
OSVALDA MOKA PIEMIŅAI: Uldis Šutka $25.00
LĪVIJAS EIDEMANES PIEMIŅAI: Roberts Inveiss $50.00
VALDA STRAUTMAŅA PIEMIŅAI: Barbee ģimene, Andra un Amanda Bērziņš, Alma Deksnis, Del Garcia family,
Alfrēds un Skaidra Dundurs, Elanor un Debbie Feeley, Bonnie un Daniel Grohall, Herbst ģimene, Jānis un Ilga
Inveiss, Roberts Inveiss, Ilga Ivulis, Vita Kākulis, Irmgard Knubis, Denise Mecha, Armīns Muižnieks, Jānis un Aija
Ozoliņš, Sharon Lee Sloane, Anita Strautmanis, Kim M. Strautmanis, Sigurds E. Strautmanis, Imants
Strautmanis, Ivars Strautmanis, Lilija Strunge, Mark un Kim Uttke, Helēne Zariņa
KOPĀ: $1275.00
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”.
Mīļš paldies! Thank you!
Draudzes vārdā,

Sandra Mednis
Kasiere / Treasurer

Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un fotogrāfijas,
“copy/paste” gatavībā līdz 2017. gada 15. maijam uz e-pastu inta.veldre@gmail.com.

LATVIAN EV. LUTHERAN

Non-profit Org.
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