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Kristus ir augšāmcēlies! 
 
Lieldienās mēs, tāpat kā kristieši citur pasaulē, viens otru sveicināsim ar īpašiem prieka pilniem vārdiem: 
“Kristus ir augšāmcēlies!” un atbildēsim: “Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies!” 
 
Šis īpašais Lieldienu sveiciens izsaka daudz vairāk nekā tikai vienkāršais 
novēlējums “Priecīgas Lieldienas!”, kuru dzirdam arvien biežāk arī kristiešu 
vidū. Novēlēt priecīgus svētkus var jebkurš cilvēks, arī tas, kurš netic šo svētku 
būtībai. Savukārt sveiciens “Kristus ir augšāmcēlies!” ir ne tikai sveiciens, bet arī 
ticības apliecinājums. Šis sveiciens un atbilde uz to pieprasa pārliecību par 
brīnumu un paredz ticību, ka Kristus augšāmcelšanās ir patiess notikums. 
 
Bet vai mēs kā sabiedrība, kā kultūra un kā individuāli cilvēki tam no sirds arī 
ticam? Mūsdienās tradicionālajā Rietumu kultūrā mēs - kristieši kļūstam par 
minoritāti, mūsu skaits samazinās. Laicīgā sabiedrība atkal un atkal izsaka 
iebildumus un sēj šaubas par to, ko kristieši vienmēr ir ticējuši. Tādēļ arī ticīgu 
ļaužu vidū rodas ar vien vairāk jautājumi par savas ticības saturu. 
 
Esmu novērojis, ka īpaši ap lielo kristīgo svētku laiku – Ziemassvētkiem un Lieldienām, laicīgajos masu 
saziņas līdzekļos mēdz parādīties raksti un viedokļi, kas parasti netieši apšauba mūsu svētku nozīmi, jeb, 
pareizāk sakot, ar šiem svētkiem saistīto ticības atziņas patiesumu. 
 
Kaut arī es piedzimu un uzaugu komunistu okupētajā Latvijā, mani vecāki bija ticīgi cilvēku un es jau no 
bērnības tik audzināts kristīgi. Es kopā ar vecākiem gāju baznīcā, mājās kopā lūdzām Dievu un lasījām 
Bībeli. Tomēr, ejot skolā, bija neizbēgami jāsaskaras ar neticīgo un kristīgai ticībai naidīgo pasauli. Skolas 
gados arī es, tāpat kā citi, lasīju avīzes, žurnālus, klausījos radio un, protams, skolā visus audzināja ateisma 



gaisotnē. Ja kaut kur ārpus baznīcas un ģimenes tika pieminēts Jēzus un viņa dzīve, tad vienmēr bija jādzird, 
ka tāds Jēzus nekad nav dzīvojis, Viņa dzīve ir izdomāta, ticība ir tumsonīga un izglītoti ļaudis Dievam 
netic. 
 

No kristīgām grāmatām manā bērnībā un jaunībā pieejamas bija nedaudzas brīvās Latvijas laikā iespiestās, 
vai, pavisam reti, kāda ārzemēs izdota grāmata, ko atveda kāds tūrists. Es atceros, ka reiz kādi amerikāņu 
kristieši, kas apmeklēja Rīgu, iegriezās baznīcā, uz kuru gāja mana ģimene, un uzdāvināja manam tētim toreiz 
amerikāņu protestantu vidū ļoti pazīstamo kristīgās apoloģijas grāmatu. Tā bija Josh McDowell “Evidence 
that demands a verdict.” Skolas gados es angliski gandrīz nepratu, bet mans tētis pirms kara bija studējis 
teoloģiju Lielbritānijā un labi prata angļu valodu. No viņa studiju laika mūsu mājās bija saglabājušās kādas 
teoloģiskas grāmatas. Un tā nu arī mana mamma un es varēju uzzināt, ko tad Makdovels rakstīja. Viņš 
rakstīja par saviem koledžas studenta gadu garīgajiem meklējumiem. Viņš sākotnēji bija meklējis argumentus 
ar kuru palīdzību būtu iespējams noliegt kristīgo ticību, tomēr šie meklējumi viņu noveda pie pretējā, proti, 
pie pārliecības, ka kristīgā ticība ir patiesa. Pēc vairāk nekā 700 stundu ilgam studijām, kuras viņš bija 
pavadījis, pētot ar Kristus augšāmcelšanos saistītos jautājumus, Makdovels nonāca pie radikāla secinājuma: 
Attiecībā uz Kristus augšāmcelšanos ir iespējamas tikai divas, pilnīgi pretējas atbildes, jeb nostādnes. Vai nu 
ir jāpieņem, ka augšāmcelšanās ir visļaunākais, rupjākais, bezsirdīgākais blefs, kāds vien jebkad ir ticis 
uzspiests cilvēka prātam, vai arī jāpiekrīt, ka augšāmcelšanās ir visievērojamākais vēstures fakts. 
Dzirdētais par Makdovelu un viņa grāmatu atstāja dziļu iespaidu uz manu jaunieša ticību. Toreiz man bija 
nozīmīgi dzirdēt, ka kristīgai ticībai ir racionāls pamats un Jēzus augšāmcelšanās ir patiess notikums. Toreiz 
sapņoju, ka pats varēšu apgūt argumentus, kurus varēšu lietot pret komunistu bezdievīgo mācību un, varbūt 
pat pārliecināt viņus par Kristu, ka Viņa augšāmcelšanās patiesību! 
 
Mūsdienās, kad “dzelzs aizskars” ir kritis, mēs visi gan Amerikā, gan Latvijā dzīvojam brīvā sabiedrībā, kur 
drīkstam ticēt, iet baznīcā un atklāti runāt par savu ticību. Tomēr diez vai sabiedrība ir kļuvusi ticīgāka nekā 
toreiz. Latvijā ticības uzplaukuma vilnis, kas bija 90. gadu sākumā, ātri pagāja. Šodien būtu grūti atrast kādu, 
kas ticētu komunismam, bet arī kristīgā ticība mūsu tautas vidū diez vai ir vairojusies. 
 
Tomēr kristieši joprojām tic, ka Kristū Dievs tapa cilvēks mūsu dēļ. Mēs ticam, ka Kristus augšāmcelšanās 
dod cerību uz mūsu augšāmcelšanos! 
 
Tagad Makdovela minētie argumenti man vairs nešķiet tik nozīmīgi kā toreiz. Es vairs arī nedomāju, ka tik 
augstu notikumu kā Kristus augšāmcelšanos var un vajag mēģināt pierādīt ar racionāliem argumentiem. 
Mūsdienās ir pieejamas daudzas citas grāmatas un pazīstami citi kristīgās apoloģētikas autori. Arī Makdovels 
ir izdevis savas grāmatas jaunu, rediģētu versiju. Bez tam ir mainījusies mūsu sabiedrība un tās problēmas. 
Tomēr viena lieta nav mainījusies, nav zaudējusi savu aktualitāti. Tā ir vajadzība no sirds pasludināt centrālo 
kristīgās ticības vēsti, ka Kristus ir augšāmcēlies! “Tas Kungs ir augšāmcēlies. Jā, patiesi augšāmcēlies!” 
Par Kristus augšāmcelšanos kā nozīmīgāko kristīgās ticības atziņu liecina arī apustulis Pāvils:  “..ja Kristus nav 
augšāmcēlies, tad veltīga ir jūsu ticība..”   (1.Kor.15:17) Tātad, bez ticības augšāmceltajam Kungam, pārējiem 
uzskatiem vai atziņām nav vērtības. Vēl jo vairāk Pāvils norāda, ka katram cilvēkam ir svarīgi Kristus 
augšāmcelšanos piedzīvot dziļi personīgi. Pāvils piemin arī to, ka viņš pats ir personīgi piedzīvojis Kristu kā 
augšāmcelto Kungu: “Viņš parādījās Kēfam, pēc tam tiem divpadsmit, pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā piecsimt 
brāļiem, (..) un kā vispēdējam viņš pārādījās man kā tādam priekšlaicīgi dzimušam. “ (1.Kor.15:5-8) 
Visdrīzāk lielākā daļa no mums Kristus augšāmcelšanās notikumu nav piedzīvojuši tik radikāli kā to toreiz 
piedzīvoja Jēzus mācekli. Bet no otras puses, mēs to dažādos veidos varam piedzīvojam savās dzīvēs. 
Manuprāt, ar Augšāmcelšanās notikumu mēs vistiešāk sastopamies mūsu kristībās. Bībelē teikts: “mēs kristībā 
līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā 
dzīvē.” (Rom.6:4) 



 
Arī mūsdienās nemaz nav reti gadījumi, kad cilvēki ļoti spēcīgi piedzīvojuši Kristus augšāmcelšanās 
pieskārienus savā dzīvē. Daudzu gadu laikā man kā mācītājam ir bijusi draudzība ar AA – Anonīmo 
Alkoholiķu kustību. Daudzi cilvēki savu skaidrību salīdzina ar Kristus augšāmcelšanos, kas viņu dzīvē noticis 
ar Visaugstākā spēku! Viņi man ir stāstījuši, ka tagad Lieldienas var svinēt arī ar šo skatījumu uz savu dzīvi. 
Par to, ka bez Kristus augšāmcelšanās mūsu dzīvei nav jēgas, mēs parasti atceramies arī katrās kristīgās bērēs. 
Bēres, tieši vai netieši, mums liek domāt par to, kur paliek mūsu mīļie tuvinieki, un uz kurieni arī dosimies 
mēs paši. Mēs atvadāmies no saviem aizgājējiem cerībā uz augšāmcelšanos. Tāpat mēs uzlūkojam mums 
priekšā stāvošo dzīves noslēgumu, kam Kristus augšāmcelšanās gaisma dod cerību un jēgu. 
 
Baznīcas gada ritumā mēs svinam divus centrālos notikumus mūsu Kunga dzīvē --Viņa piedzimšanu un Viņa 
nāvi un augšāmcelšanos. Līdzīgi tas ir arī ikviena cilvēka dzīvē, kas iet no šūpuļa līdz kapam. Šī dzīve mums 
ir dota tam, lai mēs iepazītu Dievu, iemācītos Viņu mīlēt un nostaigāt savu dzīves ceļu tā, lai arī pēcgalā mēs 
varētu dziļā ticībā sacīt: “Kristus ir augšāmcēlies, tad Kungs patiesi ir augšāmcēlies!” 
 
No sirds novēlu, lai šīs Lieldienas būtu vēl viens solis mūsu ticības dzīvē, kas mūs ved tuvāk Dievam un 
mūsu Kungam un Pestītājam, kurš mūsu dēļ ir cietis, miris un augšāmcēlies! 

 

Kristus mīlestībā Jūsu mācītājs 

Jānis Ginters 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Christ is Risen! 
 

At Easter we, like Christians in all the world, welcome each other with the joyful words: "Christ is risen!" 
and the answer to that is, "The Lord is truly risen!" 
 
This special Easter greeting is much more than just a simple "Happy Easter!", which we hear more and 
more often among Christians. Any person, including one who does not believe in the essence of this feast, 
may wish a happy holiday. But the greeting "Christ is risen!" is not only a greeting, but also a testimony of 
faith. This greeting and response to it require confidence in a miracle. They are pronounced in the belief that 
the resurrection of Christ is a true event. 
 
But do we, as a society, as a culture, and as individuals, also believe that in our hearts? Nowadays, in the 
traditional Western culture, we Christians become a minority, our number decreases. The secular society 
again and again expresses reservations and doubts about what Christians have always believed. And so there 
are more questions among the faithful about the content of their faith. 
 
I have noticed that especially around the great Christian holiday season - the Christmas and Easter - the 
secular media tend to pose articles and opinions that usually implicitly call into question the significance of 
our holy days, or rather, the truth of the belief that is associated with the feasts. 
 
Although I was born and raised in a communist occupied Latvia, my parents were believers and I was 
brought up as a Christian I went to church with my parents, prayed together at home and read the Bible. 
However, when going to school, it was inevitable to face the world of the unbelieving and those hostile to 
Christianity. During school years, I, like others, read newspapers, magazines, listened to the radio, and of 
course, I was educated at school in an atmosphere of atheism. If Jesus and his life were mentioned 



somewhere outside the church and family, then one should always hear that such a Jesus never lived, His life 
was invented, faith is of the dark and the educated people do not believe in God. 
 
Of the Christian books in my childhood and adolescence, there were a few free books published during the 
First Republic of Latvia, or very rarely, brought by a tourist. I remember that once American Christians who 
visited Riga came to the church where my family worshipped and gave my dad a book of Christian apology 
among rather familiar among the American Protestants back then. It was Josh McDowell's "Evidence that 
demands a verdict." During my school years I hardly knew any English, but my dad had studied theology in 
Britain before the war and had a good command of English. Some theological books were preserved in our 
home from the times of his studies. And now my mom and I could find out what McDowell wrote. He 
wrote about his spiritual quest during the years of college studies. He had initially searched for arguments 
that would make it possible to deny the Christian faith, but these searches did not lead him to the opposite, 
namely the belief that the Christian faith was true. After more than 700 hours of studying about the 
resurrection of Christ, McDowell came to a radical conclusion: as for the resurrection of Christ, there are 
only two opposing, or totally opposed, standpoints. One must either assume that the resurrection is the 
most wicked, vicious, heartless hoaxes ever foisted on the minds of human beings, or that the resurrection is 
the most remarkable fact of history. 
 
What I heard about McDowell and his book left a deep impression on my young man's faith. Back then, it 
was important for me to hear that the Christian faith has a rational foundation and that Jesus' resurrection is 
a true event. At that time, I dreamed that I would be able to learn the argumentation I could use against the 
godless Communist doctrine and, perhaps, even convince them of Christ, the truth of His resurrection! 
Nowadays, when the "iron curtain" has fallen, we all live in a free society in America and in Latvia, where 
we can believe, go to church and talk openly about our faith. However, the public probably does not have 
more faith than then. In Latvia, the wave of faith in the early 90s passed quickly. Today it would be difficult 
to find someone who would believe in the communism, but also the Christian faith in our nation has hardly 
multiplied. 
 
However, Christians still believe that in Christ, God became man for us. We believe that the resurrection of 
Christ gives us hope for our resurrection! 
 
Today McDowell's arguments do not seem to me as important as then. I also no longer think that such a 
great event as the resurrection of Christ can and should be proved with rational arguments. Nowadays, 
many other books and other authors of Christian apology are available. McDowell has also released a new, 
edited, version of his book. In addition, our society and its problems have changed. However, one thing has 
not changed, has not lost its topicality. It is the need to proclaim the central message of the Christian faith 
from our heart – Christ is risen! "The Lord is risen. – Truly, He is risen indeed!" 
 
The Apostle Paul also reveals Christ's resurrection as the most important statement of the Christian faith: ".. 
If Christ has not been raised, your faith is futile.”   (1Cor.15:17 NRSV) Without the faith in the resurrected Lord, 
other beliefs or insights have no value. Moreover, Paul states that it is important for each one to experience 
the resurrection of Christ deeply and personally. Paul also mentions that he himself has personally 
experienced Christ as the resurrected Lord: ‘and that he appeared to Cephas, then to the twelve. Then he appeared to 
more than five hundred brothers and sisters at one time, .. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me.” 
(1Cor.15: 5-8 NRSV) 
 
Most of us most likely have not experienced Christ's resurrection as radically as Jesus' disciples in their days. 
But on the other hand, we can experience it in various ways in our lives. 



In my opinion, we most directly encounter the Resurrection in our Baptism. The Bible says: ‘Therefore we have 
been buried with him by baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we 
too might walk in newness of life.’  (Rom.6: 4) 
Even nowadays, it is not uncommon for people to experience Christ's resurrection in their lives very 
strongly. For many years, as a pastor, I have had friendship with the AA (Alcoholics Anonymous) 
Movement. Many people compare their sobriety with the resurrection of Christ in their life through the 
power of the Most High! They have told me that Easter can now be celebrated with this new view of their 
lives. 
 

At every Christian funeral we usually remember the fact that without Christ's resurrection our lives do not 
make sense. Funerals, directly or indirectly, make us think about where our loved ones remain, and where 
we ourselves will go. We say goodbye to our dear ones in the hope of resurrection. We also look at the end 
of our life before us and the light of Christ's resurrection gives us hope and meaning. 
 

In the rhythm of the Church year, we celebrate two central events in the Lord's life – His birth and His 
death and resurrection. It is similar with the life of every person who goes from the cradle to the grave. This 
life is given to us to get to know God, to learn to love Him and to walk our way of life, so that in the end we 
can say with deep faith, "Christ is risen, the Lord is truly risen!" 
 
I wish you all that this Easter would be another step in our life of faith, which brings us closer to God and 
our Lord and Savior, who for our sake has suffered, died and risen again! 
  

In the love of Christ, your pastor 

Jānis Ginters 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

 

Mīļie tautieši, mīļie brāļi un māsas Kristū!  
 

Mēs, Milvoku draudze, nākam pie jums ar aicinājumu piedalīties līdzekļu vākšanā LELBāL Misijas 

fondam. Šodien vairāk kā jebkad ir vajadzīga visu jūsu palīdzība,  lai varētu turpināt mūsu Baznīcas 

eksistenci un tik svarīgo darbu, ko mēs šodien darām visos pasaules kontinentos, kā arī mūsu jaunākajā 

apgabalā Latvijā. Mēs patiesi varam tik daudz zaudēt un tikpat daudz iegūt tieši šajā brīdī, kad ir jautājums 

par mūsu Baznīcas esamību un vēsturisko pilntiesību Latvijā. Cik daudz cilvēku ir iesaistīti, turpinot  jūsu, 

jūsu vecāku un vecvecāku bēgļu gaitās veikto darbu mūsu Baznīcā.   Cik tas bija svētīgs darbs toreiz un 

cik daudz domu, pūļu, sviedru un lūgšanu šinī visā bija un vēl joprojām tiek ieguldīts. Mums grib atņemt 

vēsturi un mēs neesam ar mieru to atļaut.  
 

Mēs vēlētos, ka mūsu tautiešiem Latvijā, tāpat kā mums, būtu iespēja izjust Dievu,  kurš ir mīlestības pilns 

un mīl mūs kā savus bērnus. Viņš,  kura dēls ir mūsu Jēzus - mīlestības avots.  Ir daudz projektu, ko varētu 

izveidot, kuros mēs, LELBāL visās pasaules malās, varētu piedalīties.  Mūsu jaunākā paaudze varētu 

tikties ne tikai kultūras jomā, bet arī vienam otru izprotot, vienu Dievu pielūdzot,  un to darot vienā 

valodā!  
 

Esam tik pateicīgi Dievam, ka tad, kad Dieva mierā aizgāja mūsu uzticīgie un mīļie draudzes locekļi 

Guntis un Gaida Auļi, viņu dēls Ervīns nolēma vecāku piemiņai savu mantojumu dāvināt draudzei.  Šis 



lielais ziedojums dod mums iespēju pašiem ziedot un izaicināt jūs piebiedroties misijas darbā Latvijā.  

Celsim kopā mūsu Baznīcu garīgi, kā arī ķieģeli pie ķieģeļa pieliekot, praktiskos darbus veicot! 

 

Dievpalīgu novēlot,  

Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes priekšniece, 

Sandra Kalve 
 

 

February 14, 2019, Milwaukee, Wisconsin  

 

The Milwaukee Latvian Ev. Lutheran Holy Trinity Church announces a 2019 $100,000 challenge grant 

to support the LELCA (The Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad) Mission Fund. 

 

The Mission Fund was founded in 2015 by Archbishop Lauma Zusevics upon 

her consecration.  She has been the Milwaukee congregation’s pastor since 

1987. The fund was established to develop, support, and grow Christian 

ministry in Latvia and wherever new LELCA congregations may form.  

 

Gifts from congregations, other organizations and individuals will be matched 

up to a total matching donation of USD$100,000 by the Milwaukee Latvian Ev. 

Lutheran Holy Trinity Church beginning February 14th  through Easter Sunday, 

April 21rst, 2019. 

 

Archbishop Zusevics explained, “This will help to ensure that more people may 

experience God’s grace and Christ's love through our ministry.  We hope to 

reach out, gather together, help people grow in faith and become more involved 

in the active ministry of their congregations.  Much remains to be done as we share the gospel and seek to 

involve others in God's work." 

 

LELCA continued the work of the Evangelical Lutheran Church of Latvia  during World War II in 

displaced persons camps throughout Europe. As a founding member of the Lutheran World Federation, 

LELCA helped refugees find new homes in foreign countries, spreading its mission over four continents. 

Today, LELCA continues to serve Latvians in Lutheran churches throughout the world- including Latvia.  

 

In three short years, the LELCA Mission Fund has already supported eight congregations in their 

ministries impacting hundreds of people. 

 

For more information contact Tia Abuls tabuls@att.net  
 

Donations are accepted by mail, checks written to: “LELCA Mission Fund” and mailed to LELCA 

treasurer Baiba Rodins, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV  89511. 

 
  

mailto:tabuls@att.net


TALCINIEKI  LATVIJAI 
 

     Mūsu draudze ir saņēmusi vairākus svētku sveicienus un laba vēlējumus jaunajam gadam. 

     No Cīravas draudzes mēs saņēmām svētku sveicienus no pieaugušajiem un bērniem.  Bērni mums 

atsūtīja svētku kartiņas ar parakstiem un pašgatavotus eņǧelīšus, ko iekārt eglītē.  Cīravas draudzes 

vārdā, Grīnvaldes kundze (draudzes priekšniece) no visas sirds pateicās “visiem labiem ļaudīm, kuri 

palīdzēja sagādāt rotaļlietas, drēbes un apavus gan lieliem, gan maziem cīravniekiem!” un novēlēja “Lai 

Jums visiem laba veselība, dzīvesprieks un stipra paļaušanās uz Jēzu Kristu mūsu Kungu.”  

     Pateicības par atbalstu un svētku sveicienus arī saņēmām no Prāv. Kārļa Žola, Māc. Ziemaņa, 

Aizputes draudzes, Aglonas, Velku Biedrības un Vestienas pamatskolas (no kurienes arī saņēmām 

labumus, ar kuriem dalījāmies Pensionāru saietā un Čili pusdienās). 

 

Maija Strēlnieks 

 
>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><>><<>><<>><<>><<>>><<>>><<>>><<>>>< 

 
 

 
 

„Redzi, Kungs, še mēs esam un tie bērni, ko Tu esi devis. 
Svētī tos patiesībā; Tavs vārds ir patiesība. 

Pasargi tos. . . un paslēp tos savu spārnu pavēnī.” 
 
 

KRISTĪBAS   *   BAPTISM 
 

 
ELSIE REINHARDT ZUSEVICS 

  
We sincerely congratulate Elsie, her parents Kaija and Josh, her godparents Jane and Patrick O’Loughlin and 
Zile and Karlis Rudzitis, her grandparents, cousins, other family members and friends.  We pray the Lord 
always bless her and keep her in His care.  May Jesus guide her and those who love her, so that she might 
grow in joyful faith.  
 

No sirds apsveicam Elsie un viņas vecākus, krustvecākus, vecvecākus, brālēnus un māsīcas, ģimenes 
piederīgos un draugus.  No sirds izlūdzamies visiem Dieva svētību, audzinot Elsie. Kaut Elsie izjustu, ka 

Dievs Tēvs viņu sargā un Kristus un viņas ģimene viņu mīl - vienmēr un visur! 
  



 
 

Ar vecākiem Kaiju Zušēvicu un Josh Reinhardt 
Baptized December 30, 2018 

 

PIRMO REIZI NĀKOT PIE DIEVGALDA 
 

2019. gada 10. februārī mūsu dievnamā pirmo reiz Svēto vakarēdienu saņēma: 
 

Andris Carr, Kiāra Haydin, Annele Kaugara, Roberts Osis, Nikolajs Rozentāls, Lūkas Šlesers 
 

No sirds Dievam pateicamies par šo bērnu ticību un izlūdzamies Viņa svētību augt arvien dziļākā ticībā 
sekojot savam Pestītājam Jēzum. 

 
 

Lūkas Šlesers, Nikolajs Rozentāls, Roberts Osis, Arch. Lauma Zušēvica, 

Kiāra Haydin, Annele Kaugara, Andris Carr 
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DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI  (visi regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 no rīta) 

 

3. martā dievkalpojums ar uzrunu bērniem.  Vada teol. Dr. Oļegs Andrejevs.   
 Lūdzam visiem līdz paņemt izkaltušos palmu zarus, ko saņēmāt pagājušā gada Pūpolsvētdienā. 
5. martā 7:00 draudzes padomes sēde 
6. martā  7:00  Pelnu trešdienas dievkalpojums ar dievgaldu.   
 
 
 
 
 
 
Ciešanu/gavēņa laika iesākums.  
7. martā 11:00 Pensionāru sanāksme.  
10. martā Pulkveža Oskara Kalpaka un Latviešu leģionāru piemiņas dievkalpojums. Vada māc. 

Dāgs Demandts.  Seko pusdienas Daugavas Vanagu izkārtojumā un māc. Demandta 
prezentācija par DV ASV “Ziedosim 100” akciju Latvijā.    

17. martā dievkalpojums angļu valodā ar  dievgaldu un uzrunu bērniem.  
English worship service with Holy Communion and a children‘s homily. Bible study 
follows. 

24. martā dievkalpojums atcelts. No church service 

31. martā dievkalpojums ar dievgaldu un uzrunu bērniem.  
7. aprīlī  dievaklpojums ar dievgaldu un uzrunu bērniem. 
12. aprīlī dāmu komitejas rīkotās pankūku vakariņas no 5-7 vakarā baznīcas lejas telpās. 
 

 
14. aprīlī Pūpolu svētdienas dievkalpojums abās valodās ar uzrunu bērniem.   
18. aprīlī  7:00pm Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu un jauniešu līdzdalību. 



19. aprīlī 7:00pm Lielās piektdienas dievkalpojums latviešu un angļu valodā ar 

dievgaldu.  Bilingual Good Friday service with Holy Communion.   
21. aprīlī  8:00 Kristus augšāmcelšanās rīta dievkalpojums  latviešu valodā ar uzrunu 

bērniem!!! 
11:00 Easter morning worship service in English with Holy Communion and a 
children‘s homily. 

No 9:00 līdz 11:00 Milvoku tautas deju kopa „Metieniņš“ 
 visiem piedāvā brokastis! 

Please come join us for breakfast on Easter Sunday 
between 9 a.m. and 11 a.m. 

The breakfast is prepared by members of the Folk Dancing group „Metieniņš“  
but is meant for all! 

27. aprīlī 10:00 Lielā talka!  Pievienosimies Latvijā izziņotai “Lielai 
Talkai!” un palīdzēsim  spodrināt mūsu dievnamu un sagatavot 
dārzu ziedu laikam!   

April 27th 10:00 a.m. Please join us for our Spring ‘Clean-up’ day at the 
Church!  Let’s all help beautify our church and its garden!   
 

28. aprīlī  dievkalpojums ar uzrunu bērniem 
2. maijā  11:00  Pensionāru biedrības sanāksme. 
5. maijā  dievkalpojums ar dievgaldu un uzrunu bērniem 
7. maijā  7:00 vakarā padomes sēde. 
11. maijā  10:30 no rīta Latviešu skolas izlaidums un draudzes Pavasara  
   sarīkojums Latviešu namā 
12. maijā  ģimenes dienas dievkalpojums 
19. maijā  dievkalpojums angļu valodā.  English worship. 
26. maijā  dievkalpojums ar iesvētībām 
2. jūnijā  dievkalpojums abās valodās un sekos baznīcas pikniks 
 

TO HELP YOU PLAN! 
 

Please join us for our English worship service on March 17th.  We will share Eucharist and there will be a 
children’s homily. It will be followed by a Bible study led by Ralph Story. 

 

Our annual ladies’ auxiliary PANCAKE DINNER will be held in the Church lower hall 
 on Friday, April 12th from 5 – 7 p.m. 

All the funds raised will be used to support a humanitarian project in Latvia.   
 

A bilingual Good Friday service will be held on April 19th at 7 p.m.  
Easter morning worship in English will be on April 21st at 11:00. Please join 

us for breakfast before the service.  The Latvian folk dancing group 
“Metieniņš”will be serving breakfast from 9 a.m. until 11:00 a.m.  

The Latvian School graduation and our annual Spring Church Bazaar will be 
on Saturday, May 11th, at 10:30 at the former Latvian House. 
Mother’s Day service on Sunday, May 12th 
On May 19th will be our regular church service in English. 
June 2nd will be our anuual church picnic following the regular service. 



 

 

Prieks un pateicība par saziedotām 

Ziemsvētku dāvanām! 

Brigita Apalsch, Imants Strautmanis, Anna 

Strautmane, Arch. Lauma Zušēvica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milvoku Pulkveža O. Kalpaka skolas ZIŅAS 

 Notikumi skolā šo pavasari: 

 2019. g. 17. martā – Kultūras diena –  

meklējam palīgus intresantām nodarbībām! 

 21. aprilī – Nav skola – Lieldienas 

 11. maijā – IZLAIDUMS Latviešu namā 10:30 no rīta 
 

Skola vienmēr meklē jaunus skolniekus!  Skola notiek katrā svētdienā 

Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes baznicā, 1853. N. 75th, Milwaukee 

 

Tuvākai informācijai sazinaties ar skolas pārzini! 

erik@kakulis.com vai (414) 852-6284 
 

Milwaukee Latvian School NEWS 

 

UPCOMING EVENTS at our School this spring: 

 March 17th – Cultural Day – spring fun and games! 

 April 21st – No school – Easter Break 

 Saturday, May 11th – Graduation - Latvian House, 10:30 AM 

 

We are always  looking for new students from kindergarten through 8th grade 

who want to learn about Latvian culture, history, and language! 

Classes held in both Latvian and English! 

 

School is held on Sundays - September to May 

English language classes are held every other week 

Milwaukee Latvian Church, 1853. N. 75th Street, Wauwatosa 

To register or for more information call (414) 852-6284 - email erik@kakulis.com 

We are on Facebook:  www.facebook.com/milvokuskola  

 



Daugavas Vanagu ziņas 
 

 

Svētdien, 10. februārī notika gadskārtējā DV Milvoku apvienības biedru pilnsapulce. Diemžēl 

dalībnieku skaits bija niecīgs. Sapulce ievēlēja apvienības valdi uz nākošo gadu. Tika atjaunoti kā valdes 

locekļi: Andris Kursietis (kā apvienības priekšnieks), Ēriks Kākulis, Kaija Petrovska, Ivars Zušēvics, 

Lauris Rožkalns, Vincents Dindzāns, Ērika Blija, Līga Strykowski un Ingrīda Seraphim. Pēc vairāk kā 

trīsdesmit gadiem kā valdes locekle, Ildze Rudzīte vairs nekandidēja. Sapulce ar aplausiem izteica 

sirsnīgu pateicību Ildzei par viņas ilggadīgo darbību un novēlēja viņai pelnītu atpūtu. Valdē kā locekli 

ievēlēja Silviju Hunt, kura arī piekrita darboties kā apvienības kasiere. Revīzijas komisijā no jauna ar 

aklamāciju ievēlēja Sandru Medni un Gunti Lauzumu. Pēc ilgas darbības apvienībā (kopš 1951. gada!), 

Āris Peniķis arī ir aizgājis pelnītā pensijā, vairs nekandidējot Revīzijas komisijas locekļa amatam. 

Sapulce izteica lielu paldies Ārim par nostrādātiem gadiem! Sapulce nolēma pašlaik neatvietot Āri 

Revīzijas komisijā, kura darbosies ar diviem locekļiem. 
 

Sapulce pieņēma kasiera ierosināto budžetu 2019. gadam.  
 

Dažādos jautājumos, sapulce:  

 apstiprināja Sandru Medni kā apvienības pārstāvi 2019. gada ALA kongresā, Denverā; 

 nolēma atzīmēt apvienības gada svētkus oktobrī ar īpaši veltītu dievkalpojumu un karstām 
pusdienām baznīcas telpās, līdzīgi kā 2018. gadā; 

 nolēma rīkot Valsts svētkus novembrī Latviešu Namā. Valde meklēs piemērotu svētku uzrunas 
sniedzēju; Latvijas vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizācijā Andrejs Pildegovičs tika minēts kā iespējams 
kandidāts.  
    

************ 

Svētdien, 10. martā, Milvoku latviešu sabiedrība pulcēsies Milvoku Sv. Trīsvienības baznīcas telpās, lai 

godinātu mūsu 2. pasaules kara varoņus, Latvijas aizstāvētājus, leģionārus. Dievkalpojumu vadīs 

mācītājs Dāgs Demandts no Minesotas draudzes. Pēc dievkalpojuma sekos karstas pusdienas baznīcas 

lejas telpās ar mācītāja Dāga prezentāciju par Daugavas Vanagu ASV “Ziedosim 100” akciju Latvijā. 

Visi laipni lūgti piedalīties! 
 

************ 

DV ASV 2019. g. delegātu sapulce notiks Ročesterā (Rochester, NY), 5. - 7. aprīlī. Milvoku apvienību 

kā delegāti pārstāvēs Lauris Rožkalns un Kaija Petrovska, kura arī pārstāvēs apvienību Vanadžu 

salidojumā. Kā zemes valdes locekļi piedalīsies Milvoku DV apvienības biedri Andris Kursietis, Ildze 

Rudzīte, Ivars Zušēvics un mācītājs Dāgs Demandts. Mēs būsim godināti delegātu sapulces laikā ar 

Daugavas Vanagu priekšnieka Gunāra Spodra klātbūtni. Viņa apciemojums dos mums iespēju labāk 

iepazīties ar mūsu organizācijas priekšnieku, un viņam ar mums. 

 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 

Andris Kursietis 
DV Milvoku apvienības priekšnieks 

  



DEŽURANTI UN PĒRMINDERI 
 

3. martā Ēriks Krūmiņš, Laura Beldava Valdis Kaugars 

6. martā  Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks Dave Steingart  

10. martā Ginta Ose, Zīle Rudzīte Kārlis Rudzītis 

17. martā  Māra Rītere, Monika Veldre  Pēteris Burğelis 

31. martā  Dainis Sīka, Miķelis Abuls   Valdis Kaugars  

7. aprīlī Ivars Zušēvics, Andrejs Junge             Pēteris Burğelis     

14. aprīlī Edvīns Erkmanis, Gunārs Vilciņš Dave Steingart 
18. aprīlī (7:00 vak.) Vitauts Beldavs, Laura Beldava  Kārlis Rudzītis 

19. aprīlī (7:00 vak.) Aina Venta, Ivars Zušēvics Valdis Kaugars 

21. aprīlī (8:00) Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš Pēteris Burğelis  

21. aprīlī (11:00) Māra Rītere, Monika Veldre Dave Steingart 

29. aprīlī Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks  Kārlis Rudzītis  

5. maijā  Edvīns Erkmanis, Gunārs Vilciņš  Valdis Kaugars 

12. maijā  Zīle Rudzīte, Vitauts Beldavs Pēteris Burğelis 

19. maijā Aina Venta, Andrejs Junge             Dave Steingart  

2. jūnijā  Dainis Sīka, Miķelis Abuls  Kārlis Rudzītis 
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Ziedojumi / Donations 
 

JĀŅA, EMILIJAS, KĀRĻA & AUSMAS STRADIŅU, JĀŅA & JŪLIJAS DRUVASKALNS PIEMIŅAI: Ingrid & 
James Herrick $200.00 
 
ATZĪMĒJOT ELSIE REINHARDT ZUŠĒVICAS KRISTĪBAS: Kaija Zušēvica & Josh Reinhardt $150 
 
Lūdzu saprotiet, ka mēs slēdzām pagājušā gada grāmatas janvāra sākumā, un vairs nevaram iegrāmatot 
ziedojumus 2018. gadam pēc 10. janvāra, lai varam izsūtīt gada pārskatus laicīgi. 
Please understand that we closed last year’s books in early January, and cannot enter in donations meant for 
2018 after January 10th, so that we can send out your statements in a timely manner. 
 
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”. 
 
Mīļš paldies! Thank you! 
Draudzes vārdā, 

Sandra Mednis 
Kasiere / Treasurer 
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Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un fotogrāfijas, 
“copy/paste” gatavībā līdz 2019. gada 10. maijam uz e-pastu inta.veldre@gmail.com. 

mailto:inta.veldre@gmail.com
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