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Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 

REDZI, JAUNU ES DARU VISU 

Jāņa atklāsmes grāmata 21:5 

Šis Dievvārds ir pavisam vienkāršs. 

Vispār dzīves galvenās atziņas parasti 

nav nemaz īpaši sarežģītas, bet 

pārsteidzoši vienkāršas. Ļausim tādēļ 

Lieldienu atziņu “jaunu Es daru visu” 

mūs uzrunāt savā vienkāršībā, kā kaut 

ko, kas būtībā pats par sevi saprotams. 

Pie tā pieder atziņa, ka mūsu pašu spēja, 

sevi atjaunot, ir ierobežota. Agrāk vai 

vēlāk tā ir izsmelta. Mēs nolietojamies, 

mēs nogurstam, nonākam pie mūsu 

spēka un spēju beigām. Ir labi, ja jaunā 

iedvesma tad nāk no ārpus mums. 

Minētos vārdus saka “Tas, kas uz troņa 

sēdēja”. Tas, kas ir īstais šīs pasaules 

valdnieks – Viņš to ir radījis. 

Atgriezīsimies arī mēs pie tā īstā spēka 

avota – ar mūsu domām, ar mūsu 

lūgšanām, ar sirdi un dvēseli. Lai mēs 

kļūtu jauni ne tikai modes ziņā, bet 

jauni pēc būtības. 

Līdzās nāk atziņa: “Es došu izslāpušam 

no dzīvības ūdens avota par velti”. Šo 

būtisko jaunību nevaram sev izpelnīt. 

Tā ir dāvana, protams dāvana ne 

glabāšanai dārglietu skapī, bet dāvana 

lietošanai. Ir jauki, sevi izjust kā 

apdāvinātu, kā tik ļoti apdāvinātu, ka ir 

griba, spēja un prieks dot tālāk. 

Apzinos, ka šeit rakstītais Jums nav 

nekas jauns, drīzāk tas ir atgādinājums. 

Konkretizēsim to! 

Novēlu Jums priecīgas Lieldienas, jo 

nav lielāka atjaunotne kā Jēzus Kristus 

uzvara par nāvi un grēku. Lai šī 

atjaunotne skar, piepilda un pārvērš 

mūzu dzīvi. Mēs katrs vislabāk zināsim, 

ko tas konkrēti var nozīmēt mūsu dzīvē. 

Un mēs katrs vislabāk zināsim, kas 

varētu būt tādi vārdi un rīcības, kas 

Lieldienas atjaunotnes iedvesmu ienes 

arī cilvēku dzīvē, kas ir ap mums. Tās 

var būt senās iemīļotas Lieldienu 

tradīcijas, bet tas varētu arī būt kaut kas 

līdz šim vēl neredzēts, nedzirdēts, 

nepiedzīvots. 

Dažkārt visgrūtāk mums ir iedomāties, 

ka kaut kas būtiski jauns varētu notikt ar 

mums pašiem. 

Pārāk labi it kā sevi pazīstam. Bet 

Lieldienas ir brīnums. No Dieva. Un 

dāvana. 
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LELBA Pārvaldes priekšnieces prāv. Laumas Zušēvicas 

Lieldienu vēstījums LELBA draudzēm 

Kristus augšāmcelšanās! No diviem vārdiem daudz! 

Milvoku avīzē šad tad parādās vārdu 

spēle, kas izaicina vienā vārdā atrast 

daudz citus. Ieteikums ir uzņemt laiku 

un saskaitīt, cik vārdus var no tā viena 

izveidot, lai salīdzinātu ar citu spēlētāju 

rezultātiem. Doma jau ir, ka šī spēle ir 

kā smadzeņu vingrinājums. Mazliet 

mainot spēles likumus, domāju par 

diviem vārdiem: Kristus 

augšāmcelšanās” un ķēros tik pie darba! 

Ātri vien sameklēju: māceklis, sirgt, 

mirt un augšāmcelties. Ir arī auglis, 

salikt, augt un krāt! Sekoja solis, miers, 

celms un raugs! Tad jau tālu nebija 

augsme, ilgas, nest, lemt, runāt un pat 

kliegt! Saskatīju, ka ir arī saule, gaisma, 

lāsts, atlaists un miers. Mazliet slēpās 

stingrs, rāms un ciets. Mirst māsas, 

katrs, tomēr riskā, tukšā, tumšā alā 

atrasta ir laime. Bet ne tik vien, atklāts 

tiek mans gans, Tas, Kungs! Cik ilgi 

būtu varējusi turpināt, nezinu, jutu, ka 

šim brīdim pietiek, kaut zinu, vēl daudz 

citu vārdu slēpjas šajos divos. Šī doma 

noveda līdz Jāņa evaņģēlija 

noslēgumam. 

Jānis raksta: „Ir vēl arī daudz cita, ko 

Jēzus ir darījis, un, ja to visu pēc kārtas 

uzrakstītu, tad, man šķiet, visa pasaule 

nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas.” 

(Jņ ev 21:25) Ko vēl citu Jēzus darīja? 

Pirms vai pēc savas augšāmcelšanās? 

To mums neatklāj māceklis, kas par 

sevi liecina, ka viņš ir „tas, kurš par 

visu šo liecina un ir uzrakstījis; un mēs 

zinām, ka viņa liecība ir patiesa.” (Jņ ev 

21:24) Vai nebūtu labi dzirdēt vairāk no 

tiem, kas Pestītāju sastapa dienās pirms 

Viņš atgriezās debesīs? Zinām, Viņš 

šajā laikā pārvērta mācekļus par 

drošsirdīgiem sludinātājiem, tiem 

dāvinot Svēto Garu (Jņ ev 20:22 – 23), 

bet kas vēl notika? 

Jau 20. nodaļas vārdi intriģē: „Vēl 

daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu 

mācekļu priekšā, par kurām šajā 

grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, 

lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva 

Dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība 

viņa vārdā.” (Jņ. Ev. 20:30-31) Vārds 

‘zīmes’ (angliski ‘signs’) Jāņa 

evaņģēlijā spēlē lielu un nozīmīgu 

lomu. Tiek aprakstītas apraksta 

„zīmes”. Ūdens tiek pārvērsts vīnā; 

ķēniņa galma vīra dēls un ilgstoši slims 

vīrs tiek dziedināti; 5,000 tiek paēdināti 
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; Jēzus staigā pa jūŗu; no sinagogas 

izdzītais, aklais vīrs sāk redzēt un no 

nāves piecelts Lācars. Jāpiemin, ka pēc 

augšāmcelšanās arī notiek brīnums, kaut 

neparādās vārds ‘zīme’, tomēr 

mācekļiem Jēzus norāda uz zivju 

bagātību un kopā ar viņiem paēd 

brokastis.* 

Paliek neatbildēts jautājums par tām 

‘citām’ zīmēm vai ‘lietām’, ko Kristus 

darīja tajās 40 dienās līdz 

Debesbraukšanai. Netrūkst rakstu ārpus 

Jaunās Derības, kas piedāvā savas 

atbildes, tomēr domāju, ka Jāņa 

evaņģēlija autors teiktu: nav ko meklēt, 

minēt. Pietiek taču ar to, kas viņa 

uzrakstīts: ”lai jūs ticētu, ka Jēzus ir 

Kristus, Dieva Dēls, un lai jums, kas 

ticat, būtu dzīvība viņa vārdā.” Pietiek 

ar vārdiem, kas skaidri liecina par Viņu, 

kas grēka un nāves uzvarētājs un kuŗa 

augšāmcelšanos arī šogad Lieldienu rītā 

sveiksim ar gavilēm, dziesmām, 

lūgšanām un pateicību! (Un daudzās 

draudzēs – arī kopā paēstās brokastīs!) 

Avīzes vārdu spēle aicina uz smadzeņu 

vingrināšanu - Lieldienas arī aicina 

vingrināties ticībā! Lieldienu rītā 

mazliet agrāk jāceļas, jādodas uz 

dievnamu, un dzirdot mūžīgi patieso 

Dieva Vārdu, ‘jāskrien’ līdzi Marijai, 

sievietēm un mācekļiem – uz Kristus 

tukšo kapu un atpakaļ, tad plašā pasaulē 

ar vēsti, ka Viņš ir augšāmcēlies! Tad 

piecelsimies kājās, lai kopā ar draudzi 

apliecinātu savu ticību! Un tā arī ir 

zīme! Ka Viņš patiesi ir augšāmcēlies 

un turpina ‘citas lietas’ mūsu katra 

ticības ceļojumā. 

Un, ja arī šodien kāds no mums tiešām 

mēģinātu visu pierakstīt, ko Viņš ir 

darījis un dara „tad, man šķiet, visa 

pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās 

grāmatas” - vai datoros ierakstīto! Viņš 

lai vairo prieku, katru zīmi atklājot un 

saņemot, katrā Viņa vārdā atklājot 

daudz, jo daudz vēl citus, kas iedrošina 

un svētī. 

Kristus augšāmcelšanās priekā un 

cerībā no sirds novēlu skaistas un 

svētīgas Lieldienas! 

Jūsu - prāv. Lauma 

*(2: 1-11; 4: 46-50; 5: 1-15; 6: 1-14; 

6:15 – 21; 9: 1 – 12; 11: 1 – 44; 21: 1- 

14)) 
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Kas mums katram ir Lieldienas? Mums 

ir skaistas kristīgas vai tautiskas 

tradīcijas, kuras katru gadu atceramies 

Lieldienu laikā, mēs sajūtam prieku, 

kuru, varbūt arī skaidrojam ar pavasara 

atnākšanu, bet vai tas viss jau ir 

Lieldienu jēga? Man šķiet, Lieldienas ir 

kaut kas vēl. Tas ir brīdis, caur kuru 

Dievs atgādina, ka ir kaut kas 

VAIRĀK, ka ir kaut kas lielāks par 

mūsu ikdienību, rūpēm, bēdām, sāpēm, 

nolemtību uz nāvi. Dievs varbūt pat 

izmisīgi atgādina, ka arī tavā dzīvē tev 

nevajag nodoties nolemtības sajūtai - 

sajūtai, ka ir par vēlu, ka kaut kas 

neizdodas, ka šķiet, cīņas ir zaudētas. 

Bet Lieldienas NAV aicinājums uz 

bezrūpību, drīzāk gan uz savādāku 

nopietnību, nekā esam pieraduši. 

Lieldienas nesaka, ka sāpes un bēdas 

būtu kaut kas nereāls un maldīgs. Nē, 

kas gan ir īstāks par sāpēm un bēdām, 

kuras izjūtam, kaut ko sev ļoti svarīgu 

zaudējot, varbūt neatgriezeniski..? Un 

tomēr, vai nav arī tā, ka savās bēdās un 

rūpēs cilvēki kādreiz iegrimst tik dziļi, 

ka nespēj redzēt neko tām pāri, vairs 

nespēj pieņemt, ka tomēr var būt arī 

savādāk...? Vai neesat sastapuši 

cilvēkus, kurus viņu pārdzīvojumi un 

ciešanas ir tik ļoti ietekmējušas, ka šo 

pārdzīvojumu iespaidā šie cilvēki tālāk 

traumē citus, dara sāpes un ciešanas 

citiem, jo domā, ka savādāk nemaz 

nevar? Bet lielākais Lieldienu 

atgādinājums ir, ka VAR BŪT 

SAVĀDĀK! Lieldienas saka, ka varbūt 

pat viss IR pilnīgi savādāk, nekā tu esi 

domājis... Jo, kas gan var būt vēl 

atšķirīgāks no visa, pie kā esam 

pieraduši, kā tas, par ko runā Lieldienas 

– ka nāve un nolemtība tiek uzvarētas... 

Lieldienas saka, ka tāpat, kā pēc 

visaukstākās ziemas, saule var sasildīt 

zemi, tāpat, kā pēc vissausākās vasaras 

lietus var atkal zemi atsvaidzināt tā, lai 

tajā uzplauktu jauni ziedi, tāpat arī tava 

esamība vienmēr var mainīties un tā 

NEIZBĒGAMI mainīsies. Un šo maiņu 

mērķis beigu beigās ir dzīvības, 

patiesības, mīlestības un gaismas 

uzvara. Bet Lieldienās mums sev arī 

jāpajautā: kā es varu būt līdzdalīgs šajā 

norisē - Lieldienās, augšāmcelšanās 

brīnumā - vai es vismaz spēju noticēt, 

ka VAR būt savādāk, nekā esmu 

pieradis, nekā esmu mācījies? VISAS 

stabilitātes sagrūst, to vietā nāk kas 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 

Mēneša vēstījums  
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cits... Jā, arī mana fiziskā dzīve beigsies 

nāvē, bet pēc tās nāks kas cits... Un šo 

patiesību pieņemot, mācoties 

nepiesaistīties ne pie kā, mūsos ienāk 

miers un patiess prieks, mēs sākam 

saprast, kas ir patiesi vērtīgs, īsts un 

paliekošs. Kas tas ir tavā dzīvē? 

Jā, vai esam Lieldienu cilvēki – cilvēki, 

kas esam atvērti jaunām pieredzēm - 

tādām pieredzēm, uz kurām sirds 

dziļumos tomēr esam ticējuši, bet šo 

ticību kaut kur pazaudējuši, aprakuši? 

Vai spējam to atrast no jauna, svaigi un 

patiesi?  

DIEVKALPOJUMI APRĪLĪ 

 

SESTDIEN, 4./13. 

PLKST.12.00 

  

SACRAMENTO, otrā svētdiena pēc Lieldienām, 

ērģelniece Rasma Rekšāne, 4465 H Street 
 

 

SVĒTDIEN, 4./14. 

PLKST. 11.00 

 

 

SAN FRANCISCO, otrā svētdiena pēc Lieldienām, 

dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, Ērģelniece 

Rasma Rekšāne 

 

 

SVĒTDIEN, 4./14. 

PLKST. 15.00 

 

SAN JOSE-LOS GATOS, otrā svētdiena pēc Lieldienām, 

16548 Ferris Ave, Los Gatos, Ērģelnieks Gio Saule 

 

 

SVĒTDIEN, 4./28. 

PLKST. 11.00 

 

SAN FRANCISCO, Ceturtā svētdiena pēc Lieldienām, 

425 Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 

DIEVKALPOJUMI MAIJĀ 

 

SVĒTDIEN, 5./12. 

PLKST.11.00 

MĀTES DIENA 

  

SAN FRANCISCO, Sestā svētdiena pēc Lieldienām, 
dievkalpojums ar Dievgaldu 
Ērģelniece Rasma Rekšāne, 425 Hoffman ielā 
 

 

SESTDIEN, 5./18. 

PLKST.12.00 

  

SACRAMENTO, Vasarsvētki – Svētā Gara svētki, Pie 
Ārijas Grauss, 9104 Turtle Creek Lane, Fair Oaks, 
Tel.:916-987-7884, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 

SVĒTDIEN, 5./19. 

PLKST. 11.00 

 

SAN FRANCISCO, Vasarsvētki – Svētā Gara svētki, 
  425 Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
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SVĒTDIEN, 5./.19. 

PLKST. 15.00 

 

SAN JOSE-LOS GATOS, Piemiņas dievkalpojums 

Eiženijai Blumbergai, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, 

Ērģelnieks Gio Saule 

 

 

SVĒTDIEN, 5./26. 

PLKST. 11.00 

 

 SAN FRANCISCO, Trīsvienības svētki, 
  425 Hoffman ielā,  Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 

DIEVKALPOJUMI OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZĒ 

 

SVĒTDIEN, 4./28. 

PLKST. 14.00 

 

OAKLANDĒ, Resurrection Luth. Church, 397 Euclid 

Ave., Lieldienu laika piektā svētdiena, Ērģelniece Rasma 

Rekšāne 

 

SESTDIEN, 5./26. 

PLKST. 14.00 

 

OAKLANDĒ, Resurrection Luth. Church, 397 Euclid 

Ave., Trīsvienības svētki, Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 

SIRSNĪGI AICINĀM VISUS PIEDALĪTIES 

ĢIMENES DIENAS DIEVKALPOJUMĀ 

SAN FRANCISCO, 2013. GADA 12. MAIJĀ, PLKST. 
11.00.  

Pēc dievkalpojuma visi aicināti uz Ģimenes dienas 
azaidu. Ziedojums $15. Ar priekšnesumiem piedalīsies 

Ziemeļkalifornijas Latviešu skolas bērni 
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SVEICAM DRAUDZES PRIEKŠNIEKU JUBILEJĀ  

17. martā, iesākot gadskārtējo Ziemeļkalifornijas latviešu draudzes padomes sapulci, 

Draudzes namā klātesošie sveica savu draudzes priekšnieku 75 gadu jubilejā. Tiem, kas 

kaut vai nedaudz ir pazīstami ar Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrību, Gvido 

Bergmaņa vārds nav svešs. Viņš ir ne tikai ilggadīgs draudzes priekšnieks, bet 

neatņemami aktīvs darbinieks gandrīz visās šejienes latviešu organizācijās.  Uz Gvido 

kā draudzes priekšnieka pleciem gulstas atbildība par Draudzes nama uzturēšanu, kuru 

taču izmanto visa Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrība. Gvido ir klāt praktiski visos 

mūsu sabiedrības sarīkojumos. Tik daudzi no mums viņam ir prasījuši padomu, kuru 

viņš nekad neatsaka. 

Draudze sveica savu priekšnieku Gvido Bergmani ar dāmu ceptu kliņģeri, kuru visi 

varēja nogaršot, kā arī uzdāvinot Latvijā izdoto Bībeli jaunajā tulkojumā.  

Ne tikai Ziemeļkalifornijas latviešu draudze, bet visa Ziemeļkalifornijas latviešu saime 

vēl Gvido spēku, veselību un svētību, darbojoties mūsu sabiedrības labā. 

Māc. Kārlis Žols       

 

 

 

 

 

 

KUR AIZSKRIEN GADI...? 

Marta pirmā nedēļa man bija pārsteigumu pilna, jo saņēmu mīļus un sirsnīgus 

apsveikumus zīmīgam dzīves mirklim, ko laikam nedrīkst piemirst. Apsveikuma garu 

un velējumus nākotnē vislabāk izteica mūsu Baznīcas gans – Archbiskaps E. Rozītis. 

Sveicieni bija daudz un dažādi … nopietni, ar humoru, ar velējumiem nākotnē, turpināt 

darboties Draudzes darbā u.t.t.. Kā varētu tāda diena būt bez dāvanas? Tā arī mūsu 

prāvests un Valdes locekli bija rūpējušies par jauno, tikko drukāto Bībeli jaunajā 

tulkojumā. Bībele vienmēr paliks kā dzīva atmina no Draudzes par šo negaidīto gadu 

maiņā saņemto uzmanību. Tāpat arī saņēmu sirsnīgus apsveikumus kopā ar ziediem no 

Z.K. Biedrības Valdes locekļiem. Ari saņēmu šampanieša sveicienus no Z. K. 

Kredītsabiedrības valdes. Daudz, daudz PALDIES ikvienam, kas ar lielu sirsnību mani 

atcerējās un apsveica ar mīļiem vārdiem un labām domām! Šis piedzīvojums ilgi 

turēsies manā atmiņā… Gvido Bergmans 
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Mūžībā aizsaukta mūsu draudzes locekle  

EIŽENIJA BLUMBERGA, dzim. Raize 

1911. gada 21. maijā, Pēterburgā, Krievijā 

2013. gada 21. martā, Henderson, Nevada 

Piemiņas brīdis Eiženijai Blumbergai notiks 19. maijā, plkst. 15.00, 

Los Gatos, 16548 Ferris Ave., Faith Lutheran Church 

 

Jēzus Kristus saka: “Es esmu Augšāmcelšanās un Dzīvība” 

 

                                                          

 

LU TEOLOGS – EKSLUZĪVA IZGLĪTĪBA? 

(Latvijas Avīze, autore Dace Kokareviča) 

"Latvijā valsts un baznīca ir šķirtas, bet 

valsts augstskolā – Latvijas Universitātē 

– ir Teoloģijas fakultāte. Ko tur māca, 

un kādus speciālistus tā sagatavo?" – šis 

lasītājas Gaidas Eglītes jautājums avīzei 

rosināja painteresēties par Teoloģijas 

fakultāti. Cik daudzi izvēlas tur studēt 

un ko dara pēc tam? [...] 

Teoloģijas fakultāte (TF) universitātē ir 

pati mazākā. Raugoties uz Latvijas 

Universitāti kopumā, redzams, ka 

lielākā daļa studentu – 7216 cilvēki šo 

pīrāgu – iespēju mācīties LU – pērk 

paši, bet par valsts budžeta līdzekļiem 

studē mazāk – 6934. Taču Teoloģijas 

fakultātē aina ir stipri atšķirīga. 

Bakalaura programmu "teoloģija un 

reliģiju zinātne" 69 studenti apgūst par 

valsts līdzekļiem un pieci maksā paši. 

Maģistrantūrā teoloģiju mācās 29, no 

kuriem tikai četri maksā paši (1200 

latus gadā). Un 15 doktoranti mācās 

valsts apmaksātās vietās, bet trīs – par 

savu naudu. Tātad fakultātē 108 studē 
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par valsts budžeta naudu un tikai 12 

maksā paši. LU Teoloģijas fakultāte ir 

dibināta pirms 93 gadiem – 1920. gada 

februārī. Uzskatot, ka par evaņģēliskās 

draudzes mācītāju var būt tikai 

akadēmiski izglītots teologs, 1919. gada 

augustā 15 latviešu evaņģēlisko 

mācītāju apspriede Rīgā izteica 

vienprātīgu prasību pēc Teoloģijas 

fakultātes tikko tapušajā Latvijas 

Universitātē. Teoloģijas doktora 

Roberta Feldmaņa grāmatā "Latvijas 

baznīcas vēsture" aprakstīts, ka mācītāji 

1919. gada augustā iesniedza Latvijas 

pagaidu valdības Ministru prezidentam 

Kārlim Ulmanim lūgumu dibināt LU 

Teoloģijas fakultāti. Izglītības ministrija 

septembrī gan izlēma, ka Teoloģijas 

fakultātei jābūt pāri konfesijām stāvošai 

kristīgai, reliģiskai, zinātniski 

pētnieciskai iestādei un tai jādarbojas 

bez konfesionālās dogmatikas un 

praktiskās teoloģijas priekšmetiem. 

1940. gada augustā Teoloģijas fakultāte 

tika slēgta, un padomju laikā 

universitātē humanitāro zinību studenti 

apguva zinātnisko ateismu. 1990. gadā 

Teoloģijas fakultātes atjaunošanā aktīvi 

piedalījās Latvijas Evaņģēliski luteriskā 

baznīca (LELB), un fakultāte bija 

konfesionāli orientēta. Arhibīskapa Jāņa 

Vanaga asistente Helēna Andersone 

stāsta, ka LELB novēlēja fakultātei sava 

semināra bibliotēku. TF izglītību ieguva 

daudzi luterāņi, kuri pēc tam, nokārtojot 

pārbaudījumu LELB eksaminācijas 

komisijā, kļuva par jaunajiem 

mācītājiem. Viņu vidū ir arī tagadējais 

fakultātes dekāns Ralfs Kokins, kurš 

uzsver, ka "tieši teoloģija ikvienu 

Rietumu pasaules universitāti dara par 

pilnu, klasisku un elitāru". 

Deviņdesmitajos gados atjaunotās 

Teoloģijas fakultātes dekāns bija 

ievērojamais luterāņu mācītājs no ASV 

Vilis Vārsbergs, un viņa kā mūsu otras 

– ārpus Latvijas esošās Latvijas 

Evaņģēliski luteriskās baznīcas 

pārstāvja redzējums par tās nākotni un 

arī teoloģisko izglītību atšķīrās no 

arhibīskapa J. Vanaga viedokļa. Pēc abu 

polemikas LELB nolēma, ka tai 

jādibina sava mācību iestāde. Tā nu 

1997. gadā LELB atvēra Lutera 

akadēmiju. [...] LU Teoloģijas 

fakultātes absolventi ir bijuši derīgs 

papildinājums arhibīskapa Elmāra 

Ernsta Rozīša vadītajai Latvijas 

Evaņģēliski luteriskai baznīcai ārpus 

Latvijas (LELBĀL). Tā, piemēram, 

ASV Ziemeļkalifornijas latviešu 

draudzes mācītājs un Rietumu apgabala 

prāvests Kārlis Žols savulaik ir studējis 

LU TF, kā mācītājs strādājis Rīgas 

Lutera draudzē, Ikšķiles un Garkalnes 

draudzēs, bijis kapelāns Stradiņa 

klīniskajā slimnīcā un Bērnu slimnīcā, 

bet kopš 2000. gada dzīvo 

Kalifornijā.  Latvijas Ev. lut. baznīca 

tagad sievietes mācītāju amatā 

neiesvēta. Tāpēc LU beigušām 

teoloģēm bijis jādodas darbs meklēt 

ārpus Latvijas, un no 35 personām, ko 

arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 

ordinējis mācītāja amatā, sieviešu bijis 

pat vairāk – 20 mācītājas. "16 no viņām 

ir beigušas studijas Latvijas 

Universitātes Teoloģijas fakultātē Rīgā 

un tagad darbojas Ziemeļamerikā, 

Lielbritānijā vai Vācijā," saka 

arhibīskaps. Starp studijām Rīgā un 

ordināciju mācītājas amatā parasti 

pagājis kāds gads vai divi, kuros viņas 

papildinājās praktiskās iemaņās 

kalpošanā svešā vidē, kā, piemēram, 

"Clinical Pastoral Education" – vairāku 

mēnešu treniņš, lai iepazītu un 

pilnveidotu savas spējas atbilstoši 

reaģēt krīzes situācijās, kas arī ietilpst 

mācītāja profesijas pienākumos. E. E. 

Rozītis vērtē, ka "vairākumā ar šīm 

mācītājām saistītās cerības 

piepildījušās. Vairākas turpina arī 

zinātnisko karjeru. Sevišķi priecājos 

tad, kad no cittautiešiem, kā, piemēram, 

vācu bīskapiem un bīskapēm, dzirdu 

atzinīgus vārdus par viņu kvalifikāciju. 

Tā viņas kļuvušas par Latvijas tēla 

pozitīvām vēstnesēm ārzemēs arī ārpus 

mūsu latviešu loka." [...]  Pēc 
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Teoloģijas fakultātē notikušajām 

pārmaiņām attiecības ar baznīcām tagad 

izteiktas īsi – fakultāte nav pakļauta 

nevienai, bet sadarbojas ar visām. 

Pasniedzēji pieder dažādām konfesijām, 

un arī studenti ir ļoti dažādi – ir kristieši 

un arī cilvēki, kas apšauba lūgšanu 

spēku; meitenes, kas pieslējušās budistu 

kopienai, un par islāmticību 

ieinteresējušies ļaudis; jaunieši, kas 

vēlas izzināt, kur sastapt Dievu, un tādi, 

kuri mācīties teoloģijas un reliģiju 

zinātnes bakalaura studiju programmā 

izvēlējušies tāpēc, ka vēlas studēt senās 

valodas, vai tādi, kuri nav tikuši 

komunikācijas zinātņu programmā. 

Fakultātes dekāns uzsver, ka izglīto 

reliģiju pētniekus un ka fakultātē cilvēki 

iemācās kritiski domāt. Taču jautājums: 

cik jaunu reliģiju pētnieku valstij vajag 

ik gadu un cik par valsts naudu būtu 

jāmāca? Un vai mums visiem kopā 

vajag maksāt par to studijām, kuri, kā 

rāda internetā publicēta fakultātes 

pirmkursnieku aptauja, uz jautājumiem, 

kāpēc izraudzījušies TF un ko sagaida, 

atbild "tā sanāca", "īsti nezinu, kāpēc" 

vai "vēlos jauku un neparastu laika 

pavadīšanu ar brīviem un neatkarīgiem 

cilvēkiem no citu viedokļa". Labi, der 

jebkurš no šiem pamatojumiem, ja vien 

sekotu piebilde, ka cilvēks par to jauko 

laika pavadīšanu pats arī gatavs maksāt. 

Fakultātes reklāmas brošūriņā lasu: 

"Ikvienā Latvijas Universitātes fakultātē 

studē labs skaits studentu, kas vēl nav 

izšķīrušies par savu profesiju un studiju 

mērķiem. Tas ir normāli." Ja tā, tad 

pirmkursnieka atbilde "Necenšos no TF 

kaut ko sagaidīt. Plūdīšu pa straumi un 

tad jau redzēs" ir gluži atbilstoša... [...] 

Nodarboties ar pētniecību teoloģijas un 

reliģiju jomā, analizēt norises un 

procesus, strādāt baznīcās un to 

struktūrās, veikt sociālo darbu – šīs 

fakultāte nosauc kā darba iespējas tiem, 

kas iegūs "humanitāro zinātņu 

bakalaura grādu teoloģijā un reliģiju 

vēsturē". Kā potenciālas darba vietas ir 

minētas arī valsts pārvaldes institūcijas, 

skolas un augstskolas, starptautiskās 

organizācijas, misijas un pētnieciskās 

ekspedīcijas, mediji. Aptaujājot 

absolventus par viņu karjeru, atbildes 

bija dažādas – no secinājumiem 

"strādāju valsts pārvaldē, jo kur citur 

teologam likties!" un "šī izglītība dod 

plašu redzeslauku, lai cilvēks varētu 

strādāt gandrīz jebkuru darbu 

humanitārajā jomā" līdz atziņai, ka 

"teologa, līdzīgi arī vēsturnieka, filozofa 

vai antropologa, izglītība darba tirgu 

maz interesē". Gundega Balode TF 

pabeidza 2003. gadā un 2004. gadā sāka 

strādāt Aizsardzības ministrijā 

protokola un vizīšu nodaļā. Viņa 

atceras, ka toreiz, piesakoties darbā, kur 

galvenās prasības bija akadēmiskā 

izglītība un valodu prasme, novērtēta 

gan viņas valodu prasme, gan vispārējā 

erudīcija. Arī divas viņas kolēģes ir 

absolvējušas Teoloģijas fakultāti.  Irīna 

Stoļarova, kas studējusi TF no 1999. 

līdz 2004. gadam un ieguvusi 

specialitāti "reliģiju vēstures skolotājs", 

spriež, ka pēc šādiem speciālistiem 

pieprasījums Latvijā ir neliels un 

atalgojums tiem ir mazs. Tāpēc viņai, 

kura vēlāk papildus apguvusi projektu 

vadību un strādā šajā jomā Valsts 

izglītības attīstības aģentūrā, darbs skolā 

kādreiz varētu būt "kā hobijs, kur gūt 

gandarījumu".  Teoloģija kā zinātne dod 

perfektu ieskatu par cilvēkiem, par 

Dievatziņu, ir pārliecināta Izglītības un 

zinātnes ministrijas departamenta 

direktora vietniece jaunatnes politikas 

jomā Diāna Sīmansone, kas arī 

studējusi TF. Viņa saka, pragmatiski 

raugoties, Teoloģijas fakultātes 

absolventam uzreiz darbu atrast ir grūti. 

Diānas pieredze liecina, ka tāpēc daudz 

kas jādara papildus, kaut vai strādājot 

brīvprātīgi.  Agnese Care ir pārtraukusi 

studijas TF maģistrantūrā, kuras bija 

sākusi, lai rastu sev atbildes uz dažiem 

jautājumiem – kas ir Dievs, kur viņu var 

pasaulē sastapt. Agnese saka: 

"Negribēju vairs tālāk studēt un rakstīt 

referātus, kas mani 
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neinteresē."  Teoloģiju cilvēks studē 

sevis attīstībai, spriež 2011. gada TF 

absolvents Harijs Kadiķis. Viņš rakstījis 

bakalaura darbu par meditāciju 

metodēm; strādājis klientu apkalpošanas 

centrā, atbildot uz tālruņu zvaniem, bijis 

arī audzinātājs bērnunamā. Ir pelnījis 

iztiku kā ielu muzikants un spēlējot 

dažādos pasākumos. Pašreiz ir darba 

meklētājs un cer atkal strādāt klientu 

apkalpošanā. [...] Fakultātē uzskata, ka 

jautājums par teoloģijas studijām ir 

jāskata kopsakarībā ar citām zinātņu 

nozarēm un to akadēmiskām 

programmām, jo tikpat labi var vaicāt – 

vai vēsturnieks, filozofs u. c. ir 

profesijas? Arī citi pētnieki spriež, ka 

par jebkuru humanitāro zinātņu jomu 

var jautāt, cik speciālistu tajā jāsagatavo 

un ka arī visiem biologiem vai 

filologiem nebūs darba šajās nozarēs. 

Vienīgi – salīdzinājumā ar citām 

fakultātēm, kur daudzi studenti mācās 

par saviem līdzekļiem, TF šī daļa ir 

niecīga. Tāpēc tās mācībspēki ir 

privileģētā stāvoklī salīdzinājumā ar 

citiem, jo var atļauties strādāt ar nelielu 

studentu skaitu. Arī paši studenti 

apzinās, ka tā ir priekšrocība jeb 

"ekskluzīva situācija". Gadījumā, ja 

samazinātos valsts budžeta apmaksāto 

vietu skaits, tad fakultāte paliktu vairs 

tikai tādā nodaļas līmenī.  Ar TF 

nesaistīti akadēmisko aprindu pārstāvji 

vaicā: kāpēc Teoloģijas fakultāte 

nevarētu būt nodaļa kādas citas 

fakultātes sastāvā? Tas būtu 

ekonomiskāk. Taču, ja universitātes 

vadība uzskata, ka mums vajadzīga 

klasiska universitāte ar tādu struktūru, 

kāda bija, piemēram, 15. gadsimtā 

Heidelbergas universitāte, tad šis ļoti 

ekskluzīvais stāvoklis Teoloģijas 

fakultātei turpināsies. [...] "Jautājums 

par humanitāro zinātņu lomu sabiedrībā 

vispār ir garākas diskusijas vērts," atbild 

Latvijas Universitātes rektors Mārcis 

Auziņš. "Par to diskutē visur pasaulē. 

Arī pašlaik es esmu lielā (1300 

dalībnieku) starptautiskā konferencē, 

kur šis ir viens no paneļdiskusiju 

tematiem, proti, "21st century nations: 

no place for humanities?"." ("21. 

gadsimta valstis: nav vietas 

humanitārām zinātnēm?" – angļu val., 

D. K.) Rektors uzsver, ka šobrīd TF ir 

vienīgā vieta Latvijā, kur teoloģiju un 

reliģijas zinātni var studēt akadēmiski, 

un piebilst: "Runājot par reliģiju 

pētniekiem Latvijā, tas ir acīm redzami, 

ka, augot mūsu labklājībai un esot 

Eiropas Savienībā, arī dažādu etnisko 

un reliģisko grupu līdzāspastāvēšana pie 

mums būs arvien aktuālāks jautājums 

un speciālisti jau tagad ir un nākotnē vēl 

vairāk būs vajadzīgi. Jau tagad TF 

mācībspēki ļoti bieži sniedz 

konsultācijas valsts iestādēm par vienu 

vai otru reliģisku novirzienu vai sektu, 

kas darbojas mūsu valstī. Vēl nesen TF 

dekāns man stāstīja, ka pieprasījumu ir 

patiešām daudz un tas rada nopietnu 

papildu darba apjomu fakultātei.  
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VERONIKA STRĒLERTE  

DIEVGALADA LITURĢIJA 

Pacel savu pestīšanas biķeri, Kungs, 

Un dod mums savu mieru. 

 

Mēs esam iztvīkuši neremdētās slāpēs, 

Mēs esam izsalkuši pēc patiesības,  

Jo šis laiks satrūd melos. 

 

Redzi – Tavs ir izplatījums, zeme un 

debess, 

Tu esi radījis pasauli kā sudraba kokli 

Ar varenām un mīlīgām skaņām. 

 

Bet mēs esam nosodīti klusēšanai. 

 

Skaists ir rīts uz jūras, kad ausmas 

zobeni cērtas, 

Izlaužot ceļu mūžīgai saulei. 

Bet mūsu debesis nerotā ne rīts, ne 

vakars, 

Un miglas tuksnesī dziest gaismas 

spēles. 

 

Mēs esam ticējuši ar bērna paļāvību,  

Mēs esam staigājuši ar mēnessērdzīgā 

drosmi 

Un aklā tumšo zināšanu. 

Rādi mums ceļu, Kungs!  

Jo mēs dzīvojam, bet tā nav īsta dzīve, 

Mēs vairojamies, bet tiekam izdeldēti,  

Un nāve cērt mums papēžos. 

 

Redzi šīs mokas: 

Mūsu mīla ir aizliegta, un kvēle 

noslāpēta,  

Un Zemdegā gruzd skaidrā liesma. 

 

Bet mēs gribam būt kā zeme pavasarī, 

Kad dziļas straumes satricina ledu,  

Kad upes palo un padebeši joņo 

Aiz prieka un sāpēm. 

 

Jo Tu mūs esi radījis ar nemirstīgu 

dvēseli,  

Ko nevar sagrūstīt, nedz ar zobenu 

nokaut 

Neviens laicības varenais. 

 

Mēs nākam pie Tava galda, Kungs, 

Jo Tu redzi, ko pasaule neredz,  

Tu dziedini, ko pasaule ievaino, 

Un Tavs vārds paliek, kad viss ir zudis. 

 

Pacel savu pestīšanas biķeri, ak Kungs, 

Un dod mums savu mieru.   

 

 

 

 

LĪDZ 29. MARTAM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Velta Akmentiņš  40.00   Aija Lejiņš Karlsons 50.00 

Ivars Plescovs   20.00   Jēkabs Zalte  40.00 

  

  

Lieldienu ziedojumi  

Ingrīda Balodis    25.00  Māra Brandis  25.00 

Benita Jansons   30.00   Galina Kolbs  25.00 

Valda Lapkašs   25.00   Ainis Priedīte  25.00 

Dzintra Pružinskis  60.00   Mārtiņš Pružinskis 25.00 
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Jānis Purgalis   50.00   Alnis Ramanis  25.00 

Aija, Ivonna Turaids  100.00   Rasma Zvirbulis 25.00 

 

Draudzes budžeta vajadzībām 

Aija Lejiņš Karlsons   150.00   Dzintra Pružinskis 25.00  

 

 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES 

 
17. februārī, San Francisco:  14 apmeklētāji,  $50 kolekte; 

16. martā, Burlingame:  14 apmeklētāji, $137 kolekte; 

17.  martā, San Franciscos:  24 apmeklētāji,  $192 kolekte; 

23. martā, Sacramento:  14 apmeklētāji,  $235 kolekte; 

29. martā, San Francisco:  8 apmeklētāji,   $45 kolekte 

 
 

Šobrīd minimālās draudzes nodevu likmes:  

Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $10 gadā (tikai LELBA un 
Apgabala nodeva) 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU” IZDOŠANU AR 
JŪSU ZIEDOJUMIEM 

 

Pavasara gaidās Rīgā... 
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Mācītājs Kārlis Žols: 2712 Oak Rd., Apt. 65, Walnut Creek, CA 94597, tel.(925) 788 1101, e-pasts: 

kazols@msn.com; karliszols@gmail.com   

 Priekšnieks Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510, tel. (707)748-

0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com 

Priekšnieka vietniece Jogita Jurevska: 1116 Tapis Way, Pacifica, CA 94044, tel. 

(650)359-4025 

Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., SanFrancisco, CA 94122, tel. (415)566-

5473 

Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619, tel.(510)531-3865, 

e-pasts: aivarss@aol.com 

Grāmatvede Inta Vodopals: 79 Wild Iris Road, San Geronimo, CA 94963, tel: (415) 

488-4961   

Dāmu komitejas vadītāja Ingrīda Skrabe: 205 University Ave., Los Gatos, CA 95030, 

tel.(408)395-2613 

Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131, tel. (415) 824-

9575  

 Sekretāra palīgs Maigonis Norāns: 12635 Indio Court, Saratoga, CA 95070, tel. (408) 

252-1423, e-pasts: noransm@aol.com 

Valdes loc. Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030, tel: 

(408)-656-9898 

Valdes loc. Gundega Nīgale: 4976 Harmony Way, San Jose, CA 95130, tel: (408) 379-

9685 

 Valdes loc. Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, tel: (408)-

815-7100 
 

 

 

Priekšsēdis Artis Salmiņš: 829 Juana Ave., San Leandro, CA 94577, tel.(510)483-5803, 

e-pasts: artsalmins@aol.com 

Priekšsēža vietnieks Laimonis Bērziņš: 1239 Bay St., Alameda, CA 94501, 

tel.(510)522-1713 

Sekretārs Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526, tel.(925)837-9552, 

e-pasts: auramans@sbcglobal.net 

 

Zelta Vārtu Vēstu nesaņemšanas gadījumā lūdzam zvanīt mācītājam Kārlim Žolam 
 

 

 

DRAUDZES VALDE 
 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

mailto:kazols@msn.com
mailto:karliszols@gmail.com
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Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 

notikumu kalendārs martam 

 

Otrdiena, 9. aprīlis, 8PM Sonoma State University Weill Hall  Latviešu operdziedātājas 

Elīnas Garančas koncerts 

 

Sestdiena, 20. aprīlis, 4PM Tautas dziesmu ansambļa “Teiksma” koncerts. Pēc koncerta 

sadziedāšanās un sadancošanās. 

 

 

3. - 5. maijs ALAs 62. kongress Sietlā 

  

Piektdiena, 10. maijs, 7PM ZKLB Karakoe vakars, 425 Hoffman Ave, San Francisco 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZK Latviešu Draudzes nams – 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 
Telefons: 415-550-9056 

DRAUDZES NAMA LIETOŠANAS JAUTĀJUMOS ZVANIET  

SALLIJAI FILICAI, TEL. 415-550-9056 
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