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“Baznīcas gads ir viens no visizcilākajiem 
cilvēka gara veidojumiem, “ ir sacījis slavens 
pirmskara vācu teologs, kristīgu dziesmu autors 
un rakstnieks Johens Klepers (1903-1942). Šī 
doma man atkal ienāca prātā, ieejot Lielā Gavēņa 
laikā. Patiešām mēs savā kristīgu cilvēku dzīves 
ritmā ļoti lielā mērā esam saistīti ar Baznīcas 
gada norisi.  

Arī šogad, kā katru gadu Pelnu jeb Lielajā 
Lūdzamajā Dienā mēs uzsākam 40 dienas ilgu 
Lielā Gavēņa laiku. Kas ir raksturīgs šim laikam? 
Pirmkārt jau tas, ka šajā laikā mūsu uzmanība, 
mūsu domas un lūgšanas ir koncentrētas uz 
Kristus Ciešanām. Ikviens no mūs 
dievkalpojumiem, Bībeles stundām un citiem 
pasākumiem ir vērsts uz šī Lielā Noslēpuma 
pārdomāšanu – Kristus Nāvi un Augšāmcelšanos 
mūsu dēļ vai mūsu labā. Mūsu dievnams 
ietērpjas violetajā grēknožēlas un gavēņa krāsā, 
mūsu dziedātās dziesmas un mūzika atspoguļo šī 
laika dziļo nopietnību.  

Bet kā tas atspoguļojas mūsu ikdienā, ka 
dzīvojam Lielā Gavēņa laikā? Kopš senseniem 
laikiem, faktiski kopš kristīgās Baznīcas 
sākumiem Lielā Gavēņa laiku raksturoja trīs 
pamatlietas – atturēšanās no gaļas jeb vispār 
dzīvnieku valsts produktiem ikdienas pārtikā, 
papildus laika veltīšana sirdsapziņas 
izmeklēšanai, grēku nožēlošanai, izsūdzēšanai un 
grēku piedošanas saņemšanai, un treškārt, 
žēlastības dāvanu došanai trūcīgajiem. Šīs 
kādreiz visā kristīgajā pasaulē pazīstamās 
tradicionālās Gavēņa laika prakses mūsdienās 
konsekventi tiek piekoptas, manuprāt, tikai 
ortodokso (pareizticīgo) baznīcu draudzēs.  

Tomēr vēlēšanās kaut kā speciāli pieminēt šo 
laiku un tajā darīt kaut ko īpašu arī savā ikdienā, 
ir jūtamas lielākajā daļā kristīgo draudžu un 
kristīgo cilvēku sirdīs. Kontaktos ar Vācijas 
evaņģēlisko baznīcu (EKD) un jo īpaši ar 
Latvijas partnerbaznīcu Vācijā Ziemeļelbas 
baznīcu es esmu saskāries ar Lielā Gavēņa laika 
praksi “7 nedēļas bez…”. Šai Vācijas baznīcas 
praksei — Lielā Gavēņa laikā atteikties no 
kādām noteiktām luksusa vai komforta lietām, ir 
jau 26 gadus ilga vēsture. Pagājušajā gadā EKD 
svinēja šīs Gavēņa laika prakses 25. gada dienu. 
Katru gadu speciāla darba grupa izstrādā tēmu, 

no kā tad atteikties Lielā Gavēņa laikā un kā to 
darīt 7 nedēļas ilgi. Pēdējo gadu laikā šīs prakses 
moto ietver ne tikai to no kā atteikties, bet bieži 
vien norāda arī uz to, ko likt tā vietā. Pagājušajā 
gadā, piemēram šīs prakses moto bija “7 nedēļas 
bez meliem. Teiksim patiesību!” Minētā darba 
grupa katru gadu sagatavo materiālus, kuri palīdz 
draudzēm, kristiešu grupām vai individuāliem 
ticīgajiem praktizēt šo 7 nedēļas ilgo atteikšanos 
no kaut kā, kas ir ierasts, kas izklaidē, piemēram, 
videospēlēm, televizora skatīšanās, Facebook 
lasīšanas u.c. Vai arī tieši pretēji, aicina atteikties 
no negatīviem ieradumiem un praksēm, 
piemēram, atturēties no alkohola, no 
glaimošanas, no aizspriedumiem, utml. 

Šī, 2020. gada Lielajam Gavēnim Vācijas 
evaņģēliskā baznīca ir izvēlējusies sekojošo 
tēmu: “Uzticieties! 7 nedēļas bez pesimisma.”  

Kā mēs redzam glāzi, kas nav līdz malām 
pilna? Vai mēs šādu glāzi uzskatām par līdz 
pusei pilnu, jeb – pustukšu? Tas ir ļoti sens, bet 
svarīgs attieksmes jautājums. Bībele ar visiem 
tajā atrodamajiem stāstiem vērš mūsu uzmanību 
uz dzīves komplekso realitāti. Tomēr tā mūs 
aicina arī sarežģītās un smagās situācijās 
neļauties izmisumam, bezcerībai un pesimismam 
– drūmam skatījumam uz dzīvi, bet gan paļauties 
un uzticēties Dieva vadībai. Bet Dievs bieži vēlās 
mūs vadīt negaidītā veidā un pa nepazīstamiem 
ceļiem. Ja mēs sevi tam noslēdzam, tad mūsu 
dzīve it kā iesprūst un neattīstās. Tad mēs 
paliekam Lielā Gavēņa un Ciešanu laikā ilgāk 
nekā 7 nedēļas. Tādēļ šī gada akcijas centrālā 
tēma ir, censties atbrīvoties no pesimisma un 
uzticēties Dievam.  

EKD sagatavotie materiāli aicina ticīgos katru 
nedēļu pārdomāt vienu no 7 tēmām, kas saistītas 
ar uzticēšanos un atturēšanos no pesimisma. 
Katrai nedēļai ir piedāvāts atbilstošs Bībeles 
teksts lasīšanai, pārdomām un lūgšanām. Katra 
no šīm Bībeles vietām palīdz uz doto problēmu 
paskatīties no Svēto Rakstu viedokļa.  

Manuprāt, uzticēšanās Dievam un izvairīšanās 
no pesimisma ir ļoti interesanta un būtiska tēma. 
Tāpēc es vēlos līdzdalīt jums, mīļie brāļi un 
māsas, dažus impulsus no šīs Lielā Gavēņa laika 
akcijas. Iespējams, ka tie var noderēt arī mums 
un zināmā veidā palīdzēt organizēt mūsu 

Lielā Gavēņa laika pārdomas.  
“7 nedēļas bez pesimisma” 
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ikdienas kristīgo dzīvi šajās vissvētākajās 
septiņās Baznīcas gada nedēļās.  

Tātad, šī gada Lielā Gavēņa laikā esam aicināti 
7 nedēļas pastiprināti pievērst uzmanību 
paļāvībai uz Dievu: “Uzticieties!” un 7 nedēļas 
apzināti izvairīties no pesimisma. Ja mēs 
praktizēsim “7 nedēļas bez pesimisma” mūsu 
ikdienā, tad visticamāk, ka šo nedēļu laikā mēs 
ievingrināsimies uz savu un citu cilvēku dzīvēm 
un pasauli kopumā skatīties no jaunas, gaišākas 
un cerību pilnākas perspektīvas.  

Pārdomu tēma pirmajai Lielā Gavēņa nedēļai 
ir bažas, jeb pārlieku lielas rūpes par nākotni. Šīs 
bažas aptumšo mūsu dzīvi un mudina uz 
pesimistisku noskaņu. Kāds teologs ir teicis: 
“Bažas rodas tur, kur es esmu ērti iekārtojies 
vakardienā un man ir bail no rītdienas 
neērtībām.” Protams, mēs neviens nevaram 
nedomāt par tuvāko un tālāko nākotni. Mums ir 
daudz un dažādi iemesli zūdīties, uztraukties, būt 
rūpēs par rītdienu. Jā, mēs patiešām nedzīvojam 
paradīzē. Par to mēs pārliecināmies ikreiz, kad 
klausāmies vai lasām ziņas par to, kas notiek 
pasaulē un mūsu tuvākajā apkārtnē, vai arī, kad 
nopietni ieskatāmies paši savās dzīvēs. 

Lūkas evaņģēlijā 12. nodaļā (22.-28.pantā) 
Jēzus aicina savus mācekļus mācīties no puķēm 
laukā un no putniem gaisā nezūdīties par rītdienu. 
Šie Jēzus vārdi atklāj to, ka daba, tās skaistums 
mums ir nepieciešama kā “barība” visām maņām, 
ka dabā mēs varam atrast spēka un enerģija 
avotus savai dzīvei. Tāpēc mums visiem ir 
nepieciešams laiku pa laikam būt dabā un 
izbaudīt visu tās bagātību un krāšņumu. Koku 
zaļums, puķu ziedēšana, putnu balsis, ūdens 
avotu burbuļošana – tas viss mazina stresu, dod 
mieru un mudina uzticēties mūsu Radītājam un 
palīdz mazināt bažas par to, kas mūs sagaida 
nākotnē. Jēzus mūs iedrošina novēro putnus un 
ziedus, nevis savas bažas un rūpes. Viņš vēlās, lai 
mēs uzticētos, paļautos un dzīvotu droši.  

Pārdomu tēma otrajai Lielā Gavēņa nedēļai, 
jeb otra problēma, kas veicina pesimismu ir mūs 
nedrošība un bailes. To mēs īpaši izjūtam, kad 
nonākam sarežģītās profesionāls vai personīgās 
dzīves situācijās.  

Šīs problēmas apcerei un pārdomām ir 
paredzēts lasīt 2. Mozus grāmatas 14.nodaļas 9.--
13.pantu. Tas ir stāsts par Israēla bērnu 
atbrīvošanas no Ēģiptes verdzības un ceļš uz 

Apsolīto zemi. Šajā ceļā viņi bieži baidās, kurn 
un vēlās griezties atpakaļ.  

Hermanis Hese ir rakstījis, ka katram sākumam 
piemīt pirmreizējuma burvīgums. Tomēr, 
jāatzīmē, ka visā jaunajā ir ietvertas arī 
iespējamās neveiksmes un problēmas. Nereti mūs 
savās dzīvēs esam piedzīvojuši, ka Dievs mūs 
vada ar domām, kuras nav mūsējās, pa ceļiem, 
kurus mēs neesam gaidījuši, un kurus paši nebūtu 
gājuši.  

Nereti mēs aizejam pa maldīgiem un kļūdīgiem 
ceļiem. Brīžiem mēs jūtamies kā pazuduši vai 
apmaldījušies. Tādos brīžos ir gudri un vērtīgi 
vērst mūsu uzmanību uz Kristus Krustu. Krusts ir 
zīme tam, ka mēs virzāmies iepretim Lieldienām. 
Bet Lieldienas nozīmē, ka dzīvība ir uzvarējusi 
nāvi, ka piedošana ir uzvarējusi grēku, un 
salīdzināšanās ir uzvarējusi sašķeltību. Tādēļ 
Krusts un Augšāmcelšanās ir nekļūdīga cerība, ka 
“nekas mūs nespēj šķirt no Dieva 
mīlestības” (Rom. 8:39).  

Nereti mūs uz pesimismu mudina romantizētas 
atmiņas par pagātni un iespaids, ka agrāk viss 
bija labāk- zāle zaļāka, saule siltāka un cilvēki 
patīkamāki. Mēs zemapziņā ilgojamies pēc 
pazīstamā un ierastā, pēc zināmiem noteikumiem 
un pazīstamas kārtības. Tomēr Dievs mūs aicina 
ceļā uz brīvību, ceļā, kurā daudz kas ir jauns un 
nezināms. Arī mūsdienās mēs bieži dzirdam, ka 
cilvēku ilgas pēc drošības ir lielākas par ilgām 
pēc brīvības. Bet vienīgais, kas mums patiešām 
var dot drošību ir uzticēšanās Dievam, 
paļaušanās, ka mēs savā dzīves ceļā neesam 
vieni, ka Dievs vienmēr ir ar mums! 

Pārdomu tēma trešajai Lielā Gavēņa nedēļai 
ir Dieva visvarenība, jeb tas, ka Dievam nekas 
nav neiespējams. Šai nedēļai paredzētais Bībeles 
teksts ir 1. Mozus grāmatas 18.nodaļa 9.—
14.pants. Tas ir stāsts par dēla apsolījumu gados 
vecajiem Ābrahamam un Sārai. Šis stāsts runā 
par mūsdienās tik pazīstamo situāciju, kad 
pietuvojoties 50 gadu vecumam, mums arvien 
biežāk nākas saskarties ar atziņu “tam es jau 
esmu par vecu.” Tomēr nereti cilvēki arī 
cienījamā vecumā piedzīvo un paveic 
ievērojamas lietas, varbūt pat brīnumus, līdzīgi 
kā Sārai piedzima apsolītais dēls. Dievs mūs 
aicina uzticēties, nospraust mērķus un soli pa 
solim doties šo mērķu virzienā, arī tad, ja 
sākotnēji liekas, ka šķēršļu ir daudz un lieli. Šajā 
ceļā mums ļoti var noderēt Asīzes Franciska 
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vārdi: “Sāc ar to, ka dari nepieciešamo, tad – dari 
iespējamo, un pēkšņi tu paveiksi neiespējamo.” 

Pārdomu tēma ceturtajai Lielā Gavēņa 
nedēļai ir ciešanas un atbilstošais Bībeles teksts 
ir atrodams Ījaba grāmatas 30.nodaļā, jo īpaši 24.
—31.pants.  

Ījabs ir aktuāls visos laikos, kā Lielais Cietējs, 
kā cilvēks, kurš savas nepelnītās un 
neizskaidrojamās ciešanas ir ietvēris vārdos un 
savu pieredzi ar Dievu ciešanās ir nodevis visām 
nākamajām paaudzēm. Savā ikdienā mēs parasti 
visvairāk sastopamies ar cilvēku izraisītām 
ciešanām. Ne velti arvien vairāk mēs dzirdam par 
psihoterapiju, pēctraumu terapiju, stresa 
menedžmentu. No Ījaba stāsta mēs varam 
mācīties, ka Dievam varam uzticēties arī 
vislielākajā ciešanu tumsā, ka patiesi draugi var 
mums palīdzēt ieraudzīt gaismu arī gara tuneļa 
galā. 

Pārdomu tēma piektajai Lielā Gavēņa nedēļai 
ir klusums un miers paļāvībā uz Dievu kā stipru 
klinti, atbalstu un palīdzību. Šai nedēļai 
paredzētais Bībeles teksts pārdomām un 
lūgšanām ir 62.Psalms, jo īpaši 2.—8.pants.  

Mūsdienās mēs arvien vairāk dzirdam par to, 
cik ļoti nepieciešams mūsu straujā ikdienā ir 
klusums un miers. Norimšana Dieva priekšā un 
tuvumā. Nereti mēs dzīves spriedzē un steigā 
jūtam, ka mums hroniski pietrūkst laika. Pietrūkst 
laika sev, citiem cilvēkiem un visbeidzot arī 
Dievam. Bet Dievs vēlas katru dienu no jauna 
mūs stiprināt un iedrošināt. Tieši klusumā un 
klusās pārdomās ir atrodama mūs saraustītās 
dvēseles dziedināšana. Bibliskā ziņā norimšana 
līdzinās spēku atgūšanai un jaunas elpas ieguvei. 
Lielā Gavēņa laiks mums arī piedāvā apzināti 
ieturēt šādas pauzes, apklust, norimt un smelties 
spēku Dieva klātbūtnē. 

Pārdomu tēma sestajai Lielā Gavēņa nedēļai ir 
patstāvīgums. Bībeles teksts no Mateja evaņģēlija 

7.nodaļas 7.—11.panta vērš uzmanību uz 
pastāvīguma un neatlaidības svarīgumu ne tikai 
mūsu lūgšanās, bet arī visā garīgās dzīves ceļā. 
Jēzus mums šajā Bībeles tekstā atgādina, ka 
lūgšanai ir dots Dieva apsolījums, ka tā tiks 
uzklausīta. Ne tikai mācītāji, bet arī psihologi jau 
sen runā par lūgšanas psiholoģisko vērtību. 
Lūgšanā cilvēks izsaka to, kas viņu nodarbina, 
noformulē vārdos savas vēlmes un mērķus. 
Lūgšanā cilvēks attīsta iespējamos risinājumus un 
pārliecinās par to, kas viņam ir svarīgs. Jēzus mūs 
mudina droši klauvēt pie Debesu Tēva durvīm un 
pacietīgi gaidīt uz to atvēršanos.  

Pārdomu tēma septītajai Lielā Gavēņa nedēļai 
ir cerība, kura ir rodama ticībā. Bībeles teksts no 
vēstules Romiešiem 8.nodaļas mudina domāt par 
ticībā Kristum mums dāvāto cerību. Šīs nedēļas 
teksts savā laikā bija pamats Alberta Šveicera 
izstrādātajai Teoloģijas doktora disertācijai. Un 
ļoti iespējams, šis teksts bija par pamatu visai 
viņa darbībai. Cilvēki ar savu prātu aptver, ka 
cerība ir dota ticība, neskatoties uz to, ko mēs 
redzam ar fiziskajām acīm. Bet vienīgi ar sirdi 
mēs varam aptvert to, ka vienīgais, ko mēs varam 
darīt, apzinoties savu vājumu un ierobežotību, ir 
paļauties uz neierobežotā Dieva Gara darbību, un 
sajust, ka cerība paliek un nes mūs cauri dzīvei.  

Mīļie brāļi un māsas, es priecāšos, ja šo 
pārdomu impulsi par Lielā Gavēņa laika akciju 
“Uzticieties! 7 nedēļas bez pesimisma” arī jums 
dos ierosmi veidot savu septiņas nedēļas ilgo 
ikdienas praksi! Nav svarīgi, vai jūs izvēlēsieties 
pievērsties tieši apskatītajai uzticēšanās tēmai un 
apzināti vairīties no pesimisma, vai arī 
izvēlēsieties vērst uzmanību uz citu problēmu, 
citiem Bībeles tekstiem, citām pārdomu tēmām. 
Svarīgākais un galvenais ir tas, lai mēs ikviens 
priekš sevis noformulētu, kas būs mana īpašā 
septiņu Lielā Gavēņa nedēļu prakse. Ko īpašu un 
ko citādāku es darīšu šajās nedēļās, kas šajā laikā 
manā personīgajā ticības praksē būs atšķirīgs no 
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“The Church Year is one of the most 
distinguished formations of human spirit,” this was 
said by a famous German theologian, Christian 
songwriter and writer, Jochen Klepper (1903-
1942). I remember this concept again as we enter 
the time of Lent. Indeed, we are very much 
connected to the Church year and it influences the 
rhythm of our Christian lives. 

This year, as every year on Ash Wednesday, we 
start the 40 days of Lent. What is Lent known for? 
Firstly during this time our attention, our thoughts 
and our prayers are centered on the suffering of 
Christ. All of our services, bible classes and other 
events reflect upon this Great Mystery —the Death 
and the Resurrection of Christ for our sake or on 
our behalf. During this time we “dress” our church 
in purple, the color of repentance and longevity. 
Furthermore, our songs and music reflect the depth 
and seriousness of this time. 

But how is this reflected in our daily lives during 
Lent? Since the beginning of the Christian Church, 
the season of Lent has been characterized by three 
basic activities  – refraining from meat, or animal 
products in general; devoting additional time to 
prayer and to the investigation of our conscience 
through repentance and forgiveness of sins; and 
thirdly, to giving alms, or gifts of mercy, to the 
poor. These traditional Lent season practices, once 
known throughout the Christian world, are 
consistently practiced today, as far as I know, only 
in the congregations of Orthodox churches. 

However, the desire to mark this time, and to do 
something special in it, is felt in the hearts of most 
Christian congregations and Christian people. In 
contacts with the German Evangelical Church 
(EKD), and in particular with the Latvian partner 
church in Germany, the Nordic Church, I have been 
exposed to the practice of “7 weeks without …” for 
Lent. This practice of the German Church -- to give 
up certain luxuries or comfort during Lent – goes 
back 26 years in time. Last year, the EKD 
celebrated the 25th anniversary of this Lent Time 
Practice. Each year, a special working group 
suggests a topic – what to give up during the Lent 
and how to do it for 7 weeks. In recent years, the 
motto of this practice involves not only refusing 
something, but also putting something in its place. 
Last year, for example, the motto of this practice 
was “7 weeks without lies. Let's tell the truth.” 
Every year the working group produces materials 

that help congregations, Christian groups or 
individual believers practice this 7-week 
withdrawal from something that is customary in 
entertainment, such as video games, watching 
television, reading Facebook. Or, on the contrary, it 
calls for the abandonment of negative habits and 
practices such as the consumption of alcohol, 
displays of arrogance, acts of prejudices, etc. 

For this year, the 2020 season of Lent, Germany's 
evangelical church has chosen the following theme: 
“Trust! 7 weeks without pessimism.” 

How do we see a glass that isn't full? Do we 
consider such a glass half full or half-empty? It's an 
old but important question that reflects our attitude. 
The Bible, with all the stories in it, draws our 
attention to the complex reality of life. However, it 
also calls on us to avoid despair, hopelessness and 
pessimism in difficult and severe situations, or a 
grim view of life, but to rely on and trust the 
leadership of God. God often wants to lead us in 
unexpected and unfamiliar ways. If we close 
ourselves to it, our lives seem to get stuck and stop 
evolving. Then we stay in the season of Lent for 
more than 7 weeks. So the central theme of this 
year's Lent practice is – try to get rid of pessimism 
and trust in God. 

The materials prepared by the EKD call believers 
to ponder one of  7 topics related to trust, and to 
refrain from pessimism each week. Each week 
provides an appropriate biblical text for reading, 
reflections and prayers. Each of these Bible texts 
helps look at problems through the lens of the 
Scriptures. 

In my opinion, trust in God and avoidance of 
pessimism is a very interesting and important topic. 
So I want to share with you, my dear brothers and 
sisters, a few thoughts from this Lent Time. They 
may also be useful for us and in some ways help to 
organize our daily Christian life in these most 
sacred seven weeks of the Church. 

During this year's Lent, we have been called for 7 
weeks to focus on God's confidence: “Trust!” and 7 
weeks to deliberately avoid pessimism. If we 
practice “7 weeks without pessimism” in our daily 
lives, it is likely that during these weeks we will 
practice looking at our lives and the world from a 
new, lighter and more hopeful perspective. 

The subject of reflection for the first week of 
Lent is of concern, or too much concern, for the 
future. Our concerns eclipse our lives and 

Lent Time Reflections.  
“ Trust in God! 7 weeks without pessimism” 
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encourage a pessimistic mood. A theologian has 
said: “Concern arises where I have comfortably 
settled in yesterday and I am afraid of the 
inconvenience of tomorrow.” We know that we 
cannot avoid thinking about our near and distant 
future. And in doing so, we have a lot of different 
reasons to worry, to be careful about tomorrow. 
Yes, we really don't live in paradise. We are 
reassured of this every time we listen to the news 
or read about what is happening in the world and in 
our immediate surroundings, or when we look 
deeper into our own lives. 

In the Gospel of Luke, Chapter 12 (verses 22-28) 
Jesus calls on his disciples to learn from flowers in 
the field and from birds in the air, and not to worry 
about tomorrow. These words of Jesus reveal that 
nature, beautiful for us, is a necessary “food” for 
all our senses, that in nature we can find sources of 
strength and energy for our lives. So, we all need to 
be in nature from time to time and enjoy all its 
wealth and splendor. Forest greenery, flowers 
blooming, bird voices, bubbling water sources – all 
of these reduce stress, give peace and encourage 
trust in our Creator and help ease concerns about 
what is expected for us in the future. Jesus 
encourages us to observe birds and flowers, not our 
worries and concerns. He wanted us to trust, trust 
and live safely. 

The subject of reflection for the second week of 
Lent, or the other problem that promotes 
pessimism, is our insecurity and fear. This is 
particularly what we are feeling when we are in 
difficult situations in our professional or personal 
lives. 

For reflection and consideration of this problem, 
it is suggested to read Exodus, Chapter 9 –13. It is 
the story of freeing Israel's children from Egyptian 
slavery and the way to the Promised Land. Along 
this way they often display fear, grumble, and want 
to turn back. 

Hermann Hess has written that every beginning 
has a precocious wonder in it. However, it should 
be noted that new situations include also potential 
failures and problems. We have often witnessed in 
our lives that God is leading us with thoughts that 
are not ours, along roads that we have not 
expected, and on which we would not have gone. 

Often, we go in wrong and delusional ways. At 
times we feel lost or left alone. At times like these, 
it is wise and valuable to draw our attention to 
Christ’s Cross. The cross is a sign that we are 
moving towards Easter. But Easter means that life 
has won over death, that forgiveness has won over 

sin, and compassion has won over division. So, the 
Cross and Resurrection are an infallible hope that 
“nothing can separate us from God's love” (Rom. 
8:39). 

We are often encouraged to pessimism by 
romantic memories of the past, and by the 
impression that things were better in the past: the 
grass was greener, the sun warmer, and people 
were more pleasant. In our subconscious mind, we 
miss the familiar and the routine, the familiar rules 
and familiar arrangements. God, however, calls us 
on the way to freedom, on a path where much is 
new and unknown. These days, too, we often hear 
that people's longings for security are greater than 
the longing for freedom. But the only thing that can 
really give us safety is trust in God, the reliance 
that we are not alone in our own way of life, that 
God is always with us! 

The subject of reflection for the third week of 
Lent is the Almightiness of God, or the fact that 
nothing is impossible for God. The biblical text for 
this week is Chapter 18 of Genesis, verses 9 to 14. 
It's about a promised son to the elderly Abraham 
and Sarah. This story talks about the familiar 
situation today, where as we approach the age of 
50, we are increasingly confronted with the 
knowledge “I am too old for that.” But often 
people of a respected age do remarkable things, 
and experience maybe wonders, like Sarah's 
promised son. God calls on us to trust, set goals 
and step in the direction of these goals, even if, 
initially, the barriers seem to be large and 
insurmountable. In this way we can be very useful, 
as St. Francis of Assisi's once said: “Start doing 
what is necessary, then do what is possible, and 
suddenly you are doing the impossible”. 

The subject of reflection for the fourth week of 
Lent is suffering and the corresponding biblical 
text can be found in Chapter 30 of the Book of Job, 
particularly in verses 24 to 31. 

Job is present at all times, as the Great Sufferer, 
as a man who has included his undeserved and 
inexplicable suffering in words and his experience 
with God in suffering, which he has passed on to 
all future generations. In our daily lives, we 
encounter all kinds of human suffering. More and 
more we hear about psychotherapy, post-traumatic 
therapy, and stress management. From the story of 
Job, we can learn that God can also be trusted in 
the greatest darkness of suffering, that true friends 
can help us to see the light at the end of a long 
tunnel. 

The subject of reflection for the fifth week of 
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A spiritual news report 
This is not a news report written by a famous past news reporter such as Walter Winchell from the 

1930s, 40s and 50s, but it is an important news report for our congregation. 
First, a big welcome to Pastor Jānis who moved across the Atlantic from Latvia to America to 

become our shepherd. Since his arrival he has quickly integrated into local Latvian society. His 
amazing eagerness to play the role of the Phantom on October 19, 2019 soon after his arrival 
indicated his level of energy, ambition and helpfulness (and musical talent). He performed in 
splendid fashion and did not miss a note! 

In an effort to attend to the spiritual needs of the non-Latvian-speaking portion of our 
congregation, he has instigated monthly English-language services on Saturday evenings, with the 
added benefit of Latvian lessons after each service. Paldies, Pastor Jānis! 

On Saturday, February 29, at the English-language service, Pastor Jānis will portray St. Matthew 
and share the disciple’s rendition of the temptations that Jesus experienced in the desert. A dinner 
will follow this service. 

Let us join in welcoming Pastor Jānis to the Milwaukee Latvian Lutheran Evangelical Holy Trinity 
Church! 

Your reporter, Rosemarie Kursietis 

Lent is silence and peace in confidence in God as a 
strong rock, support and help. The biblical text for 
reflection and prayers for this week is Psalm 62, in 
particular verses 2 to 8. 

These days, we are increasingly hearing about 
how much in our fast-paced days  there is the need 
for silence and peace. To be quiet in front of, and 
silent in, God. We often feel in the tension and rush 
of life that we are chronically short of time. There 
is no time for ourselves, for other people, and 
finally for God. But God wants to reinforce and 
encourage us every day. It is in silence and quiet 
reflection that the healing of our ragged souls can 
be found. In biblical terms, it is like recovering 
forces and gaining new strength. This period also 
invites us to deliberately take pauses, breaks, to 
calm down and gain strength in the presence of 
God. 

The subject of reflection for the sixth week of 
Lent is persistency. The biblical text from 
Matthew’s Gospel Chapter 7, verses 7 to 11, draws 
attention to the importance of permanence and 
perseverance, not only in our prayers but also 
throughout spiritual life. Jesus reminds us in this 
biblical text, that a prayer has been given to God's 
promise that it will be heard. Not only pastors, but 
also psychologists have long been talking about the 
psychological value of prayer. In prayer, a man 
expresses what employs him, and puts his desires 
and objectives into words. In prayer, a man 
develops possible solutions and comes to 
understand what matters to him. Jesus urges us to 
knock safely at the door of the Heavenly Father and 
to wait patiently for it to be opened. 

The theme of reflection for the seventh week of 
Lent is hope, which is to be found in faith. The 
biblical text from Chapter 8 of the letter to the 
Romans urges us to think of the hope given by 
Christ. This week's text laid the groundwork for 
Albert Schweitzer‘s doctorate thesis in Theology. 
Indeed, it was very likely that this text was the 
basis for his whole work. People realize that hope 
is given through faith, despite what we see with our 
physical eyes. But only with our hearts can we 
realize that the only thing we can do, knowing our 
weaknesses and limits, is to rely on the actions of 
the Spirit of God, and to feel that hope remains and 
carries us through life. 

Dear brothers and sisters, I'll be delighted if the 
thoughts I shared on this reflection “Trust in God! 
7 weeks without pessimism” for this season of Lent 
will inspire you to build your seven-week daily 
practice! It doesn't matter whether you choose to 
focus on the exact subject of trust and deliberately 
avoid pessimism, or if you choose to draw attention 
to another problem, other biblical texts or other 
topics of reflection. The most important thing is for 
each of us to make a commitment for ourselves, to 
choose our own special practice for the seven 
weeks of Lent. What is something special 
and different that I will do during these weeks? 
What will I do in my personal faith practice that is 
different from that of the rest of the Church year? 

I wish you all the blessed season of Lent, 
Your pastor,  
 Jānis Ginters 
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     IZSALKUMS VAR BŪT IESĀKUMS 

Jēzus tiem sacīja:  “ES ESMU dzīvības maize.  Kas nāk pie manis, tam nesalks, 
Un, kas man tic, tam neslāps ne mūžam.”   (Jņ 6:35) 

Pēc kā tu esi izsalcis? Paldies Dievam, mēs savu fizisko izsalkumu samērā viegli spējam 
apmierināt. Daudziem tomēr tas ir, tiem nepieciešams mūsu atbalsts. Bet minu, ka 
vairākumam no mums veikali ir tuvu, kaut arvien biežāk tos neapmeklējam. Gaidām tik, ka 
mājās pievedīs pārtiku un pat sagatavotus ēdienus. Tehnoloģija!  Tā sevišķi ir laba un 
noderīga tiem, kuriem pašiem pietrūkst spēka vai iespējas iepirkties. Bet Jēzus runā par cita 
veida izsalkumu - par tādu, ko pat visbagātākās maltītes nespēj apmierināt.   

Šajā brīdī īpaši domāju par tevi, kas varbūt ilgi neesi apstājies dzīves skrējienā, lai ievērotu, 
ka varbūt arī tu esi nonācis citādākā izsalkumā. Vai pašam tev šķiet, ka kaut kas tevī ir 
izsmelts, iztukšots un aug tevī ilgas pēc kaut kā, ko pašam grūti vārdos izteikt. Varbūt esi 
izsalcis pēc atjaunotas dzīves jēgas, pēc pašvērtības apliecinājuma, ka tu neesi tikai tas, kas 
tev pieder, ko tu nopelni, vai tas, ko citi saka, vai nesaka par tevi. Varbūt esi izsalcis pēc 
patiesas mīlestības, kas tevi nevērtēs pēc tā, cik ‘likes’ parādās tavā “Facebook” lapā.  Šāds 
izsalkums var būt iesākums iepazīšanās ceļam ar sevi un Viņu, kas nāk pretī, žēlastībā un 
mīlestībā tevi meklējot.   

Tāds iekšējs dvēseles izsalkums var arī būt iesākums ceļam atpakaļ pie Viņa. Tā kādreiz 
notiek arī ar draugiem, ar ko sen neesam tikušies. Dziļi sirdī piedzīvojam, ka pat pēc gadiem 

sarunu ar patiesu draugu mēs varam atsākt, it kā tā 
nekad nebūtu pārtrūkusi. Atceries - Kristus ir tāds 
Draugs, kas vienmēr  gatavs turpināt sarunas un 
atjaunot attiecības. Viņš var paēdināt tavu dvēseli un 
apmierināt tavu izsalkumu pēc autentiskas, 
pilnvērtīgākas dzīves. 
Kristus Ciešanu laiks šogad iesākas 26. februārī - Lielā 
Lūdzamā dienā un noslēgsies Kristus Augšāmcelšanās 
rītā - 12. aprīlī.  Kā paies tev šīs sešas svētdienas un 40 

dienas? Aicinu katrā dienā atrast kaut piecas minūtes, ko veltīt norādītiem Bībeles vārdiem 
un, ja pietiek, arī ik nedēļai izraudzītai lūgšanai. Ja pie rokas nav Bībeles, vari to atrast 
“bibele.lv”.  Ja gribas lasīt  angliski - “biblegateway.com” var noderēt. Katrai svētdienai klāt 
pierakstīts tās nosaukums latīņu valodā. Tā ir sena tradīcija, kas palīdz izveidot lasīšanas 
plānu, vai, kā mēs teiktu - ceļa karti. Paldies Tijai Abulai un māc. Tālim Rēdmanim par 
tehnisko palīdzību, izveidojot lasījumu sarakstu. 

Droši, ka tu esi aizņemts, tomēr pat visīsākais laiks kopā ar Dievu piešķir citu nozīmi 
pārējai dienai un naktij. Sirdī ieplūdīs miers un spēks, sajūta, ka esi atguvis vai no jauna 
ieguvis patiesu sirds Draugu. Un varbūt, ejot cauri šim sešu nedēļu ciklam, šajā ceļā ar Viņu, 
tu arī pamanīsi, atgūsi, iegūsi īstos draugus, ar kuriem kopā dodies tur - pie altāra, lai Svētā 
Vakarēdiena mielastā piedzīvotu Viņa žēlastības un mīlestības pilnību, kas apmierina 
izsalkumu un atklāj, cik dzīvē labi ceļot ne tikai ar Jēzu, bet kopā ar citiem, kam arī Viņš ir 
Draugs un Pestītājs.  

Vēlu jums Dieva svētītu Ciešanu laiku un lūgšanās palieku vienota ar jums Kristus 
mīlestībā. 

 

  Archibīskape Lauma Zušēvica  Lasījumu tekstus skatīt pielikumā 
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Lūgsim Dievu! 
Mīļais Debesu Tēvs, vispirms, mēs Tev gribam pateikties par tavu žēlastību šodien un vienmēr, 

par tavu mīlestību. Ļauj man Tev pateikties par visiem šiem gadiem kad devi man iespēju Tev un 
draudzei kalpot. Mīļais Debesu Tevs, paddies, ka vadījis mūs šogad mūsu pārejas laikā. Paldies Tev 
par arhibīskapi Laumu un viņas nostrādātiem gadiem. Tu jau zini cik ļoti viņa ir mīlēta. Dod viņai 
spēku veselību un pacietību vadīt mūsu lielo Baznīcu. Paldies par mšu jauno mācītāju Jāni, vadi 
viņu un mūs Tava kopējam darbam, Evaņģēlija sludināšanai.  

Lūdzu stāvi klāt mūsu slimajiem, vārgajiem un vientuļajiem. Dod mums Tavu gudrību saprast, 
akd un kā būt klāt viņiem, lai viņos sētu sajūtu un pārliecību, ka viņi ir ne tikai Tevis, bet arī mūsu 
mīlēti.  

Mīļais Kungs, mēs dzīvojam bieži tik nežēlīgā pasaulē. Dod mums gudrību saprast, ka 
nedzīvojam vieni. Tikai mūsu ģimenes, draudze vai pat kristiešu pulkā. Mēs visi esam atbildīgi par 
mūsu pasauli un kāda tā veidojas. Mēs varam tik daudz dot, lai palīdzētu līdzcilvēkim, tiem, kuri 
cieš; cieš tā dēl, ka nekad nav zinājuši, ko nožimē dzīvot mierā, savās paša mājās. Lūdzu stāvi klāt 
mātēm un ‘teviem, kuri audzina savu bērnus šajā pasaulē. Lūdzu dod mums prātu meklēt kopējo un 
ne atšķirīgo, vienu valodu un ne strīdus.  

Stāvi klāt sievietēm valstīs, kur viņu gars, spējas un intelligence tiek noliegtas. Stāvi klāt bēg-
ļiem vidējos austrumos, Sīrijā. Tiem, kuri Tevi lūdz, lai saule neparādās, jo tad ir skaidrs laiks un ir 
bailes no lidmašīnu uzbrukumiem un šķembām. Debesu Tevs, lūdzu stāvi klāt meitenēm un 
sievietēm, kuras jūt savu aicinājumu kalpot Tev, bet vēl nevar to pilnvērtīgi visur darīt. Lai cilvēka 
uzskats neliegtu viņām kalpot Tev.  

Lūdzam stāvi klāt mūsu bērniem un latviešu skoliņai. Dod mums un man savu gudrību kā un ar 
ko aicināt, lai sagaidītu jaunas ģimenes, nākot un piekopjot to valodu, ko Tu mūsos esi licis.  

Mīļais Debesu Tēvs, lūdzam par mūsu mācītāju Jāni. Paldies, ka esi devis mus šo ticīgo vīru, lai 
turpinātu kalpot mūsu draudzē. Dod mieru viņam sirdī, ka esam gatavi viņu uzklausīt un darbu kopā 
darīt, ka viņš un mēs kalpojam vienam Dievam. Lūdzam svētī Andreju un viņa ģimeni. Paldies par 
viņa uzņēmību, mūsu draudzes un tevis mīlestību.  

Pāri visam pateicāmies Tev par Tavu Dēlu Jēzu, kuru tu devi pasaulei un kurš mūsu un mūsu 
grēku dēļ mira. Paldies par šo patieso mīlestības simbolu. Ar Viņu mūsu dzīvēs vis labi būs!  
AMEN 

Mums jauns draudzes priekšnieks 
Ar februāra pēdējo svētdienu un draudzes gadskārtējo kopsapulci draudzes amatu 
uzņēmies jaunais draudzes priekšnieks Andrejs Junge. Iepriekšējā draudzes 
priekšniece Sandra Kalve šajā amatā atradās  Baznīcas Satversmes noteiktos 
maksimālos termiņus. Draudze sirsnīgi pateicās Sandrai par kalpošanu šajā amatā, 
apbalvojot par viņas kalpošanu ar draudzes Goda Zīmi. Viņai pateicās arī 
Archibīskape, izsniedzot goda rakstu.  Draudze arī pateicās Edvīnam Erkmanim kā 
arī Tijai Abuls, kuri nākamajā termiņā kalpošanai draudzes padomē nekandidēja. 

Izlasīsim un lūgsim līdz lūgšanai, kuru dievkalpojumā pirms kopsapulces teica 
Sandra! Nākamajā lappusē izlasīsim īsu jaunā draudzes priekšnieka stāstījumu par 

Apsveicam Sandru Kalvi un ērģelnieci Ildzi Rudzīti ar  
 apbalvojumu — Draudzes Goda Zīme! 
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Andrejs Junge — jaunais draudzes priekšnieks:  
Es esmu pēdējā laikā daudz pārdomājis savu dzīves ceļu un, atklāti sakot, ir grūti 

aptvert, cik svētīts es esmu bijis! Tik daudzi brīnišķīgi un mīļi cilvēki ir kopā ar mani 
soļojuši dzīves gājienā. Šajā pašā Milvoku latviešu sabiedrībā mani izaudzināja vecāki 
Anda un Ilmārs. Te iemācījos novērtēt, cik svarīga ir mana ticība, ģimene, draudzība un 
latvietība. Katru dienu es sajūtu Visaugstākā mīlestību! Mūsu baznīcā esmu kristīts un 
iesvētīts, esmu absolvējis Pulkveža Kalpaka skolu 1984. gadā, kā arī Garezera vasaras 
vidusskolu 1987. gadā. Neskaitāmi ļaudis – skolotāji, vecāki, draugi un citi līdzcilvēki ar 
stipru ticību un mīlestību mani iedvesmoja, mācīja un dažādā veidā palīdzēja. 

2000. gadā apprecēju Elizabeth, un Dievs mūs svētīja ar diviem perfektiem bērniem 
Jameson (17) un Amāliju (14) Patiešām nespēju aptvert, ka man ir tik brīnišķīga 
ģimene!  

Tomēr dzīve mēdz būt arī grūta. Īpaši ieejot šajā Kristus Ciešanu laikā, dziļi 
pārdomāju, kā es būtu varējis labāk reaģēt kādās dzīves situācijās iepriekš. Domāju, ka 
es būtu varējis būt ticīgāks, mīļāks, draudzīgāks... vai vienkārši labāks un sirsnīgāks 
cilvēks. 

Arī maiņas var būt grūtas, bet bieži tas ir laiks, kurā mums būtu vissvarīgāk izjust 
Dieva, draudzes un sabiedrības mīlestību. Šeit Milvoku Latviešu sabiedrībā pēdējos 
pāris gados notikuši lieli notikumi un lielas maiņas. Mēs kopā svinējām Latvijas 
simtgadi, pārdzīvojām Latviešu Nama pārdošanu, izjutām Auļu ģimenes mīlestību un 
iepazināmies ar jauno mācītāju.  

Un tagad atkal izmaiņas... Es pateicos visiem jums par uzticību un atbalstu, 
uzņemoties manu jauno pienākumu! Gribu pateikties Sandrai Kalvei, kura patiešām ir 
atdevusi savu sirdi, prātu un dvēseli mūsu baznīcai!  Mūsu vidū ir spēcīgi, gudri, 
darbīgi, devīgi, mīlestības pilni un ticīgi cilvēki. Mūsu draudzē ir darītāji, kas dara, nevis 
atzinību meklējot, bet dara, jo vēlas darīt.... Tas dos prieku un dvēseles pilnību. Ar šādu 
nodomu un ar Dieva palīgu mēs kopīgi ejam mūsu ceļā, pārvarot visas grūtības un 
maiņas mūsu dzīvēs. 

Es no sirds lūdzu jūsu lūgšanas, palīdzību, pacietību un mīlestību. Staigāsim kopā!  

Andrejs Junge  414-416-6157  andreijunge@yahoo.com    

Pateicība Ainai Ventai par altāra uzpošanu ziedu, sveču un altārsegu  
sakārtošanu iepriekšējos daudzos gados ! 

Pateicība Edvīnam Erkmanim kā arī Tijai Abuls par kalpošanu 
draudzes padomē! 
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Jauna draudzes locekle! Iesvētības! 

Apsveicam Endiju Krēsliņu ar notikušajām 
iesvētībām un ienākšanu mūsu draudzē!  

Endija ir no Gulbenes novada 
Līgo ciema, taču studijas un 
izglītība tālāk vedusi uz 
Norvēģiju, Amerikas 
Savienotajām Valstīm un 
Luksenburgu.  Viņa ieguvusi 
maģistra grādu ģeogrāfijā un 
pilsētplānošanā.   

Endija jau ilgāku laiku piedalījās dievkalpojumos, apguva iesvētes kursu un 16. 
februārī tika iesvētīta. 

Tagad kopā ar savu vīru Hunter dzīvo Madisonā, bet savu laulību kristīgi svētīt 
plāno nākamajā vasarā Latvijā.  

Endija stāsta: „Man ļoti patīko ceļot, iepazīt citas tautas un kultūras. Mani 
aizrauj dārza darbi - ravēt, stādīt, laistīt siltumnīcu un pļaut mauriņu ar zāles 
pļāvēju. Mīļākā nodarbošanās ir lasīt ogas mežā: mellenes, brūklenes un meža 
avenes. Ļoti patīkt „hiking”, īpaši Viskonsīnā.” 
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TALCINIEKI  LATVIJAI 
 
     Mūsu draudze ir saņēmusi sirsnīgus 
sveicienus, pateicību, un labus vēlējumus 
no cilvēkiem ar kuriem mēs 
sastrādājamies Latvijā. 
     No Aglonas saņēmām kartiņu ar 
sekojošu ierakstu:  “. . . Es pateicos par 
to, ka esiet kopā ar mums, par to, ka 
domājiet par Latviju!  No sirds 
pateicamies par Jūsu rūpēm (saņēmām 2 
pakas).  Ļoti ceru, ka mēs visi kopā 
vairosim svētīgo Gaismu pasaulē!       Ar 
Dieva svētību--     Valentīna     Aglonā ” 
     Aizputes draudzes priekšniece Biruta 
Neiburga raksta “Liels paldies par Jūsu 

gādību.  Sūtījumu [Ziemassvētku dāvanu pakas bērniem] saņēmām jau 5. decembrī.  No sirds 
pateicamies par Jūsu rūpēm un lai Jums jauks Adventes laiks!” 
     No Cīravas draudzes, priekšniece Līga Grīnvalde raksta “Sveicināti visi labie cilvēki, kuri atkal 
domāja par mums un sarūpēja lieliskas dāvanas visiem – bērniem, jauniešiem un pieaugušiem. . . .  
Es, mana ǧimene un visi draudzes cilvēki cīravnieku vārdā ir pateicīgi par jūsu draudzes ļaužu 
atbalstu mums!  Vēlam jums visiem stipru ticību mūsu Trīsvienīgajam Dievam Kungam, veselību, 
stipru garu un mīlestībā degošas sirdis!”  Saņēmām arī saldumus no Cīravas draudzes, un 
Ziemassvētku kartiņas ar Cīravas bērnudārza audzēkņu parakstiem.   
     No Vestienas pamatskolas, kur mūsu draudze atbalsta siltas pusdienas skolēniem, direktore 
Vēra Gutāne raksta “Vissirsnīgākie sveicieni Jums Jaunajā 2020. gadā.  Daudz skaistu un 
brīnišķīgu brīžu šinī gadā!  Lai jaunajā gadā Jūs pavada veiksme, izdošanās, laba veselība un 
gandarījums par paveikto!”  Saņēmām arī paku ar Vestienā ražotiem žāvētiem dārzājiem un 
augļiem (kuri kopā ar saludumiem saņemti no Cīravas, tika baudīti mūsu saietos pēc 
dievkalpojuma). 
     No Velku Biedrības saņēmām sirsnīgus sveicienus un pateicību par atbalstu Velku Biedrībai . . 
.“ka varam šeit turpināt darboties Dieva un cilvēkiem par prieku!”, un vēlējumu “Daudz ar 
gandarījumu piepildītu dienu Jums šajā gadā!” 

Grāmatas 
     Tika arī nosūtitas 20 kastes ar grāmatām uz Latviju, bibliotekām Cīravā, Inčukalnā, un Ogrē; 
Andrejam Mežmalim (priekš karavīru bibliotekām); un Raunas vidusskolai.  
    Paldies visiem draudzes locekļiem par ziedotām grāmatām sūtīšanai uz Latviju, un īpaši Dainim 
Sīkam, kurš no Kalamazū pārveda savas mātes Gintas Sīkas grāmatas.  To starpā bija dziesmu 
grāmata no 1900. gada sākuma, kura tika nodota Arch. Laumas gādībā, un vēstures grāmatas, par 
senlaiku vēstures līdz nesenajai vēsturei, un šīs grāmatas tika nosūtītas Raunas vidusskolai, kura 
interesējās saņjemt tieši vēstures satura grāmatas.   
     Liels paldies Mārai un Vitautam Beldaviem par grāmatu sortēšanu un pakošanu, kas paņēma 
vairākas dienas laika. 

Maija Strēlnieks 
[Fotogrāfijā:  Sarīkojums Aglonā] 
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Dūriens Pie Dūriena/ Stitch by Stitch  
2019.gada Dūriens Pie Dūriena šūšanas grupā bija deviņas aktīvas dalībnieces. Mēs satikāmies 
sešas reizes. Oktobrī grupa nosūtīja Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļai. Šajā nodaļā strādā mūsu 
draudzes priekšnieces māsa daktere Ramona Irbe.  

Pēdējā aizvadītā gada šūšanas grupas tikšanās reizē uzšuvām vienpadsmit bērnu sedziņas. Bez tām 
sūtījumam vēl pievienojām divas tamborētas sedziņas un divpadsmit adītas čībiņas. Slimnīcā tās 
tika izdalītas jaunpiedzimušo bērniņu ģimenēm.  

Ziemassvētku priekšvarā 24. Decembrī mēs saņēmām šādu pateicību no Kuldīgas slimnīcas:  
“Dzemdību nodaļa saņēmusi šušanas grupas “Dūriens 
pie Dūriena” Milvoki (Amerika) rokām darinātas 
sedziņas un zeķītes jaundzimušajiem. Amerikas latviešu 
rokdarbnieces no Svētās Trīsvienības draudzes šādu 
svecienu Kuldīgas slimnīcai sūta jau vairāk nekā piecus 
gadus. Savukārt Dzemdību nodaļa ar īpašo dāvanu 
iepriecinās jaunās māmiņas un mazuļus.  
Dzemdību nodaļas komanda ikvienam izsaka pateicību 
par skaistajiem sveicieniem, ar mīlestību darinātajiem 
rokdarbiem un atbalstu!” 
Šīs slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta 
Lapiņa man pastāstija, ka iepriekšminētā pateicība ir 

izteikta publiski, jo tā aplūkojama slimnīcas FaceBook lapā! Viņa ļoti pateicās par skaisto sūtījumu 
— sedziņām un zeķītēm. Signeta pastāstīja,  ka neapšaubāmi katra ģimene ir ļoti priecīga par tik 
krāšņu un mīļu dāvanu no mums. Viņa bija ļoti priecīga 
dzirdēt, ka arī turpmāk mēs gatavojamies iepriecināt mazulīšus 
ar pašu darinātajām sedziņām. Tās tika novērtētas kā 
apbrīnojami smalki un skaisti darinātas. 

Sarunas noslēguma Signete teica: „Lūdzu nododiet sveicienu 
visām Svētās Trīsvienības draudzes šūšanas grupas "Dūriens 
pie dūriena" rokdarbniecēm!  Lai darbīgs un svētīgs Jaunais 
gads!” 
Nākamajā gadā mūsu grupiņas dalībnbieču skaits pieaugs. 
Manā ģimenē ir trīspadsmit šuvējas, kam ļoti patīk  mozaīku 
izšūšana  (quilting). Viņas es mīļi esmu nosaukusi par “Breņķu 
dzimtu”, jo visām ir saistības ar Breņķu ģimeni. 2019.gada 
beigās mums radās doma, ka katra dalībniece uzšūs vienu 8” 
kvadrātiņu, kurus pēc tam sašūs kopā vienā bērnu sedziņā. 
Pirmo sedziņu izlēmām šūt zilas krāsas toņos, izvēloties 
attēlus, kas varētu patikt puikām. Nākamā paredzētā sedziņa 
būs rozā krāsā meitenēm, bet trešā būs dzeltena un ceturtā zaļa. 
Tā gada beigās atkal būs četras sedziņas Kuldīgas 
jaundzimušajiem! Pirmo no tām jau varam aplūkot baznīcas 
lejas telpās pie sienas. Sedziņai ir klāt pielikti vārdi no visām 
trīspadsmit šuvējām. 

Sigrīda Stāks 

Dūriens Pie Dūriena šūšanas grupas vadītāja 
Kristīna (Stāks) Anderson 
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Dūriens Pie Dūriena/ Stitch by Stitch  
In 2019, the Stitch By Stitch sewing group had 9 active members.  We met 6 times. 
In October, we sent a box to the OB-Gyn department in the hospital in Kuldiga.  Dr. Ramona Irbe 
works there.  She is our Church President Sandra Kalve’s sister. 
Last year, the group made 11 children’s quilts.  We also sent two crocheted blankets and 12 of 
Sandra Berzins’ knitted booties.  The hospital shared these items with families with newborns. 
December 24th, 2019  we received a thank you from the hospital in Kuldiga: 

“The OB_Gyn department received handmade blankets 
and booties for newborns. The items were made by 
“Duriens pie Duriena” group in Milwaukee (America).  
The American Latvian crafters are from the Holy Trinity 
church and have been sending these gifts for more than 
five years.  Our department was able to give the gifts to 
new mothers and newborns. 

The department says thank you for the beautiful gifts 
that were handmade with lots of love showing support 
for the families!” 

Signeta Lapina, public relations specialist, also 
mentioned that this is actually a public thank you because it can be found on the hospital’s 
FaceBook page.  Signeta was appreciative of the beautiful items – quilts and booties.  She is certain 
that each family was very happy receiving the colorful gifts of love.  She’s happy to hear that this 
tradition will continue in the future.  The items were amazingly well done.   

She asked that I give a greeting to all the Holy Trinity participants of the “Stitch By Stitch” group. 
Wishing them a productive and blessed New Year! 

In the coming year the number of our group members will grow.  My family has 13 individuals that 
love to quilt and I have lovingly called them the “Brenkis Clan”, because each one has ties to the 
Brenkis family.  At the end of 2019, we decided that each one would make one 8” block (or square) 
that would be sewn into one baby’s quilt.  The block should be blue, and maybe include something 
for a boy.  The next one will be pink for a girl, followed by a yellow block, then a green one.  At 
the end of this year, there will be four additional quilts for newborns in Kuldiga!  You can see the 
first blue quilt on the wall in the lower level and there are the names of the 13 quilters. 

Sigrida Staks 
Stitch by Stitch quilters group coordinator 

Laima Rožkalns Breņķu dzimta Vita Kākulis 
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D I E V K A L P O J U M I   UN   C I T I   N O T I K U M I 
(visi dievkalpojumi, ja nav minēts citādāk, ar dievgaldu) 

2020. g. martā 
Svētdien, 1.martā  — Pirmā svētdiena ciešanu (gavēņa) laikā. Dievkalpojums 10.00. 

Bībeles stunda 
Otrdien, 3.martā - Draudzes padomes sēde 7.00 vakarā 
Trešdien, 4.martā — Gavēņa laika meditācija baznīcā — 10.00 līdz 13.30.   
Ceturdien, 5.martā — Pensionāru biedrības saiets 11.00  Archib. Lauma pastāstīs par 

apciemojumiem latviešu draudzēs Austrālijā.  
Svētdien, 8. martā — dievkalpojums. Pulkveža Kalpaka, DV Leģiona atceres un vanadžu 

dievkalpojums — 10.00, pēc dievkalpojuma lejas telpās uzkodas. Muzicēs Daniēla 
Brusubārdis (vijole). 

 Latviešu Kredītsabiedrības gada sapulce — 2.00 bij. Latviešu namā, pusdienas ar silto 
ēdienu. 

Trešdien, 11. martā — Gavēņa laika meditācija baznīcā — 5.00 līdz 8.30 vakarā 
Svētdien, 15. martā Service in English — 10.00   
 Latviešu nama gada sapulce baznīcā plkst. 4.00 vakarā 
Trešdien, 18. martā — Gavēņa laika meditācija baznīcā — 10.00 līdz 13.30.   
Svētdien, 22. martā — dievkalpojums  — 10.00  Draudzes padomes ievešana amatā 
Trešdien, 25.martā — Gavēņa laika meditācija baznīcā — 5.00 līdz 8.30 vakarā 
Svētdien, 29. martā — dievkalpojums — 10.00 

2020. g. aprīlī 
Trešdien, 1.aprīlī — Gavēņa laika meditācija baznīcā — 10.00 līdz 13.30.   
Ceturtdien, 2. aprīlī — Pensionāru biedrības saiets — 11.00 
Piektdien, 3. aprīlī — draudzes rīkotās pankūku vakariņas  — 5.00 vakarā 
Sestdien, 4.aprīlī — Service in English — 5.00 pm, Latvian Language lesson 
Svētdien, 5.  aprīlī — Pūpolu svētdienas dievkalpojums. 10.00 
Trešdien, 8. aprīlī — Gavēņa laika meditācija baznīcā — 5.00 līdz 8.30 vakarā 
Otrdien, 7. aprīlī — draudzes padomes sēde 7.00 vakarā 
Ceturtdien, 9.aprīlī — Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums 7.00 vakarā 
Piektdien, 10.aprīlī — Lielās Piektdienas dievkalpojums 7.00 vakarā 
Sestdien, 11.aprīlī — Lieldienu nakts dievkalpojums 9.00 vakarā  
Svētdien, 12. aprīlī — Lieldienu dievkalpojums — 8.00 un 11..00 (English) 
 Brokastis „Metieniņš” izkārtojumā  — 9.00 
Svētdien, 19. aprīlī — Service in English.  — 10.00 Guest pastor Ojārs Freimanis 
Svētdien, 26. aprīlī — Dievkalpojums – 10.00 

2020. g. maijā 
Sestdien, 2. maijā — Service in English 5pm. Latvian language lesson 
Svētdien, 3. maijā — dievkalpojums— 10.00 
Otrdien, 5.maijā — draudzes padomes sēde — 7.00 vakarā. 
Ceturtdien, 7.maijā — Pensionāru biedrības saiets — 11.00  mūzika ar Brusubārdis 

ģimeni. 
Svētdien, 10. maijā — dievkalpojums. Ģimenes diena — 10.00 
Svētdien, 17. maijā — Service in English. — 10.00 
Ceturtdien, 21.maijā — Debesbraukšanas dienas dievkalpojums — 7.00 vakarā 
Svētdien, 24. maijā — dievkalpojums — 10.00 
Svētdien, 31. maijā — Vasarsvētku dienas dievkalpojums — 10.00 
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DEŽURANTI UN PĒRMINDERI 
 DEŽURANTI PĒRMINDERIS 
1. martā   Aina Venta,  Monika Veldre aizvieto Sandra Kalve 
8. martā  Ivars Zušēvics, Andrejs Junge Kārlis Rudzītis 
15. martā Kaija Zušēvica, Gunārs Vilciņš Dave Steingart  
22. martā Vitauts Beldavs, Laura Beldava Pēteris Burģelis  
29. martā Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš Kārlis Rudzītis  
4. aprīlī (5.00) Aina Venta, Dainis Sīka Dave Steingart 
5. aprīlī  Māra Rītere, Monika Veldre Valdis Kaugars  
9.aprīlī (7.00) Ivars Zušēvics, Zīle Rudzīte Pēteris Burģelis 
10. aprīlī (7.00) Maija Strēlnieks, Vilnis Strēlnieks Kārlis Rudzītis 
11. aprīlī (9.00pm) Andrejs Junge, Gunārs Vilciņš Valdis Kaugars  
12. aprīlī (8.00) Miķelis Abuls, Dainis Sīka Pēteris Burģelis 
12. aprīlī (11.00)  Māra Rītere, Monika Veldre Kārlis Rudzītis  
19. aprīlī  Ginta Ose, Ivars Zušēvics Dave Steingart  
26. aprīlī  Zīle Rudzīte, Aina Venta Valdis Kaugars  
2. maijā (5.00) Maija Strēlnieks, Vilnis Strēlnieks Dave Steingart  
3.maijā  Ginta Ose, Kaija Zušēvica Pēteris Burģelis 
10. maijā Miķelis Abuls Dainis Sīka Valdis Kaugars 
17. maijā Aina Venta, Zīle Rudzīte Dave Steingart  
21. maijā (7.00) Laura Beldava, Andrejs Junge Kārlis Rudzītis 
24. maijā Kaija Zušēvica, Ēriks Krūmiņš Pēteris Burģelis 
31. maijā Maija Strēlnieks, Vilnis Strēlnieks Valdis Kaugars 

English services 
— Every third Sunday of the  month at 10.00am  
— Saturdays before the first Sunday of the month at 5.00pm.  

• Sunday, March 15, Service in English  10.00am 

• Saturday, April 4, Service in English 5.00pm. Latvian language lesson 

• Friday, April 10 — The Service of Good Friday 7.00pm (English and Latvian) 

• Sunday, April 12 — Easter Service 11.00am  

• Sunday, April 19 — Service in English 10.00am (Guest pastor Ojārs Freimanis) 

• Saturday, May 2. —  Service in English — 5pm.  Latvian language lesson 

• Sunday, May 17 — Service in English — 10.00am 
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Daugavas Vanagu ziņas 
  Svētdien, 9. februārī notika gadskārtēja DV Milvoku apvienības biedru 

pilnsapulce. Diemžēl dalībnieku skaits nebija liels. 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, un Līga Strykowski. Ingrīda Seraphim nekandidēja un valde izteica sirsnīgu pateicību 
Ingai par viņas ilggadīgo darbību. Revīzijas komisijā no jauna ar aklamāciju ievēlēja 
Sandru Medni un Gunti Lauzumu un kā trešais loceklis tika ievēlēts Vitauts Beldavs. 

Sapulce pieņēma kasiera ierosināto budžetu 2020. gadam.  
Dažādos jautājumos, sapulce:  

apstiprināja Ivaru Zušēvicu kā apvienības pārstāvi 2020. gada ALA kongresā, St Paulā; 
pārrunāja DV ASV darbības mērķus nākotnē, ar sekojošiem ieteikumiem: 

Atbalstīt Dziesmu un deju svētkus ASV caur Latviešu dziesmu svētku fondu ASV. 
Sniegt atbalstu koriem un deju kopām lai tie varētu piedalīties Dziesmu un deju svētkos 

ASV. 
Atbalstīt bērnu un skautu/gaidu nometņu rīkotājus. 

************ 
 
 
 
 
 
 
    Svētdien, 8. martā, Milvoku latviešu sabiedrība pulcēsies Milvoku Sv. Trīsvienības 
baznīcas telpās lai godinātu Latvijas atbrīvošanas kara varoni, pulkvedi Oskaru Kalpaku, 
un mūsu 2. pasaules kara varoņus, Latvijas aizstāvētājus, leģionārus. Pēc dievkalpojuma 
sekos pusdienas baznīcas lejas telpās un muzikāls priekšnesums. Visi laipni lūgti 
piedalīties! 

************ 
DV ASV 2020. g. delegātu sapulce notiks Vašingtonā DC, 17. - 19. aprīlī. 
Milvoku apvienību kā delegāts pārstāvēs Vincents Dindzāns. Kā zemes 
valdes locekļi piedalīsies Milvoku DV apvienības biedri Andris Kursietis, 
Ildze Rudzīte un Ivars Zušēvics. 
 

************ 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 
 
Andris Kursietis 
DV Milvoku apvienības priekšnieks 
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Zupu pusdienas un čilī pusdienas 

8.janvārī mūsu draudzes locekļi devās uz Pathfinders namu, lai 
ar mīlestību sagatavotu mielastu šī nama jauniešiem. Viņi ne 
tikai saņēma mūsu dāmu gardi gatavotu ēdienu, bet arī sarunas 
un mīlestību ar ko liecinājām par mūsu Pestītāju!  

19.janvārī pēc dievkalpojuma notika zupu 
pusdienas, bet 2.februārī baudījām draudzes vīru 
gatavoto čilī. Ziedojumi no zupu pusdienām tika 
nosūtīti Latvijas zupu virtuvēm trūcīgajiem, bet 
ziedojumi, kas tika savākti čili pusdienās —  
latviešu jauniešu izglītošanai. Bija jauki ne tikai 
pašiem kopā būt mīlestībā, bet arī  mīlestību sūtīt 
tālāk. 

Draudzes rīkotās pusdienas jauniešiem 

Zupu gatavotāju kopbilde 

Čili gatavotāji 
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Jauna Adrese?  Cits Ē-pasts 
Adrešu maiņas (pasta un e-pasta) lūdzu paziņot draudzes 
biedrzinei Tijai Abulai, tabuls@att.net vai 262 366 6865  

Tija uztur draudzes databāzi.  Paldies! 

Any address - postal or email - changes should be 
forwarded to Tia Abuls, at above email or phone.  Tia 

maintains our congregation's database called ChurchWindows.  Thank you! 

Ziedojumi / Donations 

DRAUDZES VAJADZĪBĀM: Michael Schultz $500 

IVARA MIEZĪŠA PIEMIŅAI: Ivars & Maija Ādamsons, Ērika Blija, Judy Haag, Ilze 
Heider, Silvija Hunt, Mr. S. Kazakovs, Rick & Wendy McKiness, Jānis & Aija Ozoliņš, 
Velta Pelcis, Āris & Lynn Peniķis, Māra Rīteris, Mr. & Mrs. B. Schulz, Andris & Ilga  
Strazdiņš, Vilnis & Maija Strēlnieks, Juris & Velga Turlais, Māra Zeps  KOPĀ $450.00 

TALCINIEKIEM (LATVIJAI): Aina Viļumsons $750 

Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity 
Church”. 
 

Mīļš paldies! Thank you! 

Draudzes vardā, 

Sandra Mednis 

Kasiere / Treasurer 

"Pēdējā gadā draudze uzņēmās sekot Lat-
vijas piemēram ievērojot kā varam būt 
ekoloģiskāki pasaules iedzīvotāji!  Draudz-
es Vēstis sākām sūtīt pa ēpastu ietaupot 
papīru (un kokus!) un pasta izdevumus.  
Paldies par jūsu līdzdalību un pacietību ar 
mūsu jauno procesu!  Tomēr, ja ir vēl kāds 
- ārpus tiem kas man ir jau paziņojuši un 
ziedojuši saņemt Vēstis pa parasto pastu - 

kam ir grūtības izdrukāt vai izlasīt datorā, un Jūs vēlaties saņemt Draudzes Vēstis 
pa parasto pastu, lūdzam $20 ziedojumu draudzei reiz pa gadu segt drukāšanas un 
pasta izdevumus.  Paldies.  Čekus var rakstīt uz draudzes vārda un nosūtīt kasieres 
palīdzei : Tija Abuls, 2910 Pomona Ct, Brookfield, WI  53005..  Jūsu zināšanai, die-
vnama gardarobes telpā būs vairākas kopijas izdrukātas un noliktas paņemšanai." 



LATVIAN  
EV. LUTHERAN  
HOLY TRINITY CHURCH 
IN MILWAUKEE  

1853 N. 75TH STREET 
Milwaukee, WI 35213-
2223 

 

Nākošajām Vēstīm domātos materiālus lūdzu atsūtiet draudzes mācītājam  
Jānim Ginteram līdz 2020 gada 15.maijam uz: janis.ginters@gmail.com  



2020. gada LELBĀL Ciešanu laikā lasījumi katrai dienai 
 
 
 

Lielā lūdzamā dienā 26. februārī 

Kungs, es paceļu savas acis uz Tevi un atveru savu sirdi Tev. 
Ielūkojies manā dvēselē, paskaties, kā man trūkst, ko es pats 
neapzinos – un tad rīkojies savā žēlastības maigumā: pamāci 
vai dziedini, nospied uz ceļiem vai palīdzi piecelties. Palīdzi 
man ar pateicību pieņemt Tavu palīdzību, kaut arī to neizprotu. 
Māci mani pildīt Tavu gribu. Lai es Tevi patiesi pielūgtu, nāc 
un lūdz Tu pats manā dvēselē. Āmen. (Francois Fenelon) 

 
Lielā lūdzamā diena 
t □ Mateja ev. 11: 28-30, 7:7-8  

 c □ Jāņa ev. 3:16-17 
p □ Jeremijas gr. 31:3, 33:3 
s □ Jāņa ev. 10: 11-15 

I svētdiena Ciešanu laikā 1. martā Invocabit / Viņš sauc 

Dievs, dāvā man saprātu pieņemt to, ko nespēju mainīt, drosmi 
mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Dāvā izpratni 
dzīvot pateicībā katru brīdi un pieņemt grūtības kā ceļu pie iekšēja 
miera. Dod pieņemt, kā Jēzus to darīja, šo grēcīgo pasauli tādu, 
kāda tā ir. Dod man pārliecību, ka, sevi pilnīgi nododot Tavās 
rokās, Tu, Kungs, veidosi ko labu, lai tad es spētu būt laimīgs šajā 
dzīvē un svētlaimīgs dzīvē kopā ar Tevi – valstībā, kas vēl nāks. 
Āmen. (Reinholds Niebuhrs) 

sv □ Psalms 91:15 
p □ Mateja ev. 4: 18-20 
o □  Mateja ev. 9: 9-13 
t □  Lūkas ev. 19: 1-10 
c □ Jāņa ev. 6: 35-40 
p □ Marka ev.10:13-16,Mateja ev. 

18:11 
s □ Mateja ev. 18: 19-20 

II svētdiena Ciešanu laikā 8. martā Reminiscere / Piemini 

Dievs Kungs, debesu Tēvs, Tu ik dienas bagātīgi mums mūsu 
grēkus piedod un mūs pieņem savā draudzē, mēs Tev pateicamies 
par Tavu uzticību un žēlsirdību, ka Tu ļauj taisnības vietā valdīt 
Tavai žēlsirdībai. Dod, ak dod mums Tavu Garu, lai tas kļūst par 
mūsu dzīvības spēku… 
Kungs Jēzu Kristu, Tavās pēdās mēs gribam staigāt, lai droši būtu 
mūsu soļi… Lai Tavs Gars dzīvo mūsos, ka topam tā noskaņoti, kā 
Tu biji noskaņots. Āmen. (Teodors Grīnbergs) 

sv □ Psalms 25:6 
p □ Marka ev. 8: 1-10 
o □ Lūkas ev. 15: 11-32 
t □ Jāņa ev. 1: 43-54 
c □ Jāņa ev. 16:5-15, 33; 14:27 
p □ Mateja ev. 9:35-38; 14:13-14 un   
 Jāņa ev. 15:9 
s □ Jāņa ev. 14: 1-14 

 III svētdiena Ciešanu laikā 15. martā Oculi / acis 

Kungs, dod man dziļu pazemību, pareizu dedzību, gaišu mīlestību 
un acis, kas vienmēr vērstas uz Tevi. Tad Tavs prāts lai notiek, lai 
ko tas nozīmētu. (George Whitehead) 
Lej debess gaismu manī, gaismas Tēvs,  
lai ar savu baismu tumsas vairos es.  
Tveri mani spēkā, mīlestības Dievs,  
lai es, kaistot grēkā, varu pacelties.  
Āmen. (Arvīds Treicis) 
Atver man acis, lai redzu es Jēzu…. 

sv □ Psalms 25:15 
p □ Marka ev. 10: 46-52 
o □ Mateja ev. 6: 22-26 
t □ Mateja ev. 6: 5-15 
c □  Mateja ev. 25: 31-41 
p □  Mateja ev. 12: 15-21 
s □ Lūkas ev. 10: 21-24 un I Jāņa 

vēst. 4: 7-16 



IV svētdiena Ciešanu laikā 22. martā 

Mūsu Debesu Tēvs, Tavai žēlastībai un mīlestībai nekad 
nepienāks gals, tās ir jaunas ik rītu. 
Jel dāvā tās šodien man un maniem brāļiem un māsām Tavā Dēlā 
Jēzū Kristū, lai mūsu spēki atjaunojas, un bēdas pārvēršas priekā. 
Āmen. (Juris Saivars) 
Jēzu, pieņem mūsu pateicību… 

Laetare / Priecājies 
 
sv □ Jesajas gr. 66:10 p
 □ Jāņa ev. 15: 5-11 
o □  Mateja ev. 5: 1-12 
t □ Apustuļu darbu gr. 9:1-20 
c □ Jāņa atklāsmes gr. 
p □ Lūkas ev. 15: 8-11 
s □ Jāņa ev. 6:35, 41; 8:12; 10:7,9; 

11:25 un 14:6 
V svētdiena Ciešanu laikā 29. martā 

Mūžīgais Dievs, neej tiesā ar mums, bet pārbaudi mūs lēnprātīgi, 
lai mēs spētu no jauna celties kā Tavi izredzētie ļaudis. Aizstāvi 
pret visām pretestībām savus ļaudis un baznīcu virs zemes, un lai 
Tava gaisma atspīd tiem, kas mīt tumsā un nāves ēnā. Āmen. 
(Kārlis Birznieks). 
Apžēlojies par mums… 

Judica / Tiesā 
 
sv □ Psalms 43:11 
p □ Lūkas ev. 18: 9-14 
o □ Mateja ev. 21: 12-17 
t □ Jāņa ev. 4: 1-29; 40-42 
c □ Mateja ev. 13: 54-58; 16: 13-20 
p □ Jāņa ev. 12: 27-36 
s □ Mateja ev. 26: 59-68 un Jesajas 

gr. 53: 4-7 
Palmu svētdiena 5. aprīlī Palmarum / Palmu 

Dievs,mīļais  Debestēvs, šī Klusā nedēļa nemaz nav klusa, tā  tik 
savādāka kā visas citas.  Tā ved no tumsas gaismā, no Pestītāja 
sāpēm, ciešanām un krusta nāves uz uzvaru un augšāmcelšanos.  Tu 
atdevi savu Dēlu par mums žēlastībā, lai mūs atbrīvotu no grēka un 
nāves varas.  Izbrīnā mēs sakām paldies par Tavu mīlestību. Kungs 
Jēzu, Tu tik daudz cieti, nāvi uzvarēji un tomēr Tu mūs mierini un 
mūžīgās dzīvības cerībā dāvini jaunu spēku.  Ticot Tev mēs tiešām 
jūtam, zūd izsalkums, pildās dvēsele. Dievs Svētais Gars, Tu esi 
mūs iedvesmojis meklēt, lasīt, lūgt, pateikties un uzticēties!  Palīdz 
priekā kalpot Tev un cits citam.  Esi klāt, kad Tevis svētītā Baznīca 
gavilēs ticībā Jēzum apliecina: Viņš dzīvo un mums ar dzīvot būs! 
Āmen.  (Lauma Zušēvica) 

Palmu svētdiena 
sv □ Lūkas ev. 19: 29-40 
p □ Jāņa ev. 15: 12-17 
o □ Jāņa ev. 11: 1-2, 32-42 
t □ Jāņa ev. 14: 1-3 un 29 
Zaļā Ceturtdiena 
c □ Marka ev. 14: 22-42 
Lielā Piektdiena 
p □ Jāņa ev. 3:16 un Lūkas ev. 23: 

32-47 
Klusā sestdiena 
s □ Jāņa ev. 17: 1-26 
Kristus Augšāmcelšanās! 

sv □ Mateja ev. 28: 1-10; Pāv. 
Vēst.Filipiešiem 4: 4-9, 19 



 

 

IZSALKUMS VAR BŪT IESĀKUMS. 
 

Jesus said to them:  I AM the bread of life; whoever comes to me will never hunger,  
and whoever believes in me will never thirst.”  (John 6:35) 

 
 

What do you hunger for?  Thankfully we can appease our physical hunger relatively easily. We 
do know that, unfortunately, many in the world cannot and they need our support.  Thankfully, 
most of us have stores nearby and the means to purchase food. We can even have it delivered 
right to our door. Technology! This delivery is especially beneficial to those who suffer from a 
lack of energy, good health, or time to shop.  But Jesus speaks of a different kind of hunger – the 
kind that even the best meal cannot satisfy.   
 

I think of you and ponder, in the stress of everyday living, might you have lacked time to even 
notice that kind of hunger? One that leaves your spirit downcast and soul unfed?   Perhaps you 
yearn for something can’t even be adequately described?   To better understand how your life 
could be more fulfilling and more purposeful?  Or, perhaps you still struggle with self-doubt that 
diminishes the value of all your accomplishments?   Might you seek assurances that you are 
genuinely loved for who you are, rather than how many ‘likes’ appear on your Facebook page? 
This type of yearning or hunger can be the beginning of a road that you walk with Him, the bread 
of life, whose promises bring forgiveness and love to you and your journey through life. 
 

And this type of inner yearning can also be the beginning of 
a road back to Him.  As often happens with a good friend 
that you have not seen in a while, you can pick up a 
conversation where you left off, even years ago!  Jesus is 
that type of Friend who is always ready to continue your 
conversation with Him.  He can feed your soul and satisfy 
that for which you hunger – a life blessed by greater inner 
peace and security, a life invigorated by His love and Spirit. 

 

Lent has begun on February 26th and will last until Easter morning on April 12th.  How will you 
spend these 6 Sundays and 40 days? I invite you to find a few minutes each day to devote to 
reading the word of God and pausing for a short prayer using the accompanying readings list.  If 
you don’t have a Bible, you can also read from biblegateway.com.  The list also references an 
old tradition - a Latin word for each Sunday to provide a roadmap through the Lent season.  
Thank you to Tia Abuls and Rev. Talis Redmanis for technical assistance (and to Tia for helping 
with the translation!) in preparing these readings and prayers.  Thank you to Andris Kursietis for 
translating the readings originally prepared in Latvian.  His suggestions encouraged us to offer 
this program to you!  I apologize for the delay.   
 

I can only imagine how busy your life, but even the shortest time spend with God’s word will 
transform the rest of your day in ways you may not even realize.  I pray your heart will be 
blessed with peace and strength as you begin to form a relationship with Christ, or renew and 
strengthen the one you had long ago.    
 

As you journey toward Easter, may you sense the presence of Christ, your Friend, even as you 
long to join others who look to Him as their Savior and Lord.  May we all trust Him to calm our 
fears during this time of uncertainty about the coronavirus and global economics.  He is with us 
Who knows how to still storms that rage in our hearts and restore peace. May the Lord bless you, 
feed you, and keep all of us safe.  Praying with you and abiding with you in His love! 
 
Archbishop Lauma Zusevics 



Lent 2020 LELBAL Daily Scripture Readings 

Ash Wednesday February 26 Matthew 11: 28-30, 7:7-8
Thursday February 27 John. 3:16-17
Friday February 28 Jeremiah 31:3, 33:3
Saturday February 29 John. 10: 11-15

Sunday March 1 Psalms 91:15
Monday March 2 Matthew 4: 18-20
Tuesday March 3 Matthew 9: 9-13
Wednesday March 4 Luke 19: 1-10
Thursday March 5 John. 6: 35-40
Friday March 6 Mark10: 13-16;  Matthew 18:11
Saturday March 7 Matthew 18: 19-20

Sunday March 8 Psalms 25: 6
Monday March 9 Mark 8: 1-10
Tuesday March 10 Luke 15: 11-32
Wednesday March 11 John. 1: 43-54
Thursday March 12 John. 16: 5-15, 33; 14:27
Friday March 13 Matthew 9:35-38; 14:13-14;  John 15:9
Saturday March 14 John. 14: 1-14

Sunday March 15 Psalms 25:15
Monday March 16 Mark 10: 46-52
Tuesday March 17 Matthew 6: 22-26
Wednesday March 18 Matthew 6: 5-15
Thursday March 19 Matthew 25: 31-41
Friday March 20 Matthew 12: 15-21
Saturday March 21 Luke 10: 21-24;  I John 4: 7-16

Sunday March 22 Isaiah 66:10 
Monday March 23 John 15: 5-11
Tuesday March 24 Matthew 5: 1-12
Wednesday March 25 Apostles 9:1-20 
Thursday March 26 Revelation
Friday March 27 Luke 15: 8-11
Saturday March 28 John. 6:35, 41;  8:12;  10:7,9;  11:25;  14:6

Sunday March 29 Psalms 43:11
Monday March 30 Luke 18: 9-14
Tuesday March 31 Matthew 21: 12-17
Wednesday April 1 John 4: 1-29; 40-42
Thursday April 2 Matthew 13: 54-58; 16: 13-20
Friday April 3 John 12: 27-36
Saturday April 4 Matthew 26: 59-68;  Isaiah 53: 4-7

Palm Sunday April 5 Luke 19: 29-40
Monday April 6 John 15: 12-17
Tuesday April 7 John 11: 1-2, 32-42
Wednesday April 8 John 14: 1-3 un 29
Thursday April 9 Mark 14: 22-42
Good Friday April 10 John 3:16;  Luke 23: 32-47
Saturday April 11 John 17: 1-26

Easter Sunday April 12 Matthew 28: 1-10;  Philippians 4: 4-9, 19
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