
Grandrapidas Ev. Lut. draudzes

Baznīcas Vēstis
2017. g.                jūnijs - augusts                  Nr. 2

Prāveste/Dean Ilze Larsen
73116 12th Ave.,
South Haven, MI 49090-8981
Mobilais/cell: 269.214.1010
e-pasts/e-mail: revilze@hotmail.
com

Priekšnieks/Chairperson: Ivars 
Petrovskis, 5239 E. Woodmeade 
Ct. SE, Ada, MI 49301-3807 tel: 
616.975.2705 pasts/email: 
zipetro@att.net

Kasiere/Treasurer: Ingrīda 
Heinze, 3440 Meadow Grove SE, 
Grand Rapids, MI 49512-9430, 
tel: 616.698.2163, e-pasts/e-
mail: idheinze@gmail.com

Baznīcas Vēstis Izdevējs/Pub-
lisher: Samuels Knochs III, 
4223 4 Mile Rd NE, Grand 
Rapids, MI 49525-9794 tel: 
616.365.0854 pasts/email: 
latviansam@mac.com

Adrešu maiņas/Address chang-
es: Anita or Sam Knochs, 4223 
4 Mile Rd NE, Grand Rapids, MI 
49525-9794 tel: 616.365.0854, 
ē-pasts/email: latviansam@mac.
com

8 8 8 k k k 7 7 7

Dievnama adrese:
Latvian Ev. Lutheran Church
1780 Knapp St NE
Grand Rapids MI 49505-4404

Mūsu baznīcas tālrunis/
Phone:

616-361- 6003

Es veros mākoņu mirdzumā,
Kad rītausmas saule tos apzeltī.

Tad ieskatos zemes melnumā,
Bet acis, tās augšup tiek paceltas.

Tās lūdzās palikt tai spožumā,
Līst dvēselē krāsainā rotaļa.

Ak, kā gan tur debesīs izskatās,
Ja zemi skar sīksīka atblāzma!

Ja saulei tik daiļa ir valoda,
Kā skanēs tur debesīs mūžība!

Saullēkta pārdomas

Aija Grinberga



4. jūnijā, 10 AM. Vasarsvētki. – June 4th, 10 AM. Pentecost. 

11. jūnijā, 10 AM, 14. jūnija piemiņas dievkalpojums. Sarīkojums 
pēc dievkalpojuma baznīcā. – June 11th, 10 AM. Latvian genocide 
rememberance. 

2. jūlijs – prāv. Ilze vada dievkalpojumu “Garezerā”

9. jūlijs, 10 AM. – July 9th, 10 AM

23. jūlijs, 10 AM – July 23rd, 10 AM

6. augusts, 10 AM, KAPU SVĒTKI – August 6th, 10 AM, ANNUAL 
CEMETERY MEMORIAL

20. augusts, 10 AM – August 20th, 10 AM. 

3. septembris, 10 AM. Iesvētību dievkalpojums Ērikai Heinze – 
September 3rd, 10 AM. Confirmation worship for Erika Heinze. 

24. septembris, 10 AM. – September 24th, 10 AM. 

DIEVKALPOJUMI



IEVADRAKSTĀ pārdomām kāds senāk tapis 
raksts. Lai gan gadalaiks šim rakstam aizsteid-
zies priekšā - vēsts tomēr paliek. 

Ījabs atbildēja Kungam: “Zinu, ka tu visu 
spēj, ko tu nolem, to nevar novērst! Kurš pa-
domu apslēpj bez zināšanas? Jā, es runāju, bet 
nesapratu, brīnums tas man – es nezināju. 
Klausies jel, es runāšu, es tev vaicāšu, stāsti 
tu man! Tikai dzirdējis biju par tevi, nu ma-
nas acis tevi ierauga – tāpēc noliedzu sevi 
un nožēloju pīšļos un pelnos.” …. Tad Kungs 
uzlūkoja Ījaba vaigu,  Kungs Ījabam visu at-
deva, kad tas bija lūdzis par saviem draugiem. 
Kungs vairoja otrtik visu, kas Ījabam bijis. Tad 
nāca pie viņa visi brāļi un māsas un visi agrākie 
paziņas un ēda ar viņu maizi viņa namā. Tie 
žēloja viņu un mierināja visa ļaunuma dēļ, ko 
Kungs viņam bija uzsūtījis. Tie deva viņam 
katrs vienu sudraba gabalu un katrs vienu zelta 
gredzenu. Kungs svētīja Ījaba mūža galu vēl 
vairāk nekā sākumu. (no Ījaba 42:1-17; Bībele, 
2013)

Latviešu dzejniecei Annai Rancānei ir dzejolis, 
kas sākas ar vārdiem: “Smagā laimīgā ābelē 
gluži kā svētajā raugos…” Ap Latvijas trešās 
atmodas laiku šai dzejai mūziku rakstīja Rai-
monds Pauls. Vēl joprojām, domāju, tā ir viena 
no skaistākajām latviešu dziesmām dziedātāja 
Igo izpildījumā (varat to noklausīties uz You-
Tube). 
Ilgus gadus dziesmas vārdus saklausīju kā: 
“Sirmā laimīgā ābelē gluži kā svētajā raugos…” 
Kad pavasarī raugos uz veco ābeli mūsu dārzā, 
kas zied kā balta kupena, zariem liecoties 
gandrīz līdz zemei – tā patiešām izskatās kā 
sirma. Bet rudeņos – smaga, un tiešām arī 
laimīga, nesot rudens augļu bagātību. Tādā 
ziedu un augļu pārpilnībā, neviļus atrodu sevi 
sakot: “Paldies.” Tikai svētie var dot tik daudz 
un nesavtīgi.
Ābeli kāds ir stadījis sen, sen - pirms mēs 

sākām dzīvot šajā īpašumā. Neesmu pievērsusi 
tikpat kā nekādu uzmanību ābelei, to īpaši kop-
jot. Vairāk par visu, līdz šim, esmu priecājusies 
par ābeles pavasara krāšņajiem ziediem, un 
kā sarkanie āboli izskatās rudenīgajos ābeles 
zaros, jo - - -  āboli katru gadu ir bijuši skābi, 
mazi, cieti un neēdami… 

Dieva uzticamais kalps, Ījabs pēkšņi ir 
piedzīvojis tragēdiju savā dzīvē – zaudējis 
visu gimeni, īpašumus, zaudējis veselību, viņš 
piedzīvo neiedomājamas ciešanas un sāpes 
miesā un dvēselē. Ījabs nesaprot kāpēc viņam 
šādas sāpes, ciešanas uzsūtītas un viņš meklē 
atbildi pie Dieva. Pēc visa pārdzīvotā un kad 
viss būs pārgājis, viņš vēlāk Dievam teiks: “Līdz 
šim tikai biju dzirdējis par tevi, nu manas acis 
tevi ierauga.” 
Tomēr pirms Ījabs saņem savu atbildi no Di-
eva, viņa draugi (Ēlifāzs, Bildads un Cofars) 
mēgina Ījabam skaidrot 27 nodaļu garumā (!), 
kāpēc viņš cieš, kas viņam būtu jādara Dieva 
priekšā, lai sevi glābtu, un, kāpēc pat vislabākie 
pilsētas ārsti nespēj noteikt diagnozi un 
izārstēt viņu – Ījaba draugi ir pilnīgs pastorālās 
aprūpes fiasko. Lai arī ceturtais draugs 
Ēlihu, beidzot liek pārējiem trim pārtraukt 
spriedelēšanu un padomdošanu pie slimnieka 
gultas, arī viņam nav īstas atbildes priekš sava 
drauga Ījaba. 

Piecu stundu gara lekcija par ābolu garšas 
īpatnībām nedotu mums atbildi vai vecās 
ābeles āboli ir skābi vai saldi, bet gadu pēc gada 
noplūcot un nogaršojot, dažās sekundēs sapra-
tu, ka āboli ir pilnīgi  neēdami un nebaudāmi. 
“Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs!”, 
teikts 34. psalmā. Zināšana un lietu atpazīšana 
bieži nāk pie mums tikai pēc tam, kad esam 
nogaršojusi un nobaudījuši to, kas mums 
rokā. Kamēr Dievs pats dod mums izgaršot un 
nobaudīt Viņu, visas pasaules teologijas, skaid-
rojumi, filozofijas un mācības kopā, nespēs 



mūs iepazīstināt ar Dieva labestību; labestību, 
kas maina sirdi un izglābj mūsu dvēseli. 

Kad beidzot visi četri Ījaba draugi ir apklusuši, 
Dievs var sākt runāt. Un tad Ījabs saka: “Tikai 
dzirdējis biju par tevi, nu manas acis tevi ierau-
ga.” Kad Dievs pats nāk pie Ījaba, runā un dara 
sevi zināmu, Ījabs Dievu var nobaudīt; izgaršot 
to, kāds Dievs ir. Ījaba acis tiek atvērtas un viņš 
Dievu redz. Tās vairs nav kādas spekulatīvas 
runas vai minējumi par Dievu, bet Ījabs ir 
guvis sirds gudrību un atziņu. Viņš to sap-
rot, skaidri saredz un rezultātā Ījabs “noliedz 
sevi un nožēlo pīšļos un pelnos.” Grāmatas 
noslēgumā visi tiek atjaunoti– Ījabs, kā arī viņa 
draugiem (pēc tam, kad Ījabs Dievam lūdzis 
par viņiem! – līdzīgi kā latviešu teikā: nevese-
lais ir nesis veselo!), arī šiem draugiem  Dievs 
ļauj sakārtot pastorālās aprūpes prioritātes un 
attiecības ar Viņu pašu.

Stāstā ir vēl kāda liela nianse. Ījabs “nožēlo 
pīšļos un pelnos”, sevi aizliegdams, un pie 
tā bieži arī apstājamies, domādami, ka ar to 
vestījums par Ījabu beidzas. Ījabs, draugi, Dievs 
– sekojot ierastai klišejai, būtu gandrīz vienīgās 
darbojošās personas. Ījabs ir vesels, Dievs 
atjauno Ījaba bagātību un stāvokli sabiedrībā, 
tik ļoti, ka pat meitām viņš dod tiesības uz 
īpašumu un mantojumu – nedzirdēti tam 
laikam. Ījaba draugu reputācija arī ir glābta.. 
Tomēr stāstā ir vēl tik daudz citu personāžu!
Ījaba atjaunotā labklājība, liekas, nenokrita no 
debesīm. Ir viegli un kārdinoši senu Bībeles 
stāstu iztēlē pieņemt kā kādu teiku vai pasaku. 
Tomēr liekas, Ījabs dzīvoja sabiedrībā, kas 
dziļi, dziļi rūpējās viens par otru: “Tad nāca 
pie [Ījaba] visi brāļi un māsas un visi agrākie 
paziņas un ēda ar viņu maizi viņa namā. Tie 
žēloja viņu un mierināja visa ļaunuma dēļ, ko 
Kungs viņam bija uzsūtījis. Tie deva viņam 
katrs vienu sudraba gabalu un katrs vienu zelta 
gredzenu.” Lūk, - šie cilvēki un nevis Ījaba 

draugi dod Ījabam pastorālo aprūpi – viņi 
žēlo, mierina, viņi nes ‘potluck dinner” un 
kopā to bauda. Un tas nav viss! Viņi piedalās 
Ījaba labklājības atjaunošanā, dodot no saviem 
iekrājumiem, no saviem ‘stock market’ iegu-
vumiem, no gimenes relikvijām. Šie cilvēki 
ne-nes Ījabam to, ko izliek uz ‘garage sale’ kā 
nevajadzīgas mantas. Ījabs saņem vienu sudra-
ba gabalu un vienu zelta gredzenu no katra… 
Lietas, ko pat šajā laikmetā mēs nesmādētu. 
Un tagad Ījabam pēc visām ciešanām ir pamats 
uz kā atsperties jaunai dzīvei - no šo cilvēku 
mīlestības uz viņu; viņam, no kura Dievs 
likās bija novērsies. Dievs runā vairāk caur šo 
cilvēku rūpēm un mīlestību uz cietēju Ījabu, 
un nevis caur kādu ārpasaulīgu supervaroņa 
balsi no mākoņa maliņas. Ījabs caur cilvēku 
labestību, rūpēm un mīlestību, izgaršo Dievu 
– cik tas Kungs ir labs! Viņš beidzot redz, cik 
tas Kungs ir labs, jo cilvēku rūpes, labestība un 
mīlestība dod atbildi – Dievs nav pametis Ījabu 
ciešanās vienu, bet caur viņiem gādā to, kas 
dvēseli dziedina un atjauno dzīvi! Ar šo cilvēku 
atbalstu Ījabs atgūst sirds gudrību un izglābj 
dvēseli, jo viņi Ījabam ir kā Kristus – kurš 
pamielo, kurš uzklausa, kurš raud kopā ar viņu 
par visām piedzīvotām sāpēm un bēdām, kurš 
dziedina, kurš apžēlojas, kurš pēc ciešanām 
atdod cerību dzīvei un laimei.

Pagājušā nedēļā, ejot garām mūsu vecajai 
ābelei norāvu palielu ābolu. Sagaidīju to pašu 
skābo garšu, ko vienmēr. Man par ļoti lielu 
pārsteigumu un prieku – pirmo reizi pēc 
pieciem gadiem, āboli ir saldi! Āboli šogad 
netrūkst. Nebūs jāpērk ziemas krājumiem, un 
varēsim dalīties ar citiem šajā Dieva radības 
bagātībā. 
Āmen. 

Prāv. Ilze Larsen
2015. gada 16. oktobrī 



Mīļie brāļi un māsas Kristū,

Vispirms ... liels, liels paldies šā gada draudz-
es  pilnsapulces dalībniekiem  par uzticību 
un pagodinājumu ievēlot mani draudzes 
priekšnieka amatā.   Mums ir aktīva draudze, 
ar cilvēkiem kuri ir ar mieru dalīties savās 
zināšanās  un pielikt savu roku lai draudze 
turpinātu pastāvēt un aktīvi darboties Grand 
Rapidu latviešu sabiedrībā.  Būtu jau labi ja 
vairāk mūsu draudzes locekļi arī būtu ar mieru 
pieliktu savu roku, jo darbu ir daudz un mūsu 
rindas nav vairāk tik kuplas kā senāk.

Gribu sirsnīgi pateikties Ilzei Runkai par 
viņas enerģiju un darbu vadot mūsu draudzi 
iepriekšējos gados ...droši zinu kad viņa arī 
turpmāk neliegs savu padomu draudzes dzīvē... 
liels, liels paldies Tev Ilze!

Tagad, skats uz nākotni ... mūsu draudze nav 
nemaz tik maza kā mēs to kādreiz domājam.  
Puse no draudzēm kuras sastāv LELBĀL 
sarakstos ir par mums mazākas; daudz svarīgāk  
ir cik bieži šo draudžu locekļi vēlās sanākt 
kopā lūgt Dievu un cik liela ir viņu vēlēšanās 
stiprināt viens otru ticībā un ikdienu problēmu 
pārvarēšanā. Mūsu  mācītāja ir enerģiska, cītīga 
sava amata pildītāja ne vien mūsu draudzē 
kā mūsu draudzes mācītāja, bet kā prāveste 
visā Vidienas draudžu apgabalā...mēs tiešām 
varam būt lepni uz to un viņu atbalstīt cik vien 
iespējams.

Pēc dažām nedēlām, svētdien, 11. jūnijā, 
atzīmēsim 14. jūnija, 1941.g. traģiskos noti-
kumus; tiksimies mūsu baznīcā un atzīmēsim 
šo dienu ar cieņu pret tiem bezvainīgiem 
latviešiem kuri tika izvesti uz Sibiriju, nu jau 
76. gadus atpakaļ. 

Tad, šo vasar mūsu draudzes ‘’saimnieks’’, Ēriks 
Zirnis, ir izkārtojis lejas auto novietošanas 

laukuma pārbūvi.  Tas izmaksās mūsu daudzei 
$26,000, bet Valde nolēma kad citas ize-
jas nav.  Ja jūs esat nobraukuši lejas ‘’park-
ing’’ laukumā pēdējā laikā, tad sapratīsit 
kādēļ šis lielais kapitāl remonts ir vajadzīgs.  
Valde arī nolēma iziņot speciālu aicinājumu 
draudzes locekļiem ziedot kādu summu šim 
pasākumam, lai mūsu baznīca turpinātu 
izskatīties glīta un pievilcīga... jūsu atbalsts 
ir tiešām nepieciešams...lūdzu ziedojiet šim 
mērķim, norādot uz čeku vai konvērtu ‘’ Park-
ing Laukumam’’.

Es pats atakal došos uz Latviju 17.jūlījā uz 
trīs nedēļam lai apciemotu mūsu  ‘’māsas’’ 
draudzi Pāmpāļos, tiktos ar  mācītāju Ivaru 
Eisaku un nodot mūsu gadskārtējo ziedojumu 
draudzes Bērnu Centram, penzionāru ‘’Maizes 
Klētij’’ un citām draudzes nepieciešanām 
vajadzībām.  Tā pat arī iegriezīšos Liezērē lai 
tiktos ar vietējās pamatskolas vadību sakarā 
ar silto pusdienu projektu trūcīgo ģimeņu 
bērniem un vietējas draudzes svētdienas skolas 
skolotāju un mācītāju.  Mīļš paldies tiem 
draudzes locekliem kuri atbalsta mūsu draudz-
es pasākumus Latvijā .. darba tur vēl ir tik tik 
daudz un līdzekļi ierobežoti.

Vēlreiz ... paldies, paldies visiem tiem kuri 
ņem aktīvu dalību mūsu draudzes dzīvē ... un 
ar cerībām drīz satikties ar visiem, ik visiem 
mūsu draudzes locekļiem dievkalpojumos 
un pēc tam sekojošos ‘’informācijas’’ kafijas 
sarīkojumos.

Visu labu, Dieva svētību un žēlastību vēlot ik 
vienam,

Draudzes priekšnieks, Ivars Petrovskis



Lieldienu brokastis 2017.g. aprīlī

Lieldienu brokastis tika rīkotas draudz-
es sabiedriskajās telpas pēc Kristus 
augšāmcelšanās dievkalpojuma.  Draudzes 
dāmas bija dekorējušas telpas ar pavasara 
krāsainiem galdautiem, krāsotām olām, sal-
dumu oliņām un pūpoliem.  Pateicamies 
Mārtiņam Ronim par pūpoliem.  Par olām, pa-
teicamies vairākām ģimenēm. Tās bija krāsotas 
gan sīpol mizās, gan citu dārzāju dabiskās 
krāsās, gan  vareni raibas parastās krāsās. Uz 
galdiem, pie katras vietas bija nolikts izdrukāts 
Bībeles pants sakarā ar Lieldienām un Dieva 
mīlestību. 

Pēc sveicieniem, Līga Gonzalez lūdza kādam 
pie katra galda nolasīt vienu Bībeles pantu.  
Sekoja Patrika Aron stabules (recorder) 
spēle, kur viņš visus iepriecināja ar diviem 
brīnišķīgiem gabaliem – Ode to Joy un Amaz-
ing Grace.  Paldies Patrikam!  Pirms brokastīm, 
mūsu mācītāja prāv. Ilze Larsen novadīja 
lūgšanu.

Brokastis bija paredzētas groziņu veidā, un tā 
arī bija.  Bet divas mīļas māsas, Līga Ruperts 
un Anita Knochs, mūs negaidot pārpilnīgi 
cienāja ar olu sacepumu un plānām pankūkām 
un dažādiem ievārījumiem.  Bezgala garšīgi! 
Paldies Anitai un Līgai par pašaizliedzīgo 
darbu un devumu!  Arī mielojamies pie svaigi-
em augļiem, kūkām un saldām maizītem.  Un 
vēl olām! 

Paldies visiem kas piedalījās ar groziņiem, 
telpu sakārtošanu un nokopšanu pēc 
sarīkojuma, olu krāsošanu, priekšnesumiem, 
un savu klātbūtni un draudzību.  Nekā netrūka, 
arī ne mīlestības.  Domāju mēs vadījāmies pēc 
viena no Bībeles pantiem kas atradās uz galda, 
1Jāņa 4:11 –“Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis 
(sūtījis Savu Dēlu pasaulē lai mēs dzīvotu caur 
Viņu 4:9), tad arī mums pienākas citam citu 
mīlēt. “

Kristus mīlestībā,  Līga Gonzalez, dāmu kom. 
priekšn.



Draudzes vadība lūdz lai visi draudzes locekļi nokārto laicīgi gada maksas:

Pilna nodeva  $300……… Pensionāru nodeva  $230………  Studentu nodeva  $50

Maksājumus var izdarīt pie draudzes kasieres vai viņas palīgiem.  Čeki rakstāmi:  
Latvian Ev. Lutheran Church

Kasiere:  Ingrīda Heinze, 3440 Meadowgrove Dr. S.E., Kentwood, MI 49512
Kasiera palīgi:  Ēriks Ziediņš, Juris Dāvis, Māra Zirne, Velga Plāte

2017. g. februāri, martā, aprilī:  Irēne Mednis, Māra Dāvis, Judīte Brachmanis, 
Juris & Ausma Dāvis, Vija Šulte, Ēriks & Ausma Ziediņš, Skaidrīte Rieksts, Dzi-
dra Apsīte, Maija Russell, Vija Bowles, Līga Gonzalez, Jānis & Velga Plāte - Kopā 
$2,975

Jāņa Daukšs piemiņai: Chris Baughman, Anna & Don Dauksts, Grandrapidu 
Latviešu Biedrība - Kopā $160

Māsu draudzei:  Judīte Brachmanis, Arvīds & Vija Dāvidsons - Kopā $115

Paldies visiem ziedotājiem!

Ziedojumi draudzei

Gada maksas draudzei
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2017.g. 11. jūnijā
Grand Rapidu Ev-lut draudzes baznīcā, 1780 Knapp NE

Dievkalpojums 10 rītā.

Seko svētku akts 11:30 rītā, baznīcas augšējā stāvā.

Svētku programmā : runa – Dr. Ilze Schwartz

Koncerts

Seko mielasts lejas telpās.

Ieeja $25.00
Atceraties, šis sarīkojums ir ziedojumu akcija Okupācijas muzejam Rīgā.

 
Lūdzu pieteikties uz mielastu līdz 5 jūnijam pie:

Līgas Gonzalez   616-791-2020  vai
Dzintras Kornets  616-447-8180 (atbildētājs pieslēgsies pēc 6 zvaniem)

Aizvesto piemiņas dienas 
atceres sarīkojums


