SIRDSLIETAS
"Skatieties, jūs pazemīgie, un priecājieties, jūs Dieva meklētāji!
Lai atspirgst jūsu sirds..." (Psalms 69:33)

diakone Rota Stone
Esmu dzimusi un uzaugusi Latvijā, Limbažu pusē.
Tagad dzīvoju pie San Francisko jau gandrīz
piecus gadus un kopš šī gada sākuma kalpoju par
diakoni Ziemeļkalifornijas draudzē. Kopš studijām
Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātē mani ir
aizrāvusi Vecā Derība, ebreju valoda un
studēšana vispār. Man ir divi maģistra grādi
teoloģijā un reliģiju zinātnēs, viens no Rīgas un
otrs no Oksfordas Universitātes Anglijā. Esmu arī
vienu gadu studējusi Jeruzālemē, kas ļoti mainīja
manu sapratni par jūdaismu un Tuvajiem
Austrumiem. Studijas atliku malā, kamēr pieauga
mani trīs bērni, bet pēdējos gados, cik vien laiks
atļauj, atkal mēģinu šad tad kaut ko papētīt.
Priecāšos par iespēju ar jums pārrunāt, ko nozīmē sirds Bībelē. Mana priekšlasījuma tēma
būs “Kur ir tava sirds?” vai vienkārši – “Ko nozīmē sirds Bībelē?” Es vēlos dot jums ieskatu
“ķermeņa valodā” Vecajā Derībā, ar īpašu uzsvaru uz sirdi un visi kopīgi izpētīsim vairākas
Rakstu vietas, kur sirds ir dažādi aprakstīta

Edvīns Blumbergs, M.D., F.A.C.C.
Dr. Edvīns Blumbergs ir dzimis 1942. gadā Rīgā. Savu
medicīnas doktora grādu ieguvis Columbia University
College of Physicians and Surgeons, New York. Rezidentūru
beidzis Beth Israel Hospital, Boston. Specializējies
kardioloģijā St. Barnabas Medical Center, Livingston, NJ.
Dr. Blumbergs ir sertificēts internā medicīnā un kardioloģijā.
Strādājis kā kardioloģijas nodaļas vadītājs Muhlenberg
Regional Medical Center, Plainfield, NJ ka arī vairākās citās
slimnīcās, ieskaitot JFK Medical Center, Edison, NJ.
Dr. Blumbergs ir vadījis sirds kateterizācijas laboratoriju East
Orange VA Medical Center, NJ un bijis ātrās palīdzības
(Emergency Room) ārsts vairākos medicīnas centros.
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Dr. Blumbergs vairākus gadus kā ārsts ir pavadījis arī militārajā dienestā, ieskaitot Saigonā,
Vietnamā, atvaļinājies ar majora pakāpi un saņēmis bronzas apbalvojumu.
Priekšlasījumā Dr. Blumbergs apskatīs sirds veselības jautājumus – par to, kas dara sirdi
veselu vai slimu, īpaši pievēršot uzmanību riska faktoriem. Aicinājums klausītājiem – lūdzu
sagatavojiet jautājumus par to, kas jūs īpaši interesētu par sirds veselības tēmu! Tos jums
priekšlasījuma ietvaros būs iespēja uzdot. Dr. Edvīnam Blumbergam.

