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LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE 

VAŠINGTONĀ, DC 



 

SVĒTDIENĀS: 

9:15 Latviešu skola  10:00 Zaķīši 

11:00 DIEVKALPOJUMS 

Kafijas galds. Grāmatu galds. 

~12:30  Iesvētes mācība 



 

DRAUDZES NAMS UN KANCELEJA 

400 HURLEY AVENUE 

ROCKVILLE, MD  20850-3121 

Tel:  301/251-4151 

Virtuvē:  301/251-0779 

e-pasts:  dcdraudze@verizon.net 

www.dcdraudze.org 
 

 

MĀCĪTĀJA 

prāv. Anita Vārsberga Pāža 
 
 

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS 

Jānis Vītols  703/264-0089 

vavitols@gmail.com 
 

DĀMU KOMITEJA 

Lolita Bebris 301/460-3596 

bebrisl@verizon.net 

Baiba Ozola 703/425-9575 

BSOzols@yahoo.com 
 

SKOLAS PĀRZINE 

Aija Celma-Evans 703/425-2660 

dclatviesuskola@gmail.com 

 

SAIMNIEKS 

Marcus Birznieks 301/610-9721 

 

TELPU LIETOŠANAS PĀRZINE 

Dace Zalmane  703/442-8458 

dzalmanis@yahoo.com 

 

BAZNĪCAS KALENDĀRS 
Informācija aprīļa numuram  

jāiesniedz kancelejā  

līdz 15. martam! 

 
 

2017. gada FEBRUĀRIS 

Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. 
 

     trešdien, 1. februārī – 11:00 Iepazīšanās ar māc. Andri Sedliņu 

                                        19:30 Padomes sēde 
 

5. FEBRUĀRĪ  

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 DIEVKALPOJUMS 

Dāmu Komitejas klāts kafijas galds. 

17:30 Superbowl draudzes namā uz lielā ekrāna* 
  

     trešdien, 8. februārī – 11:00 Svētbrīdis 
 

12. FEBRUĀRĪ  

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 DIEVKALPOJUMS 

Pēc dievkalpojuma – Skolas tēvu rīkotas Pankūku brokastis! * 

     trešdien, 15. februārī – 11:00 Svētbrīdis 

19. FEBRUĀRĪ  

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 DIEVKALPOJUMS 

Dāmu Komitejas klāts kafijas galds. 
 

     trešdien, 22. februārī – 11:00 Svētbrīdis 

                                          19:30 Literārais vakars  

     sestdien. 25. februārī – 19:00 Skolas ģimeņu rīkots Dziesmu vakars* 

26. FEBRUĀRĪ  

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši 

11:00  SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

Dāmu Komitejas klāts kafijas galds.  

Pēc kafijas galda Dāmu Komitejas sēde* 
  

MARTS 
 

Pelnu trešdiena, 1. martā – Kristus ciešanu laika sākums 

     11:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS  

     19:30 Padomes sēde 
 

5. MARTĀ  – Ciešanu laika pirmā svētdiena 

9:00 – LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju 

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši 

11:00 Plkv. O. Kalpaka un Latvijas brīvības cīnītāju 

piemiņas  DIEVKALPOJUMS. Seko korp. “Dzintra” rīkotas pusdienas. 
 

12. MARTĀ – Ciešanu laika otrā svētdiena 

9:30 Draudzes pilnsapulce lielajā zālē 

11:30 DIEVKALPOJUMS 
 

19. MARTĀ – Ciešanu laika trešā svētdiena 

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 DIEVKALPOJUMS 

Daugavas Vanagu klāts kafijas galds 

13:30 – Daugavas Vanagu apvienības gada sapulce 
 

26. MARTĀ – Ciešanu laika ceturtā svētdiena 
9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 DIEVKALPOJUMS 
   
 trešdien, 29. martā –19:30Literārais vakars
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PAZIŅOJUMS UN AICINĀJUMS 

 

LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀS 

DRAUDZES VAŠINGTONĀ, DC 

PILNSAPULCE 

     svētdien, 2017. gada 12. martā 

pirms dievkalpojuma plkst. 9:30 
 

Paredzētā darba kārtība: 

 1.   Ievada lūgšana 

 2.   Sapulces vadības ievēlēšana 

 3.   Darba gaitas apstiprināšana 

 4.   2016. gada 6. marta pilnsapulces          

       protokola apstiprināšana  

            5.   2016. gada amatpersonu darbības  

                  pārskatu pieņemšana un pārrunas 

 6.   Revīzijas komisijas ziņojums 

 7.   2016. gada finanču pārskats 

 8.   Pārrunas un nākotnes plāni 

 9.   2017. gada budžeta apstiprināšana 

 10.  Draudzes padomes locekļu vēlēšanas 

 11.  Dažādi jautājumi   

 

Katra draudzes locekļa pienākums ir piedalīties 

draudzes pilnsapulcē. Pirms pilnsapulces izsūtīsim 

draudzes locekļiem darbības pārskatus.  Lūdzam 

pirms 12. marta materiālus izlasīt un paņemt 

līdzi uz pilnsapulci. Pilnsapulces laikā nav 

paredzēts atkārtot pārskatos rakstīto, bet sagaidām, 

ka klātesošie būs gatavi aktīvi piedalīties pārrunās. 

 

  Draudzes padomes uzdevumā 

  Jānis Vītols, priekšnieks  
______________________________________________ 

 

PADOMES ZIŅAS 

 

Draudzes priekšnieka piezīmes 
 

 Paldies prāv. Anitai, pērminderiem un 

visiem, kas pūlējās, lai mums būtu skaisti svētku 

dievkalpojumi! Bija svinīga un pacilāta gaisotne visā 

svētku laikā. 

 Draudzes padome pirms Ziemsvētkiem 

aicināja draudzes locekļus un labvēļus Ziemsvētku 

kartīšu izdevumu vietā ar ziedojumu atbalstīt 

jaundibināto Īrijas latviešu ev. lut. draudzi. Esam 

pateicīgi par dāsno atsaucību un priecīgi paziņot, ka 

varējām nosūtīt LELBĀL Misijas fondam $6,000 

Īrijas ev. lut. draudzes atbalstam.  

 Paldies arī Dziesmu svētku rīcības komitejai 

par labi sarīkotu, jautru un plaši apmeklētu Jaungada 

balli. Mēs kopā lustīgi nosvinējām gada beigas. 

 Nākošo divu mēnešu laikā aicinu Jūs 

izmantot iespēju noklausīties Dieva vārdu mūsu 

viesmācītāju izpratnē. Janvārī pie mums jau ir 

viesojies prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs, kurš 

atgriezīsies arī martā, kā arī mācītājs Ivo Rode no 

Latvijas. Februārī pie mums viesosies mācītājs 

Andris Sedliņš. Nāciet uz dievkalpojumiem, pēc 

kuriem Jums būs iespēja parunāties un iepazīties ar 

šiem mācītājiem tuvāk!  

Es esmu gandarīts un priecīgs ziņot, ka mēs 

visticamāk šogad pabeigsim 2016. gadu bez 

financiāla iztrūkuma. Visi ienākumi un izdevumi vēl 

nav iegrāmatoti un pārbaudīti, grāmatas vēl nav 

revidētas, bet izskatās, ka tiksim galā. Turēsim 

īkšķus!  

Jānis Vītols 

Draudzes priekšnieks 
 

 

ESIET PAZĪSTAMI 

 

Mūsu mācītājs februārī – Andris Sedliņš 
 

Sveiki! 

 

Esmu mācītājs Andris 

Sedliņš un gatavojos 

braukt pie jums no 

aukstās un sniegotās 

Minesotas.  Jūsu mācītāja 

Anita un jūsu valde ir 

uzaicinājuši mani kalpot 

jūsu draudzē februārī.  Es 

dzīvošu jūsu viesu 

dzīvoklī ļoti tuvu pie 

baznīcas.  Citu darbu 

man nebūs kā tikai kalpot 

jums, tāpēc ceru, ka mēs 

varēsim iepazīties tuvāk 

un ka es varēšu jums labi un rūpīgi kalpot. 

     2017. gadā visa pasaule svin Reformācijas 500 

gadu jubileju.  Tie ir lieli svētki īpaši luterāņiem.  

Visi luterāņu bīskapi un mācītāji mudina ļaudis 

šogad iedziļināties mūsu pamatticībās un smelt 

bagātību no Luterāņu doktrīnas.  To es arī gribētu 

darīt kopā ar jums.  Esmu sagatavojis materiālus tieši 

šim nolūkam.  (Materiāli ir gan angļu, gan latviešu 
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valodā)  Aicinu jūs pamācīties kopā ar mani.   

Sprediķos arī apskatīsim Lutera Mazo Katehismu.  

Tā mēs varēsim svētīgi iesākt šo jubilejas gadu! 

     Tagad mazliet par mani:  Esmu kalpojis 

amerikāņu luterāņu (ELCA) draudzēs gandrīz vai 40 

gadus gan Nebraskā, gan Minesotā.  Pabeidzu 

mācības turpat, kur mācītāja Anita - Lutheran School 

of Theology at Chicago.  Bakalaura grādu ieguvu St. 

Olaf College, Minesotā. Esmu precējies, un man ir 

divi pieauguši bērni.  Nesen aizgāju pensijā, tāpēc 

tagad varu veltīt laiku vairākām interesēm.  Esmu 

izbraukājis Ameriku ar savu motociklu, un savu 

pagastu - ar velosipēdu.  Vasarās kopju dārzu, 

makšķerēju un ciemojos Latvijā.  Minesotas 

aukstajās un baltajās ziemās man patīk slēpot vai 

nūjot pa mežiem, makšķerēt uz ledus vai arī lasīt 

grāmatas, klausīties mūziku un reizi pa reizei 

uzspēlēt klavieres. 

    Ceru, ka mana kalpošana pie jums būs jauka un 

sekmīga.  Lai mēs visi saņemtu Dieva svētību šajā 

februārī! 

 

māc. Andris Sedliņš    
____________________________________ 

 

DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS 

 

Dāmu komiteja rīko sēdi. Visas draudzes dāmas, kā 

arī visi interesenti ir mīļi aicināti nākt un piedalīties. 

Sēde notiks 26. februārī pēc kafijas galda. Mēs 

pārrunāsim pagājušo gadu un plānosim nākamā gada 

sarīkojumus, kā arī Lieldienu brokastis.  
 

Lolita Bebre 

__________________________________________ 
 

SKOLAS ZIŅAS 

 

Vašingtonas latviešu pamatskolas eglīte sākās ar 

dievkalpojumu, kuŗā ar skolas bērnu un izpalīgu 

palīdzību un visu dievlūdzēju līdzdalību kopīgi 

varējām izdzīvot Kristus piedzimšanas stāstu. 

Pēc dievkalpojuma eglītes priekšnesums sākās ar 

bēdīgu rūķīti (skolotājas Daces Knokas aizrautīgajā 

tēlojumā), kuŗa skumjas bija par to, vai bērni 

mūsdienu praktiskajā pasaulē zina, ko īsti nozīmē 

Ziemsvētki un lietas, kas ar to tradicionāli saistās. 

Skolas pārzines vietnieks Mārtiņš Zvaners mācēja 

rūķīti mierināt, ka Vašingtonas draudzes skolas bērni 

gan zina pastāstīt, ko simbolizē eglīte un Adventes 

vainags, ko nozīmē sveces un citi rotājumi, kāda ir 

krāsu nozīme svētkos. Tā, klausoties skolas bērnu 

stāstījumos un Ziemsvētku dziesmās, rūķītis kļuva 

arvien priecīgāks, skatuve piepildījās bērniem, un tad 

arī Ziemsvetku vecītis klauvēja pie durvīm. Viņš 

uzteica bērnus par labām zināšanām,  ar saviem 

palīgiem izsniedza dāvanas, noklausījās 8. klases 

audzēkņu deklamēto dzejoli, un tad  jau viņam bija 

jādodas tālāk. Rūķītim tika piedots par palaidnībām, 

un visi kopā vēl varējām pasēdēt pie skolas vecāku 

gādātājām pusdienām un pakavēties, baudot kopīgu 

sadraudzību. 

Paldies visiem par skaisto eglītes pēcpusdienu!  

 

Skolas pārzine 
Aija Celma-Evans 

 
Skolas bērni dievkalpojumā 

 

 
Ziemsvētku vecītis dala dāvanas skolas bērniem. 

Foto: Pēteris Bičevskis 

______________________________________________ 

 

SADARBĪBA AR LATVIJU komiteja 
 

Vēlamies vēlreiz izteikt sirsnīgu pateicību visiem, 

kuri ar saviem ziedojumiem atbalstīja akciju “Siltas 

jakas un zābaki ziemai”. 
Esam saņēmuši pateicības vēstules un sveicienus gan 

no Rīgas ev. lut. Misiones draudzes, gan no misijas 

“Pakāpieni”.  
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Pievienojam vēstuli, ko draudzei atsūtīja no 

Zvannieku mājām. 
 

Mīļie draugi, 
 

Zvannieku ģimene vēlas pateikties par Jūsu 

draudzību, atbalstu, iedrošinājumu, par kopīgām 

cīņām un svētku reizēm, par iedvesmojošām 

idejām, par tikšanos, par labiem vārdiem, par 

sapratni - tas viss mūs dara stiprus un dod spēku!  

Paldies, ka Jūs esat! 

 

Vēlam Jums priecīgi sagaidīt svētkus 
 un dāvināt vienam otru!  

 

 
 
Sirsnībā, 

Linda Baļčūne (Zvannieku mājas) 

__________________________________________ 
 

PANKŪKU BROKASTIS 

 

Vašingtonas latviešu pamatskolas  tēvi aicina Jūs uz 

pankūku brokastīm 

svētdien, 12. februārī, pēc dievkalpojuma.  

Būs plānās pankūkas, augļi, kafija 
un 

 jauka kompānija! 
 

Pie kafijas galda 2016. gada skolas absolventi 

pastāstīs par savu “Sveika, Latvija!” braucienu. 

Ienākumi tiks veltīti draudzes Jauniešu  
izglītības fondam. 

__________________________________________ 
 

 

SUPER BĻODA 2017 

 

 
 

Svētdien, 5. februārī, notiek 

ilgi gaidītā Superbowl spēle! 

 

Visi ir laipni lūgti to noskatīties DC draudzes namā 

uz lielā ekrāna. Ņemiet līdzi savus draugus, radus, 

paziņas, kā arī ērtus krēslus! Sākam pulcēties jau 

stundu pirms spēles sākuma - plkst. 17:30. 

 

Būs sagādāts alus, sulas, limonādes un citi gardumi. 

Lūdzu, paņemiet līdzi arī savu ”groziņu”! 

 

Ieeja pret 15$ ziedojumu. 

 

Uz drīzu tikšanos! 

 

Aleks Israels 

Draudzes padomes loceklis 

973 615 9127 

__________________________________________ 

 

 
 

PALDIES, PALDIES, PALDIES 
 

Vašingtonas Daugavas Vanagu apvienība pateicās 

visiem, kas piedalijās mūsu 2016. gada 

Ziemassvētku akcijā. Ar saziedotajiem līdzekļiem 

varēsim turpināt pabalstu leģionāriem, trūcīgiem un 

daudz bērnu ģimenēm Latvijā. 

 

Vašingtonas DV apvienība 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfxd3xzt3RAhXDPiYKHWWeB6UQjRwIBw&url=https://www.latviesi.com/lapas/34754-dvf-nams-londona&psig=AFQjCNGT4AGrHDkGn9B10pVV8o0Kq4FlAg&ust=1485444654718494
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VAŠINGTONAS LATVIEŠU PAMATSKOLA MĪĻI 

AICINA VISUS UZ 
 

 

DZIESMU VAKARU 
 

 

sestdien, 25. februārī, plkst. 19:00 

draudzes nama lielajā zālē 

 

VAKARA NODARBĪBAS: 

 

DZIEDĀŠANA 

KLUSĀ IZSOLE 

MAZĀ IZSOLE 

CIEMOŠANĀS 

CITI PĀRSTEIGUMI 

 

Ņemiet līdzi  

draugus, groziņus un savu mīļāko dzērienu! 

 

Ieeja - $25, bērniem ieeja brīva 

 

Ienākumi veltīti Latviešu skolas bērnu  

izbraukuma nometnei. 

 

 

 

Tuvāka informācija: Vizma Dzilna vizma@cox.net 

(703)946-9798 

 

 

 
 

 

 
 

Laiks ir beidzot pienācis...  

SENIORI, SĀKSIM DEJOT! 

 

Vašingtonas jaunākā deju grupa 

SUDRABA NAMEJS 

sāks mēģinājumus februārī! 
 

Ja domājat, ka Jūsu žiperīgās polkas lēkšanas  

dienas ir pagājušas, 

bet tomēr vēlaties mazliet izkustēties 

 ar draugiem latviskā garā 

(varbūt pat piedaloties tautas deju lieluzvedumā 

Baltimoras dziesmu svētkos, nodejojot pāris 

mierīgākas dejas), 

 

tad Jūs esat mīļi aicināti uz  

tautas deju mēģinājumiem! 

 

Pirmais “Sudraba Nameja”  

mēģinājums būs 
 

otrdien, 7. februārī, plkst. 19:00 

Vašingtonas draudzes nama lielajā zālē. 
 

Pēc tam mēģinājumi būs tajā pašā laikā  

katru otrdienu. 

 

"Parastais" Namejs sāks mēģinājumus  

tūlīt pēc tam - plkst. 20:00. 

 

Tiem, kam pārāk nesāp locītavas, ir laipni lūgti 

palikt arī uz šo mēģinājumu! 

 

Iesakām vilkt ērtas drēbes un kurpes  

(sporta apavus). 

 

Mēģinājumus vada “Nameja” vadītāja  

Māra Anderson. 

 

Ja ir jautājumi, lūdzam rakstīt vai zvanīt Elgai Ozolai 

(elga.ozols@gmail.com vai 703-597-5395) 

 

mailto:vizma@cox.net
mailto:elga.ozols@gmail.com
tel:(703)%20597-5395
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgr6bB0uLRAhWGYyYKHZTjALQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/tashannajd/clip-art-music-notes/&psig=AFQjCNGlxRVA-mUI-8PkhB8Of-9qIfPY6w&ust=1485617452367764
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgr6bB0uLRAhWGYyYKHZTjALQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/tashannajd/clip-art-music-notes/&psig=AFQjCNGlxRVA-mUI-8PkhB8Of-9qIfPY6w&ust=1485617452367764
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Nāciet palīgā! 

 

Div' rociņas, div' kājiņas 

Lielu darbu nejaudāja; 

Daudz rociņas, daudz kājiņas, 

Tās darbiņus veicināja. 
(Latv. t. dz.) 

 

Dziesmu svētku rīcības komiteja meklē vadītājus 

vairākiem ar svētkiem saistītiem darbiņiem. Visam 

jau ir iestrādes, un neko jaunu uzsākt nevajadzēs, 

pietrūkst tikai darītāju. Ja varat palīdzēt nākamajos 

piecos mēnešos, lūdzu, nāciet talkā! Lai pieteiktos 

vai, ja ir kādi jautājumi, sazinieties ar Aiju Moelleri, 

rakstot aija.moeller@gmail.com vai zvanot pa tālruni 

703-217-1990. 

 

XIV Vispārējo Latviešu Dziesmu  

un Deju svētku ASV 

 

Brīvprātīgo koordinatoru  darba piedāvājumi 

 
Pasākumu plānošana 

Brīvās skatuves koordinators  
būs atbildīgs par PRINTFUL skatuves programmu: 

pieņems pieteikumus uzstāties, sagatavos 

dienaskārtību, pastāvīgi sazināsies ar izpildītājiem, 

sadarbosies ar rīcības komiteju par skatuves 

iekārtošanu un tehniskiem jautājumiem. 

Kora Sōla palīgs  
izpalīdzēs ar dažādiem darbiem, kas saistīti ar kora 

ierašanos Baltimorā, ēdināšanu, dienas kārtību u.c. 

Teātra nozares palīgs  
Palīdzēs dekorāciju uzstādīšanas jautājumos (atvest, 

uzstādīt utt.) Pa svētku laiku būs papildus palīgi, kuri 

palīdzēs uzstādīt un nojaukt dekorācijas (dekorācijas 

ir ļoti maz). 

Tehniskais vadītājs  
(2 vietas) precizēs Atklāšanas ceremonijas, 

PRINTFUL skatuves un vakara sarīkojumu A/V 

vajadzības un kopā ar projekta vadītājiem koordinēs 

ekipējuma piegādi un izmantošanu. 

 

Vadonis 

Vadoņa palīgs  
galvenajai redaktorei palīdzēs sagatavot pasākuma 

saturu, savākt materiālus, kā arī pārskatīt tekstu 

pirms to nodod drukātavai. 

Vadoņa maketētājs  
sagatavos žurnālu drukāšanai (PDF formātā). 

 

 

Informācija 

Plakātu un baneru koordinators 
sadarbībā ar rīcības komiteju, noskaidros 

informatīvo plakātu un svētku baneru vajadzības 

visām svētku sarīkojumu zālēm (galvenokārt 

viesnīcās), un tos sagatavos (pasūtīs/nodrukās) 

uzstādīšanai. Parūpēsies arī par Latvijas karogu 

izstādīšanu ievērojamās vietās, viesnīcās, kā arī 

pilsētas ielās.     

Drukāto programmu palīgs  

savāks informāciju no nozaru vadītājiem, kā arī 

sadarbosies ar drukas kompāniju, lai sagatavotu 

sarīkojumu programmas. 

 

Mārketings & PR 

PR un preses sekretārs  
sadarbosies ar vietējiem Baltimoras saziņas kanāliem 

un sagatavos preses relīzes par svētkiem. Saraksti ar 

vairākiem preses kontaktiem un termiņiem ir jau 

sagatavoti.  

 

Līdzekļu piesaiste 

Fondu finansējumu pieteicējs  
aizpildīs pieprasītās anketas un iesūtīs tās 

finansējuma pieprasīšanai ASV fondiem. 

 

Rūpes par dalībniekiem un skatītājiem 

Dalībnieku koordinators  
sastādīs koristu un dejotāju sarakstus, sagatavos 

materiālus un labumus, kas tiks iekļauti dalībnieku 

pateicības paciņā, vadīs paciņu “stuffing party” un 

izdalīs tās nozaru vadītājiem. Sadarbosies ar ārējo 

sakaru koordinatoru, lai dalībniekiem atrastu atlaides 

vietējos uzņēmumos. Viņš svētku laikā arī vadīs 

komandu, kas reģistrēs dalībniekus.  

Preču koordinators  
pārzinās svētku suvenīru inventāru, sadarbībā ar 

rīcības komiteju izdomās, kādus suvenīrus pārdot 

svētkos, un tos pasūtīs. Vadīs suvenīru tirdzniecību 

svētku laikā. 

 

Dziesmu un Deju svētku ASV rīcības komiteja 
 

NO RĪCĪBAS KOMITEJAS….. 

 

Liels paldies visiem, kas sagaidīja Jauno 2017. gadu 

kopā ar mums Melnbaltajā ballē! Pateicoties Jūsu 

atsaucībai, svētku budžets papildinājās ar gandrīz 

$8,000!  

Sirsnīgā pateicībā, 

XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV 

rīcības komiteja 
 

mailto:aija.moeller@gmail.com
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Stāsts par sirds vienkāršību jeb Taizé 

Tam, kāpēc izvēlējos rakstīt par Tezē, ir vairāki iemesli.  

Pirmkārt, tas ir aktuāli - nesen, t.i., gada beigās Rīgā notika Tezē tikšanās (rīdzinieki savās mājās 

uzņēma neskaitāmi daudz sveštautiešu). Otrkārt, mēs Vašingtonas draudzē rīta lūgšanās Adventes un 

Gavēņa laikā jau pāris gadus no vietas kopā ar mācītāju Anitu esam dziedājuši (un pat jau no galvas 

zinām) dažas Tezē dziesmas. Treškārt, tas, manuprāt, ir interesants kristīgs fenomens. Ceturtkārt, man 

ir aizdomas, ka starp jums var gadīties tādi, kuri nezina, kas ir Tezē, kaut arī Tezē pārstāvji savulaik ir 

atbalstījuši arī Padomju režīma apspiestos. Ceru, ka pamatoju tēmas izvēli un ieintriģēju, tāpēc ķeršos 

vērsim pie ragiem.  

Kas ir Tezē?  

Tezē (franču – Taizé) ir ciemats Francijā. Šajā ciematā atrodas starptautiska ekumeniska kopiena, ko 

sauc par Tezē kopienu. Šodien kopienu veido vairāk nekā 100 dažādu konfesiju protestantu un katoļu 

brāļu no vairāk nekā 25 nācijām. Tezē brāļi ir devuši mūža apsolījumu – visā, kas viņiem pieder – kā 

materiālajā, tā garīgajā - , dalīties ar saviem brāļiem; dzīvot celibātā vienkāršu dzīvi, kalpojot Dievam 

un visiem tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība.  Brāļi pārtiek no pašu darba. Viņi nepieņem ne 

ziedojumus, ne dāvanas, ne arī mantojumus. Viņi dodas uz visnabadzīgākajām valstīm, kur palīdz 

trūcīgajiem, kā arī dažādās grūtībās nonākušajiem cilvēkiem. Kopš piecdesmitajiem gadiem brāļi katru 

nedēļu rīko lūgšanu un pārdomu sanāksmes – rekolekcijas, uz kurām ierodas daudz jauniešu no visas 

pasaules.  

Tezē kopienas vēsture 

Viss sākās 1940. gadā, kad brālis Rožē kopā ar savu māsu Ženevjēvu savā mājā Tezē ierīkoja pajumti 

un patvērumu kara bēgļiem. Starp bēgļiem bija arī ebreji. Sākotnēji viņiem kopējo lūgšanu nebija – 

brālis Rožē lūdzās vienatnē, cienot izmitināto cilvēku uzskatu brīvību. Viņš to darīja vienatnē, lai 

neviens nejustos neveikli.  

1942. gadā viņu darbība tika atklāta, tāpēc Rožē pārcēlās uz Ženēvu. Viņš atkal varēja atgriezties Tezē 

1944. gadā, kad viņam pievienojās arī citi domu biedri, un tā tika dibināta Tezē brāļu kopiena. 1949. 

gadā kopienā bija septiņi brāļi, bet šodien – viņu jau ir vairāk nekā simts.  

Interesanti ir arī tas, ka, sākot ar 1962. gadu, brāļi un jaunieši no Tezē lielā piesardzībā devās misijās uz 

Austrumeiropas valstīm, lai būtu kopā ar cilvēkiem, kuri bija ieslodzīti savas valsts robežās. 

Kristiešu vienotības vīzija   

Kopienā ir dažādu nāciju un konfesiju pārstāvji, tāpat arī tiek uzņemti jaunieši no visām pasaules 

valstīm – kā ticīgi, tā neticīgi. Un tas nenotiek tāpat vien, tam ir nopietns pamats, proti, kopienas brāļi 

tic, ka ir iespējams miers uz zemes starp visdažādākajiem cilvēkiem. Šīs kopienas dzīve ir kā zīme tam, 

ka  ir iespējams miers, sapratne un tuvākmīlestība, kurai nav tādu šķēršļu kā reliģija vai nacionālā 

piederība. Kopienas brāļi un jaunieši regulāri dodas misijās uz dažādām pasaules valstīm, lai par to 

liecinātu.  

Tezē jaunieši Latvijā 

Tezē jaunieši šī 2016./2017. gada miju sagaidīja Rīgā. Ieradās ap 15 tūkstošiem jauniešu no visas 

pasaules. Tikšanos organizēja apmēram 900 brīvprātīgo no dažādām pasaules valstīm. Naktsmājas 

jauniešiem piedāvāja paši rīdzinieki. Tas bija ļoti iespaidīgs un iedvesmojošs pasākums, un par to man 

ir kāds stāsts. Manas draudzenes vecmamma ir apzinīga katole, kas ne tikai svētdienās, bet bieži vien 

arī darbdienās apmeklē Kristus Karaļa baznīcu Sarkandaugavā. Tā kā tik daudz Tezē jauniešu nevar 

ietilpt vienā baznīcā, viņi šajās dienās ieradās daudzās baznīcās, tai skaitā arī šajā dievnamā. Tāpēc, 
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braucot mājās, autobusā vecmāmiņai pievienojās daudz jauno dievkalpojuma (jeb Svētās Mises) 

apmeklētāju. Liels bija vecmāmiņas pārsteigums, kad šie jaunieši autobusā sāka dziedāt. Viņi dziedāja 

Tezē dziesmas. Tā kā melodija ir vienkārša un vārdi visu laiku atkārtojas, arī vecmāmiņa sāka dziedāt 

līdzi. Draudzīgi padziedājuši, visi jutās ļoti silti, tāpēc viens no jauniešiem no azotes izvilka nelielu 

lapiņu un iedeva to vecmāmiņai. Uz šīs lapiņas bija uzrakstīti dziesmas “Pūt, vējiņi” vārdi. Kaut arī 

jaunietis neprata runāt latviski un vecmāmiņa angliski arī nē, viņa tomēr tik daudz saprata, ka jaunietis 

vēlas, lai vecmāmiņa viņiem šo dziesmu iemāca. Viņa iemācīja arī. Diemžēl viņai drīz bija jākāpj 

laukā, par ko jaunieši ļoti noskuma, jo kopā dziedāt bija tik jauki. Tāds stāsts.  

Es par to daudz domāju, proti, domāju, kādi stereotipi pastāv starp dažādu paaudžu cilvēkiem. 

Noklausoties stāstu, sāku cerēt, ka jaunie cilvēki gadu mijā šos stereotipus mazliet izgaisināja. Manas 

draudzenes vecmāmiņas prieks par šo tikšanos saglabājās vēl ilgi. 

Brālis Rožē ir teicis: “Kontemplatīvās lūgšanas pamatā ir liela sirds vienkāršība.”  

Tezē lūgšana 

Svarīgākās Tezē lūgšanas īpatnības ir meditatīva dziedāšana (pašu brāļu sacerētas dziesmas), samērā 

garš klusuma brīdis, kā arī ikonu izmantošana. Mūsu draudzē kopā ar mācītāju Anitu vadītajās rīta 

lūgšanās mēs izmantojam pirmo – dziedam Tezē dziesmas jau kādus divus gadus Adventes un Gavēņa 

laikā.  

Tezē brāļi uzskata, ka dziedāšana ir viena no vissvarīgākajām pielūgsmes sastāvdaļām. Tezē dziesmu 

grāmatā ir ļoti uzskatāmi aprakstīta šo dziesmu būtība:  

“Īsas dziesmas, kas tiek atkārtotas atkal un atkal, piešķir lūgšanai meditatīvu raksturu. Daži trāpīgi 

vārdi un frāzes (pārsvarā Bībeles citāti) izsaka ticības pamatpatiesības, ko ātri iespējams uztvert. 

Vārdus izdziedot daudz reižu pēc kārtas, šī patiesība pārņem visu mūsu būtību. Tādējādi meditatīvā 

dziedāšana kļūst par veidu, kā mēs varam ieklausīties Dievā. (..) 

Balsu skaistums mums atgādina par “debesu prieku zemes virsū”, un mūsos sāk plaukt iekšējā dzīve… 

Tā var turpināties vēlāk darbā, sarunās ar citiem, atpūtā. Tādējādi tiek savienota lūgšana un ikdienas 

dzīve.” 

Manuprāt, par mūsu draudzes mīļāko Tezē dziesmu pagaidām ir kļuvusi 51. dziesma “Jēzu, mans 

Kungs” (“Jésus le Christ”). Tezē dziesmu grāmatu Jūs varat atrast mūsu draudzes dievnamā.  

Pati esmu apmeklējusi Tezē kopienu Francijā vairākas reizes jauniešiem rīkotajās rekolekcijās. Esmu 

vienmēr vēlējusies tur atgriezties. Tur esot, mani pārņem miers un laime. Katrs pretīmnācējs un 

dievlūdzējs tur izstaro vārdos neizsakāmu gaišumu. Gaišums ir vienmēr, neskatoties uz laikapstākļiem 

vai citiem šķēršļiem.  

Ja Jūs uzrunāja šis raksts un ja vēlaties apmeklēt Tezē, lūdzu, noteikti to izdariet!  Pat, ja Jūs esat 

vecāki par 35 gadiem – aicināts ir ikviens, kurš vēlas, jo Dieva mīlestība taču aptver visus. 

Dace Knoka     

                                               

                Tezē dievnams Francijā                                                                            Tezē jaunieši Latvijā 


