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Ir vasaras otrā puse. Lai arī Pļaujas 

svētkus svinam vēlāk - oktobrī, tomēr 

vismaz Latvijā īstā - labības pļauja ir 

tieši tagad. Šis ir karstākais darba laiks 

daudziem lauku cilvēkiem, no kuru 

darba ir atkarīgs, vai mums pavisam 

tieši un reāli būs maize. Jā, tieši maize 

taču ir tik neatkārtojami svarīga mūsu 

dzīvei. Mēs nevaram iztikt no kūkām, 

saldējuma un "snakiem", lai arī bieži tos 

uzņemam vairāk nekā vajadzētu. Bet ne 

jau tikai par maizi un kūkām, kuras 

varam ēst (vai neēst) šis laiks liek 

domāt. Maize ir īstums, pamatīgumu, 

neaizbildināšanās, saikne ar realitāti, 

kuru var sajust  piemēram, Latvijas 

lauku cilvēkos. Latvija - tās nav tikai 

skaistās, siltās un šķietami bezrūpīgās 

vasaras dienas. Tā nav tikai vieta, kur 

pavadīt dažas dienas vai nedēļas gadā. 

Tā ir brīžiem skaudra realitāte, kuru no 

malas nemaz īsti aptvert nav tik 

viegli un varbūt kādam arī nemaz 

negribas. Tieši tāpēc jau tik daudzi 

pavisam saprotami meklē ceļu prom no 

šī skaudruma. Bet lasot Evaņģēliju, ja to 

esam gatavi darīt pa īstam un ar atvērtu 

sirdi: vai arī tur neredzam aicinājumus 

ieiet dziļi īstumā, pamatīgumā un 

neaizbildināties, nesamainīt to 

pret  ārišķībām, kuras mums nereti ir tik 

tuvas un simpātiskas, un, kurās nereti 

tik labprāt izšķiežam sevi? Dzīvot īsti 

un bez aizbildināšanās nav viegli. Bet, 

arī tiem, kas nav saskarē ar skaudriem 

liktens izaicinājumiem, šobrīd par 

reālitāti arvien neatlaidīgāk atgādina 

ziņas no citām pasaules vietām - Gazas, 

Ukrainas, kur sāpes un nedrošība ir 

katras dienas neatņemama sastāvdaļa. 

Un šī realitāte it kā laužas tuvāk arī 

mūsu it kā tik aizsargātajai 

dzīvei.  Dzīve nav viegla, ārišķīga spēle. 

Tā aicina uz īstumu. Tāpēc tik labi un 

svētīgi ir reizi pa reizei pavaicāt sev: 

kas ir mana Maize, vai es tās vietā 

neesmu sācis pārtikt no "snakiem", kas 

patiesībā mani tikai padara vājāku, 

kuslāku, trulāku? Vai šīs pārdomas nav 

saistītas ar Bībeli, ar Jēzus vēsti, Kristus 

nopelnu? Bet, piemēram, ko tad nozīmē 

savu namu celt "uz klints" un ne "uz 

smiltīm", kā par to runā Jēzus Kristus? 

Viņš taču runā par dzīvi - ne abstraktu, 

ne atdalītu no realitātes, sausi un kaili 

baznīcisku, bet īstu dzīvi, īstu tās saturu. 

Kāds tas ir Tev, kas ir Tava maize, kā 

veidojas Tavas dzīves nams? 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 

Mēneša vēstījums  
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DIEVKALPOJUMI AUGUSTĀ

 
SVĒTDIEN, 8./10. 
PLKST. 11.00 

  
SAN FRANCISCO, devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums ar Dievgaldu, ērģelniece Rasma Rekšāne, 
425 Hoffman ielā 

 
SVĒTDIEN, 8./17. 
PLKST. 11.00 
 
 

 
SAN FRANCISCO, desmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 
Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
Pēc dievkalpojuma turpināsim skatīties Raimonda Paula 
koncerta ierakstu  
 

 
SESTDIEN, 8./30. 
PLKST. 12.00 
 

 
SACRAMENTO, divpadsmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, Lutheran Church of the Cross, 4465 H 
Street, Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 8./31. 
PLKST. 11.00 
 

 
 SAN FRANCISCO, divpadsmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 
Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 
DIEVKALPOJUMI SEPTEMBRĪ

 
SVĒTDIEN, 9./.7. 
PLKST. 13.00 
 

  
DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI 
SARATOGA: 12635 Indio Court 
Pie Anitas un Maigoņa Norāniem  
 

 
SESTDIEN, 9./20. 
PLKST. 12.00 
Pēc dievkalpojuma draudzes 
locekļi pārrunās un balsos, kuru 
kandidātu atbalstīt LELBĀL 
Archibīskapa vēlēšanās   

 
SACRAMENTO, četrpadsmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem.  
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street, ērģelniece 
Rasma Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 9./21. 
PLKST. 11.00  
 

 
SAN FRANCISCO, četrpadsmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 
Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
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SVĒTDIEN, 9./28. 
PLKST. 11.00  
Pēc dievkalpojuma draudzes 
locekļi pārrunās un balsos, kuru 
kandidātu atbalstīt LELBĀL 
Archibīskapa vēlēšanās   
 

 
SAN FRANCISCO, četrpadsmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 
Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 

DRAUDZES BUDŽETA SARĪKOJUMS 
ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU DRAUDZE 

LAIPNI AICINA VISUS UZ 

DĀRZA SVĒTKIEM, 
kurus sāksim ar garīgu ievadījumu  

SVĒTDIEN, 7. SEPTEMBRĪ PLKST.13.00 

PIE MAIGOŅA UN ANITAS NORĀNIEM 

 

12635 INDIO COURT, SARATOGA 

TEL. 408-252-1423 

Būs garšīgas pusdienas, atspirdzinājumi un mantu 

izloze.  

Baudīsim skaisto vasaras laiku un Norānu ģimenes 

viesmīlību!  

Ziedojums - $25. VISI IR MĪĻI GAIDĪTI! 
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PATEICĪBA NO ZVANNIEKIEM  

Pirms  pāris nedēļām atkal apciemoju  Zvannieku mājas Vaives pagastā. Bija patiess 

prieks redzēt, cik nenogurstoši un ar mīlestību tur tiek audzināti bērni, kā šie bērni 

paši piedalās dažādos darbos, un, kā Zvannieku kopiena kļūst lielāka un plašāka.  

Zvanniekos veidojas arī garīgas atveseļošanas centrs, kas daudziem Latvijas ļaudīm 

ir ļoti nepieciešams.  

Bija patiess prieks Zvannnieku ģimenes mājas vadītājiem Sandrai un Jurim 

Cālīšiem nodot mūsu draudzes Sacramento kopas saziedotos $1000, kas ļoti noderēs 

Zvannieku bērnu aprūpē. Vajadzības tur ir ļoti daudz, un ir brīnišķīgi, ka mēs varam 

uz tām atsaukties un palīdzēt.    Zemāk - Jura un Sandras Cālīšu pateicība 

Sacramento kopai. Sirsnīgs paldies!!! 
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Mūžībā aizsaukta mūsu draudzes locekle 

 

ZENTA ANDERSONS, dzim. Zaķis 

!  1911. gada 2. novembrī Vijciemā 

"   2014. gada 29. jūnijā Alameda  
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LELBĀL BĪSKAPA VĒLĒŠANAS 

Vēlēšanu process turpinās - 14. jūlijā Vēlēšanu komisija izsūtīja vēlēšanu materiālus 183 

adresātiem - balstiesīgajiem. Tā kā ir vairākas lielas draudzes, kurām locekļu skaita dēļ 

pienākas vairāk kā viena balss, kopējais balsu skaits ir 206. 

Ievēlēts ir kandidāts, kas ieguvis visu balstiesīgo absolūto vairākumu. 

 Ja neviens kandidāts nav ieguvis vajadzīgo balsu skaitu, otrā gājienā balso tikai par diviem 

kandidātiem, kas pirmajā gājienā saņēmuši lielāko balsu skaitu, un ievēlēts ir kandidāts, kas 

saņēmis lielāko nodoto balsu skaitu. 

Balsojumam jānotiek līdz 2014. gada 1. oktobrim - izšķīrējs ir nosūtīšanas pasta zīmogs. Balsu 

skaitīšana paredzēta 15. oktobrī. 

Atkārtoti tiek jautāts, kādēļ balsojam par bīskapu. Šis ir garīgs amats, tā jau pazīstams kopš 

kristietības sākumiem. Archibīskaps ir administratīvs amats, to piešķir Baznīcas Virsvalde.  

Kandidāti ir Lielbritānijas latviešu ev. lut. draudžu vadītājs, prāv.Andris Abakuks, Toronto 

Sv. Jāņa draudzes mācītājs, prāv. emer.F. T. Kristbergs un LELBA priekšniece, prāv. Lauma 

Zušēvica. Jāpiemin, ka kopā tika uzstādīti 10 garīdznieki, bet pārējie savas kandidatūras 

neuzturēja.  

Vēlēšanu komisijas priekšsēdis 
Juris Cilnis 

 
ZVV ievietojam LELBAL Bīskapa amata kandidātu sniegtos datus un atbildes uz 
jautājumiem, kurus uzstādīja vēlēšanu komisija un  BV prezidijs.  

 

Andris Abakuks 
4 Richmond Close 

Epsom Surrey 
KT185EY 

 
2014. gada jūnijā 

 
Augsti godājamam Dr Jurim Cilnim, 

LELBĀL bīskapa vēlēšanu komisijas priekšsēdim 

 

 

Atbildot uz vēlēšanu komisijas jautājumiem: Piekrītu kandidēt LELBĀL bīskapa 

vēlēšanās. 

 

Nepiederu pie nekādas citas sinodes vai Baznīcas, kas nebūtu pakļauta LELBĀL. 
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Esmu 65 gadus vecs, dzimis 1949. gada 20. martā. 

Mana pamatizglītība ir matemātikā, ar Kembridžas Universitātes (University of Cambridge) BA 

un MA grādiem. Man ir DPhil (filozofijas doktora) grāds matemātikā---statistikā no Saseksas 

Universitātes (University of Sussex). 

Teoloģiju studēju pusmūža gados Londonas Universitātē (Kings College London), kur 2000. gadā 

ieguvu BA grādu teoloģijā un 2003. gadā MA grādu sistemātiskā teoloģijā. 

2002. gadā mani ordinēja par LELBĀL mācītāju. Pēc tam darbojos kā Baznīcas Pārvaldes 

Lielbritānijā vikārs, pēc vajadzības kalpojot dažādās draudzēs un vietās, visvairāk Apvienotajā 

Londonas Latviešu un Miera draudzē. Kopš 2007. gada esmu Latvijas ev.---lut. Baznīcas 

Lielbritānijā prāvests un kopš 2008. gada LELBĀL Virsvaldes sekretārs. 

Kāda ir Jūsu personīgā motivācija uzņemties so amatu, Jūsu personīgā pieredze un dotības amata 

izpildīšanai? 

Vairāk kā 40 gadus mans maizes darbs ir bijis Londonas Universitātē (Birkbeck College), kur 

esmu statistikas pasniedzējs. Paralēli tam visus gadus esmu darbojies latviešu sabiedriskā darbā 

un mūsu baznīcā. Piemēra pēc no 1985. līdz 1993. gadam biju Latviešu Nacionālās Padomes 

Lielbritānijā prezidija priekšsēdis, no 1992. līdz 2001. gadam Baznīcas Pārvaldes Lielbritānijā 

kasieris un, iepriekšējam draudzes priekšniekam pēkšņi aizejot mūžībā, no 1997. līdz 2000. 

gadam Apvienotās Londonas Latviešu un Miera draudzes priekšnieks. No 1995. līdz 2003. 

gadam daļēju laiku studēju teoloģiju Londonas Universitātē. Pēc tam, kā jau minēts, kalpoju kā 

mācītājs. Pēdējos 10 gadus savā zinātniskajā darbā esmu apvienojis manas profesionālās 

zināšanas statistikā ar jaunapgūto interesi par biblisko teoloģiju, kura rezultātā esmu nupat 

pabeidzis grāmatu The Synoptic Problem and Statistics par evaņģēliju savstarpējām attiecībām, 

kuras iznākšana paredzēta uz šī gada beigām. 

Esmu bijis apzināti ticīgs cilvēks kopš studiju gadiem, kad 1968. gadā pieņēmu Jēzu Kristu kā 

savu pestītāju. Tagad, kad esmu sasniedzis pensijas gadus un plānoju nākamgad izbeigt darbu 

universitātē, ja Dievs dos izturību un veselību, vēlētos vairāk nodoties garīgās aprūpes darbam 

baznīcā, kur līdz šim man laiks ir vienmēr bijis jādala starp darbu universitātē un darbu 

sabiedriskā laukā un baznīcā. Viens no veidiem kā varētu turpmāk kalpot, ja tas vēlētājiem liktos 

lietderīgi, būtu bīskapa amatā. 

Salīdzinot ar pārējiem kandidātiem, man ir daudz mazāk pieredzes mācītāja darbā. Toties to pa 

daļai atsver pieredze citās jomās, ieskaitot pieredzi kā neordinētam baznīcas darbiniekam. 

Pēdējos gados, darbojoties kā Baznīcas Virsvaldes sekretārs un ik mēnesi protokolējot BV 

prezidija sēdes, kas notiek telekonferences veidā, esmu ieguvis labu pārskatu par LELBĀL 

darbību visā tās kopumā. 
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No personīgām dotībām varētu minēt, ka man ir kluss, mierīgs raksturs, kas reizēm palīdz 

nomierināt prātus, kad rodas asākas domstarpības. Administrātīvos pienākumos esmu liels 

kārtības cienītājs, bet ar gadiem esmu arvien vairāk sapratis, ka daudzās lietās jārīkojas iespēju 

robežās, kā nu darba darītāju apstākļi un laika spiediens to atļauj. 

Kādas ir Jūsu domas (vīzija) par mūsu Baznīcas nākošo piecu gadu nākotnes iespējām un 

darāmiem darbiem? 

Mūsu baznīcā ir liela dažādība uzskatos un apstākļos, kādos darbojamies, bet mūs vieno kristīgā 

ticība un tautība. Bīskapa pienākums ir uzturēt šo vienotību dažādībā, kā to vairāk nekā 20 gadus 

tik apzinīgi darījis pašreizējais archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. 

Mūsu luteriskās konfesijas un liturģijas ietvaros mums ir dažādība veidos kā mēs izsakām savu 

ticību, veidos kā mēs pielūdzam un slavējam Dievu, kas radusies pa daļai mūsu dažādo mītņu 

zemju iespaidā. Mēs daži esam konservatīvāki un daži liberālāki savos uzskatos. Bēt šī dažādība 

mūs tikai bagātina, ja vien mēs esam iecietīgi cits pret citu. 

Mums ir dažas spēcīgas, turīgas, rosīgas draudzes, bet citas draudzes, kas iet mazumā un nespēj 

vairs uzturēt pilna laika mācītāju. Eiropā, kur lielā skaitā sabraukuši jauniebraucēji no Latvijas – 

Anglijā pāri par simts tūkstots – ir liels potenciāls izaugsmei, misijas darbam starp ļaudīm, kuru 

lielajam vairumam baznīca un ticības dzīve sveša, bet mums trūkst darbinieku un finanču 

resursu, lai to veiktu. Mums jābūt gataviem pieņemt, ka dažviet mūsu draudzēs un to kopās 

garīgās aprūpes darbs izsīkst, bet citās vietās, īpaši kur dzīves vietu lielā skaita atraduši 

jauniebraucēji, rodas izdevības jaunas darbības attīstīšanai. 

Ir labi, ka mēs uzturam pilna laika mācītājus, kur to mēs vēl varam atļauties, bet mums jādomā, 

kā garīgās aprūpes darbā varam vairāk iesaistīt laju darbiniekus un ordinētus darbiniekus, 

diakonus vai mācītājus, kas gatavi kalpot draudzēs, bet maizi pelnīt citā darbā. 

Viens no veidiem kā uzturēt vienotību ir ar personīgu iepazīšanos. Archibīskaps Rozītis ir 

apbrīnojami daudz laika un pūļu veltījis, apciemojot draudzes, lielās un mazās, visā viņa plašajā 

diecēzē – Amerikā, Austrālijā, Eiropā. Bet svarīgi arī dalīties ar informāciju, lai mēs visi vairāk 

viens par otru zinām un varam viens no otra mācīties, viens par otru aizlūgt. Līdzīgi kā tas tik 

bieži ir daudzās citās organizācijās, Baznīcas Virsvaldes prezidijam vislabāk zināms, kas notiek 

visā mūsu baznīcā, citiem Virsvaldes locekļiem mazāk, un vēl mazāk pārējiem mācītājiem un 

draudžu darbiniekiem un locekļiem. Šajā interneta laikmetā nevajadzētu būt pārāk grūti atrast 

veidus kā uzlabot informācijas plūsmu. 

Kāda varētu būt Jūsu stratēģija par šīs vīzijas īstenošanu? Kas varētu traucēt, kas 

palīdzēt? 
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2013. gadā LELBA atsāka laju kursu rīkošanu Vašingtonā, un šogad paredzēts to turpinājums. 

Tie jau tagad nesuši lielu svētību – vismaz divus to dalībniekus tas rosinājis gatavoties ordinācijai 

diakona amatā. Šādu kursu turpinājums arī nākotnē būtu veicināms, un varam būt pateicīgi, ka ir 

Rītdienas fonds, kas tos atbalsta. Jārūpējas, lai Rītdienas fondam turpinātu ienākt ziedojumi. 

Kā sākums labākai informācijas plūsmai vajadzētu reizi pa reizei pa epastu no Virsvaldes 

prezidija, vai tieši no bīskapa, baznīcas darbiniekiem un garīdzniekiem izsūtīt informāciju par 

notikumiem mūsu baznīcā. Tas kādreiz agrāk noticis, bet, laika trūkuma dēļ, ne pēdējā laikā. 

Varēsim arī ziņas izplatīt caur mūsu LELBĀL mājas lapu, kas nupat sāks darboties. 

Baznīcai ir izveidojušās ļoti labas attiecības ar Latvijas vēstniecību darbiniekiem, kur kopīgi 

rūpējamies par latviešu garīgo aprūpi un latviskās identitātes kopšanu ārzemēs. Šī sadarbība ar 

diplomātiem noteikti jāturpina piekopt un tālāk attīstīt. 

Septembrī archibīskaps LELBĀL vārdā parakstīs Porvoo deklarāciju, līdz ar ko būsim uzņemti 

kā pilntiesīgi locekļi Eiropas luterāņu un anglikāņu baznīcu saimē. Tas mums īpaši varētu 

palīdzēt mūsu draudžu darbam Lielbritānijā un Īrijā, kur varēsim sagaidīt lielāku atbalstu no 

Church of England un citām anglikāņu baznīcām, kas sevišķi noderēs vietās, kur mēģinām attīstīt 

jaunu darbību. Mūsu mācītājiem tas pavērs plašākas darba iespējas. Varētu rasties izdevības 

apvienot kalpošanu anglikāņiem ar kalpošanu LELBĀL – starp citu, arī anglikāņu draudzē Rīgā. 

Katrā ziņā būs jāpiekopj tuvākas attiecības ar anglikāņiem, kam būs atskaņas arī mūsu sadarbībai 

ar anglikāņu baznīcām citos kontinentos. 

Ir sāpīgi, ka daudzu ieceru īstenošanu traucē finanču trūkums. Piemēram, nevaram atļauties 

atalgot mācītājus uzsākt darbību vietās, kur sabraukuši daudz latviešu, bet kur nav mums 

draudžu. Pašreiz grūti saredzēt, ka no jauniebraucējiem varētu izveidoties jaunas draudzes, kas 

spētu pašas sevi uzturēt, atalgojot savu mācītāju. 

Kādu atbalstu un rīcību Jūs sagaidītu no draudzēm un amata brāļiem/māsām? Vispirms vēlos 

uzsvērt, ka galvenais, kas notiek baznīcā, ir tas, kas notiek draudzēs. Mēs esam ļoti atkarīgi no 

draudžu locekļiem, kas ar mieru kalpot kā praktiskā darba darītāji – priekšnieki, sekretāri, kasieri, 

pērminderi, dāmu komiteju locekles, un visu citu darbu darītāji. Lūdzu un novēlu, lai jums visiem 

būtu prieks un spēks šo darbu turpināt, it sevišķi mazajās draudzēs un kopās, kur kādreiz grūtāk 

saredzēt darba augļus. 

Tāpat novēlu darba prieku amata brāļiem un māsām ar savām dažādajām dāvanām, īpaši tiem kas 

ir darbā pārslogoti, vai kas strādā materiāli smagos apstākļos, vai kas jūtas raižu un rūpju 

nomākti. Jūsu darbs draudzēs, protams, ir izšķiroši svarīgs, lai uzturētu mūsu baznīcu. 

Viena no bīskapa funkcijām ir pārstāvēt mūsu baznīcu starptautisku, ekumēnisku organizāciju 

sanāksmēs, kā piemēram pie Pasaules Baznīcu padomes vai pie Luterāņu Pasaules federācijas. 
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Labprāt redzētu, ka vismaz kādreiz šo funkciju pārņemtu kāds no draudžu mācītājiem, tā reizē 

atslogojot bīskapu un reizē dodot iespēju mācītājam uz kādu laiku izkļūt no ikdienas darba rutīnas 

un atsvaidzināties citā vidē. 

Kādi ir Jūsu mērķi sadarbībai ar LELB? 

Sadarbība ar LELB notiek dažādās plāksnēs. Vispozitīvākās ir māsu draudžu attiecības, kur tādas 

izveidojušās un tiek aktīvi piekoptas. Tādas jāturpina veicināt. Esmu sekmējis labu attiecību 

uzturēšanu starp LELB draudzi kaimiņzemē Īrijā un mūsu baznīcu Lielbritānijā. Lai gan Īrijas 

draudze līdz šim vēlas palikt pie LELB, tas nav traucējis mums izveidot sirsnīgas, draudzīgas 

attiecības ar draudzes locekļiem. 

Jāturpina uzturēt tuvas attiecības ar Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultāti un Latvijas 

Bībeles Biedrību un tās atbalstīt. Pie šīm iestādēm darbojas LELB locekļi un teologi, ar ko mums 

vieglāk atrast kopēju valodu nekā ar LELB vadību. Tāpat jāturpina sniegt atbalstu Latvijas 

Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībai, kurā sastāv LELB un LELBĀL amatmāsas, evaņģēlistes un 

mācītājas. 

Tieši sadarbībā ar LELB vadību un archibīskapu paceļas vissmagākie jautājumi. Kur esmu bijis 

klāt, divās LELB un LELBĀL Sadarbības padomes sēdēs, attiecības ir rādījušās vairāk formālas 

un piesardzīgas, nevis draudzīgas un atklātas. Kaut gan kopīga mums ir kristīgā ticība un 

tautība, tas nav novedis pie vienotības, kas izpaustos sirsnīgā sadarbībā. Neapšaubāmi mums 

dažos jautājumos ir nopietni atšķirīgi viedokļi, bet daudz ko tomēr var panākt, ja ir labas, 

veselīgas personīgās attiecības. Ar jauna LELBĀL bīskapa ievešanu amatā būs iespēja no jauna 

atsākt attiecību piekopšanu ar LELB archibīskapu. Arī ja nav pārāk lielu cerību uz jaunu, 

radikālu pagriezienu attiecībās, jāmēģina ir, un katrā ziņā jābūt atvērtiem labāku attiecību 

veidošanai. Pamatā tas ir slikti un sāpīgi, ka mūsu latviešu luterāņu baznīca šādā veidā  sadalīta 

divās daļās, LELB un LELBĀL, un ilgtermiņa mērķim jābūt šo sadalījumu likvidēt. 

Pagaidām jāmēģina uzturēt, cik iespējams, labas attiecības. 

Nākotne rādīs kādu iespaidu uz mūsu attiecībām atstās LELBĀL mācītāju grupas veidošanās 

Latvijā, kas nākamajā gada laikā turpinās pieaugt. Katrā ziņā tas ir nozīmīgs pavērsiens, kas 

ienesīs jaunu dimensiju attiecībās ar LELB. 

Kā saredziet Bīskapa amata izpildīšanu ņemot vērā citus savus pienākumus vai amatus? 

Ja mani ievēlētu bīskapa amatā, tad es ietu pensijā no darba universitātē pirms mani ieved amatā. 

Tātad visu savu darba laiku, cik spēki atļauj, varētu veltīt bīskapa pienākumiem. 

Dabīgi, iespēju robežās, kur tas būtu visvairāk vajadzīgs, varētu arī turpināt piedalīties tiešajā 

draudžu garīgās aprūpes darbā, īpaši Lielbritānijā. Vēlos arī pieminēt, ka mana sieva Rūta, kas 



ZELTA&VĀRTU&VĒSTIS&
!

pati aktīvi darbojas latviešu sabiedrībā un baznīcā, ir vienmēr mani atbalstījusi un man 

palīdzējusi garīgās aprūpes darba pienākumos. Jūtos drošs, ka tas tā būs arī nākotnē. 

Ja vēlaties, lūdzu pievienojiet vēl kādus paskaidrojumus – pēc Jūsu izvēles. 

 
!

Andris Abakuks 

 

Prāv. emer. Dr. Fritz Traugott Kristbergs 
 

 

Mājas: 

1088 Monastery Drive, Oakville, ON  L6M 2A1 

Tālr.: (905) 827-8326  / (416) 575-9268 

fritz.kristbergs@sympatico.ca 

 

Draudzes birojs: 

Sv. Jāņa ev.- lut. Latviešu draudze Toronto 

200 Balmoral Avenue, Toronto, ON  M4V 1J6 

Tālr.: (416) 921-3327   Faks: (416) 921-4723 

www.stjohnslatvian.ca            baznica@bellnet.ca 

 

 

PERSONĀLI DATI 

 

Dzimšanas datums: 1945. gada 21. janvārī 

Dzimšanas vieta:  Freiberg (i. Sachsen), Vācijā 

Kristīts:   1945. gada 4. martā 
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Iesvētīts:   1962. gada 10.jūnijā 

Lakewood un New Brunswick latviešu ev.- lut. Draudzē (New Jersey, ASV) 

Ordinēts:   1976. gada 8. augustā (Latvijas ev.-lut. Baznīca Trimdā) 

Vecāki:   tēvs: Māc. Žanis Kristbergs (+)  

māte: Tekla Alise Kristbergs (+) 

Ģimenes stāvoklis:  precējies 1989. gada 26. augustā  

    (Lilita Irene Strīpnieks, B.A., M.L.S., M.P.A.) 

Pavalstniecība:  Kanada 

 

 

IZGLĪTĪBA 
 

2007 -2010  

Th.D. (Doctor of Theology) kandidāts, (Theological / Interdisciplinary Studies)  

Trinity College in The  University of Toronto; studijas pārtrauku 2010. gadā veselības un 
darba prasību dēļ. 

 

1996 D.Min., (Doctor of Ministry) Princeton Theological Seminary, Princeton, NJ  

Disertācija: “Differentiation and Identity: Towards an Understanding of Ethnic Ministry” 

Šīs analīzes socioloģijas teorija proponē, ka, trimdas laikā diferenciācijai starp latviešiem un 
mītnes zemes kultūrām samazinoties, diferenciācija ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu (bijušo 
trimdinieku) starpā pieaug.  Latviešu luterāņu baznīcas uzdevums trimdas sākumā bija 
minimalizēt starplatvisku diferenciāciju un maksimalizēt diferenciāciju starp latviešu tautu un 
mītnes zemes kultūru. Tagad, teoloģisko mandātu un vietējās asimilācijas dēļ, latviešu 
luterāņu baznīcas uzdevums ir mainījies: tā nekalpo tikai latviešu tautas kopībai, bet arī 
vietējai draudzei, ar tās atšķirīgām vietējām kulturālām un valodas prasībām. 

  

1976 M.Div.(Master of Divinity), Princeton Theological Seminary, Princeton. NJ  

1971 M.A. (Vēsturē), University of Maine, Orono, ME 

Tēze: “The Sixteenth-Century Anabaptists and Their Position in European Intellectual 
History: Some Problems in Defining Their Significance.” Vairākas problēmas saistītas ar 
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Anabaptistu historiografiju tika analizētas, sevišķi tās saistītas ar Ernst Troeltsch „sektu 
teoriju”, teoloģiskiem pamatojumiem Anabaptistu politiskai teorijai, un Anabaptistu saistību 
ar 16.g.s. humānistu kustību. 

1969 B.A. (Vēsturē),  Monmouth College, West Long Branch, NJ  

 Bakalaura tēze: “The Heretics of Roland Bainton” 

 
VOKĀCIJAS AMATI LELBāL 

1995 - 2004 Prāvests, LELBA Kanadas apgabalā 

1985 -  Draudzes mācītājs, Sv. Jāņa ev. – lut. latviešu draudze Toronto  

Draudzē ir c. 900 draudzes locekļi, 3 garīdznieki, 5 algoti darbinieki, aktīva svētdienas skola, 
2 gadu iesvētes apmācības programma, lauku īpašums (“Saulaine”) ar 3 nedēļu bērnu 
nometni, izcils draudzes koris, aktīva līdzdalība vietējā ekumeniskā dzīvē, caurmērā 80 
dievkalpojumi gadā. 

1979-1985 Mācītājs Latviešu ev. – lut. draudzēs  Minsterē and Bielefeldē (Vācijā). Amata 
pienākumi ieskatīja 15 ticības mācības stundas nedēļā Minsteres latviešu ģimnāzijā. 

 

CITI LELBA / LELBāL AMATI 

1995 – 2004 LELBāL Baznīcas Virsvaldes loceklis   

1997 - 2004 LELBA teoloģijas nozares vadītājs 

1997 -  2004 Teoloģijas Institūtes direktors 

1997 -  2004 LELBāL Rītdiena fonda looceklis 

 

1987 – 1997 LELBāL Teoloģijas Institūta rīcības komitejas loceklis  

1987 – 1995 LELBA Baznīcas mūzikas un liturģijas komisijas vadītājs 

1987 – 1995 Dziesmu grāmatas emendācijas komisijas priekšsēdis  

1979 – 1984 Redaktors, “Pie Svētavota” (LELBāL Vācijas apgabala garīgais 
laikraksts) 

 

EKUMENISKI DARBI 

2001 - 2003 Priekšsēdis, “Churches on-the-Hill”  
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1995 -  Loceklis “Churches-on-the-Hill” 9 draudžu ekumeniska sadarbības grupa (2 
United Church of Canada, 2 Anglican Church of Canada, 2 Romas katoļu, 1 Presbiteriāņu, 1 
Baptistu, 1 Luterāņu) “Forest Hill” rajonā Toronto. “Churches on-the-Hill” ir nodibinājuši, 
atbalsta un rīko vairākus vietējos ekumeniskos pasākumus un dievkalpojumus un palīdzības 
programmas (Out of the Cold, Food Bank, Community centres, etc.). 

1978-1985 Arbeitskreis christliche Kirchen in Minsterē, Vācijā 

Piedalījos vairākos ekumeniskos projektos unn pakalpojumus ;  

Līdzdibinātājs Förderkries für Kirchenmusik, garīgās mūzikas veicināšanas un atbalstu 
biedrība. 

 

LATVIEŠU SABIEDRĪBAS DARBI 
1988-1991, 2013 -  

Padomes loceklis 

  “Kristus Dārzs”, Latviešu aprūpes māja  (Woodbridge, ON) 

1992 -  Padomes loceklis, Latviešu nacionālā apvienība Kanadā Vice-
priekšsēdis, Rīcības komitejā 

Latviešu pasaules dziesmu svētki Minsterē, Vācijā, 1984. gada augustā 

 

AKADEMISKI DARBI 

1976 – 1978  Institut für neutestamentliche Textforschung, 

(Jaunās Derības tekstu pētniecības institūts),Minsteres universitātē,  Vācijā 

akademische Mittarbeiter / akadēmisks līdzstrādnieks 

(Līdzstrādnieks vairākos Jaunās Derības tekstu pētniecības akadēmiskos izdevumos, 
publikācijās un projektos.)  

1974-1975.1 Princeton Theological Seminary,  
(Semināra studiju komiteju loceklis)  

1966-1969 Monmouth College (Department of History and Political Science) 

(Profesoru asistents) 
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REV.DR. FRITZ TRAUGOTT KRISTBERGS       !

B. A.,  M. A.,  M. Div.,  D. Min. !

1088 Monastery Drive,  Oakvi l le,  ON  L6M !2A1  Canada 

Home:  905.827.8326    Cel l :  416.575.9268    Office: 416.921.3327 !

fritz.kristbergs@sympatico.ca      fritz.kristbergs@utoronto.ca!

!

!

LELBāL bīskapa Vēlēšanu komisija ir uzstādījusi jautājumus bīskapa amata kandidātiem. Kaut 

gan citi kandidāti tos labi atbildēs, uzstādītie jautājumi nedod iespēju uzrunāt tās rūpes, kas man 

ir par LELBāL, bīskapa/archibīskapa amatu un mūsu Baznīcu.  Tāpēc paredzēto atbilžu vietā 

piedāvāju manus vērojumus par LELBāL un bīskapa/archibīskapa amatu: 

• LELBāL archibīskapa amats nav administrātora amats, bet garīgs amats. Pašreizējais 

archibīskapa darba apraksts LELBāL ir pārāk administrātīvi ievirzīts. Protams, katrs 

archibīskaps mūsu Baznīcas vēsturē ir veidojis šo amatu pēc viņa paša pārliecības un 

atsaucoties uz laikmeta izaicinājumiem.  Manā skatījumā, archibīskaps Rozītis ir bijis ļoti 

veiksmīgs administrātors un administrātora loma ir bijusi galvenā, bet turpmāk būtu jāuzsveŗ 

garīgo vadību. Šī garīgā amata pienākums būtu veicināt un vadīt, un aktīvi veidot mūsu 

Baznīcas ticības iedvesmotu domāšanu par dzīvi ne tikai mūsu latviešu vidē, bet arī par mūsu 

dzīvi pasaulē kā atbildīgi pilsoņi mītnes zemēs un globālā sabiedrībā.  

• Mana personīgā tendence ir vairāk uz mūsu Baznīcas Reformu baznīcas un Brāļu draudzes 

tradicijām nekā uz greznāku liturģisku tradiciju. Tomēr vienmēr esmu centies atrast jaunus 

veidus kā bagātināt dievkalpojuma piedzīvojumu un esmu atklāts ikkatrai Svētā Gara 

iedvesmotai idejai, kas darīs Dieva vārdu dzīvu un Kristus klātieni nozīmīgu draudzes 

locekļiem. Ja tikšu ievēlēts, mana priekšzīme archibīskapa amatam šajā tradicijā būtu mūsu 

Baznīcas iepriekšējais archibīskaps Arnolds Lūsis. 

• LELBāL administrācija ir visas Virsvaldes pienākums. Virsvaldē ir 19 locekļi, neskaitot 

Revīzijas komisiju, Rītdienas fondu un LELBāL pārstāvniecību Latvijā. LELBāL 

administrātīvo darbu ir jāsadala starp visiem Virsvaldes locekļiem, lai archibīskapa amats būtu 

tiešām garīgs amats. Tas ir arī ko mūsu draudzes un locekļi sagaida.  Par to liecina minimālā 

atsaucība archibīskapa algas fonda akcijai, kas sešu gadu laikā tikai sasniedzis knapi 10% no 

!
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iecerētās summas.  Kā nelaiķis prāv. Vilis Vārsbergs vēroja pagājušā LELBA sinodē, tauta ir 

balsojusi ar savu naudas maku. 

• LELBāL archibīskapa amats nav pilna laika darbs; augstākais tas ir ½ laika darbs. Ar efektīvu 

administrācijas sadalījumu Virsvaldē tas būtu reālistisks iekārtojums. Minimālā atsaucība 

archibīskapa algas fonda akcijai ir norāde, ka tā arī domā mūsu draudzes un draudzes locekļi. 

• Nepieņemu ideju, ka ir plaisa starp garīgo (ticība, utt.) un laicīgo (pasaulīgās lietas un rūpes – 

ekonomija, polītika, utt).  Ticība ir veids, kā mēs dzīvojam pasaulē ar tās dzīves izaicinājumiem. 

Jēzus bieži runāja par naudu un mūsu attiecībām ar mantu, Vecās Derības pravieši atkārtoti 

uzrunāja sabiedrības ekonomiskās, polītiskās un sociālās netaisnības, Pāvils bija nemitīgā 

saskarsmē ar vietējo polītiku, utt., utt. Nevaram – nedrīkstam! - atdalīt garīgo no laicīgā. 

• Lietošu visu iespējamo sociālo mēdiju, lai regulāri un bieži izteiktu savas domas, sazinātos ar 

garīdzniekiem un draudzes locekļiem un veiktu Baznīcas kopību un ideju izmaiņu. Ir 

nepieciešami, lai visa mūsu Baznīca zinātu, ko archibīskaps domā par mūsu ticību, dzīvi un 

sabiedrības jautājumiem – ne tikai latviešu vidē, bet arī par nopietnām idejām un norisēm mūsu 

pasaulē. Archibīskapa pienākums ir aktīvi un atklāti vadīt dialogu starp ticību un dzīvi pasaulē.  

• Archibīskapa/bīskapa amats ir arī baznīcas vienotības simbols. Tas nenozīmē, ka visi ir 

vienisprātis, bet ka dažādie viedokļi ir uzklausīti un cienīti. 

• Ja tikšu ievēlēts bīskapa/archibīskapa amatā, es neordinēšu nevienu mācītāja amata kandidātu, 

kas nav izpildījis kandidātu vietējās zemes luterāņu baznīcas ordinācijas prasības (resp. 

augstāko teoloģisku akadēmisko izglītību un citus ordinācijas priekšnoteikumus). Akadēmiski 

izglītota un sagatavota garīdzniecība ir bijusi Luterāņu baznīcas pamata princips un viena no 

Lutera ievestām maiņām.  

• Ja tikšu ievēlēts bīskapa/archibīskapa amatā, strādāšu, lai diakona amats tiktu paplašināts un 

ietvertu dažādus kalpošanas veidus mūsu Baznīcā – draudzes administrācijā, mūzikā, kristīgā 

audzināšanā, aprūpes darbā, utt.  Diakona amats var būt daudz plašāks un vērtīgāks mūsu 

Baznīcas dzīvē nekā tikai pašreizējā izpratnē kā “mini-mācītājs”. 

• Kaut gan mūsu Baznīcas misijas darbs Indijā ir LELBA kompetencē, esmu pārliecināts, ka 

ilggadīgais darbs Indijā, dēļ vietējās vadības un personību darbības, ir sasniedzis stāvokli, ko 

neveram atbalstīt, nedz spējam ziedotājiem dot patiesu atskaiti par ziedoto naudu un tās 

lietošanu. Labāk būtu misijas darbu ievirzīt uz citiem vajadzīgiem mērķiem, piemēram, 

palīdzības darbu tiem latviešiem, kuŗi ir emigrējuši no Latvijas meklējot darbu un tagad tiek 

izmantoti un apspiesti grūtos un pazemojošos darbos, kā piemēram, Lielbritānijā; vai arī 

paplašināt palīdzību Sibīrijā dzīvojošiem latviešiem; vai arī LELBA atbalstam Lutheran 

Immigration and Refugee Service svētīgam darbam bēgļu palīdzībai.  
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• Lai izdzīvotu Baznīcas sūtījumu kā Kristus miesa pasaulē, mums ir arī jāapliecina mūsu ticība 

ar darbiem ārpus latviešu sabiedrības un tautas konteksta. Mums būtu vairāk jāiesaistās vietējās 

sabiedrības un baznīcas karitātīvos pasākumos, kā Habitat for Humanity, vietējās “ēdienu 

bankās”, bezpajumtnieku un “ielas cilvēku” patversmēm un palīdzībai, u.c. Mēs nekad nebūsim 

Kristus baznīca, ja tikai kalpojam savējiem – skatiet Jēzus brīdinājumu Mateja ev. 5:46-47. 

• Mani teoloģiskie, sabiedriskie un polītiskie uzskati ir liberālāki nekā daudzu mūsu garīdznieku 

un draudzes locekļu uzskati.  Neesmu fundamentālists, nedz bībliski literālists, nedz ieslogots 

kādā  ideoloģiskā vai teoloģiskā būrī.  Lepni stāvu liberālā tradicijā, kuŗas pamatus mūsu 

Baznīcā lika archibīskaps Dr. Kārlis Kundziņš. Tā ir tradicija, kas kopš agrīna Baznīcas laika ir 

sludinājusi žēlastību, taisnību, cilvēku cieņu un atklātību Dieva Gara izaicinošai un 

pārsteidzošai iedvesmai. Man visnozīmīgākais pants Bībelē ir “Redzi, es visu daru jaunu” (Jņ. 

Atkl. 21:5) – Dieva apsolījums, kas satrauca esošās kārtības aizstāvjus, bet dod cerību visiem, 

kuŗi ilgojas pēc atjaunošanas savā dzīvē un pasaulē.  Es neņemu Bībeli burtiski, bet gan ļoti 

nopietni! 

Prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs 

2014. gada jūnijā 

 

 

 

LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA 
AMERIKĀ 

LATVIAN  EVANGELICAL  LUTHERAN  CHURCH  IN  
AMERICA 

Prāv./Dean Lauma Zušēvica, pārvaldes 
priekšniece/President 

7214 Elberton Ave, Greendale, WI 53129; tel (414) 421-3934; 
pastorlauma@gmail.com 

 

 

LELBĀL Bīskapa vēlēšanas komisijai 
c/o komisijas priekšsēdim Dr. 
Jurim Cilnim 10702 Lakside Ave. 
NE Seattle, WI 98125-6936 

2014. gada 23. jūnijā 
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Aug. god. LELBĀL Bīskapa vēlēšanas komisijai un priekšsēdim Dr. Jurim Cilnim!  

Pateicos par paziņojumu, ka esmu nominēta kandidāte mūsu Baznīcas Bīskapa amatam. 

Atbilstoši vēlēšanas komitejas instrukcijām, apstiprinu, ka piekrītu kandidēt LELBĀL 
Bīskapa amatam. Apstiprinu, ka neesmu nevienas citas Baznīcas locekle. Dievs lai 
svētī mūsu kopējās lūgšanas, domas un darbu. 

 

Ar pateicību komisijai, patiesā cieņā un Dieva svētību vēlot, 

 

 

Curriculum Vitae 

Personas dati: 

Vārds: Lauma Zušēvica, dzimusi Lagzdiņa Dzimšanas 
datums un vieta: 1954. gada 3 jūlijā, 
Klīvlande, Ohio A.S.V. Ordinēta: 1978. gada 4. jūnijā 
LELBĀL, Klīvlandē, Ohio 
Dzīves vieta: 7214 Elberton Ave., Greendale, WI 53129 

Ģimenes stāvoklis: Precējusies (1980. gada 12. jūlijā) ar arhitektu 
Ivaru Zušēvicu. Ir divas meitas, Kaija un Zīle 
ar znotu Kārli Rudzīti un mazdēliņš Paulis. 

Izglītība: 

1978. - 1979. M.Ph. Yale University, New Haven, CT. 
Jaunās Derības ekseģēzē un agrās 
kristietības vēsturē; pēc eksāmeniem kļūst 
apstiprināta Ph.D. kandidāte. 
Dissertācijas priekšlikums pieņemts. 

1976. - 1978. M.A. Yale University, Jaunās Derības 
zinātnē un agrās kristietības vēsturē. 

1972. - 1976. B.A. (reliģiskās zinātnēs un valodās), 
Cleveland State University, OH. 
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Papildus izglītība: 

2013. gada pavasaŗa semestrī Kurss: James, I and II Peter, Greek Exegesis. 

Marquette University, Milwaukee, WI. 
2013. gada rudenī Seminārs: Luther’s Understanding of the 

Church Pasaules Luterāņu Federācijas 
centrā, Vitenbergā, Vācijā. 

2010. gada rudenī Seminārs: The Dead Sea Scrolls Revisited. 
Marquette University.  

2001. gada rudens semestrī  Kurss: Advanced Pastoral Counseling. St. 
Francis de Sales Seminary, St. Francis, WI. 

2001. gada pavasaŗa semestrī  Kurss: Reformation and Modern Church 
History. St. Francis Seminary..  

2000. gada rudens semestrī Kurss: Catholic Spirituality and Luther’s 
Theology. Marquette Univ. 

 

Mācītājas vokācijas darbs draudzēs: 

1987. līdz šai dienai Milvoku ev. lut. Sv. Trīsvienības draudzes 
mācītāja. 

Aprūpē arī Fondulakas un Viskonsīnas 
Rapidu kopas. 

1985. - 1987. Milvoku ev. lut. Sv. Jāņa draudzē. 
Ierosina apvienošanos un piedalās trīs 
Milvoku draudžu apvienošanās 
komisijā. 

1980. - 1984. Ņujorkas draudzes mācītāja. Kalpoja ar 
nelaiķi prāv. Albertu Ozolu un nelaiķi 
māc. Richardu Zariņu. 

 

Vokācijas amati un darbi LELBĀL: 

2005. līdz šai dienai LELBĀL prezidija locekle un garīgā 
viceprezidente, Baznīcas 

Virsvaldes locekle un Rītdienas Fonda 
locekle. 

1995. - 2001. Baznīcas virsvaldes locekle. 
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Vokācijas amati un darbi LELBA 

2005. līdz šai dienai LELBA pārvaldes priekšniece. 

1995. - 2001. LELBA Vidienes apgabala garīgā vadītāja. 

1990. - 1994. LELBA pārvaldes Skolu un kristīgās 
audzināšanas nozares vadītāja. 

1984. - 1990. LELBA pārvaldes ievēlēta locekle un 
jaunatnes nozares vadītāja. 

1978. - 1981. LELBA pārvaldes jaunatnes nozares vadītāja  

 

Citi pienākumi LELBA un LELBĀL: 

2005. līdz šai dienai Piedalījusies LELBĀL un LELB Sadarbības 
padomes sēdēs. 

2005. līdz šai dienai  sadarbojās ar Lutheran Immigration and 
Refugee Service; Evangelical Lutheran Church 
in America - Global Missions; Thrivent 
Financial for Lutherans. 

2013., 2010. un 2007. gados  Piedalās LELB Sinodēs kā aicināta LELBA 
pārstāve. 

2010. Piedalās Luterāņu Pasaules Federācijas 
pilnsapulcē Štutgartē, Vācijā. 

1979. Piedalās Lūkas evanģelija emendācijas 
kollēģijā. 

 

Profesionālā darba pieredze latviešu skolās: 

1984. līdz šai dienai Skolotāja Gaŗezera vasaras vidusskolā; 
Gaŗezera bērnu nometnē un Gaŗezera 
sagatavošanās skolā. 

1985. līdz šai dienai Skolotāja Milvoku latviešu Plkv. Oskara 
Kalpaka skolā. 

1990. – 1998. Pārzine Plkv. Oskara Kalpaka skolā. 

1998. Skolotāja Saulgriežu vasaras vidusskolā, 
Jaungulbenē. 

1980. – 1984. Skolotāja Ņujorkas draudzes Salas 
novada pamatskolā un vidusskolā. 
Māca arī bērnu nometnē Katskiļos. 
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Mācījusi arī Beverīnas un Kursas vasaras vidusskolās un Klīvlandes latviešu 
pamatskolā, vienu gadu vadījusi Saulaines bērnu nometni, tur bijusi audzinātāja 
vairākus gadus. 

Publikācijas: 

Vismazākiem Kristus bērniem, ticības mācību grāmata. Enkurs un spārni 
būs izdota šā gada jūlijā. Raksti Baznīcas gadagrāmatās, Ceļa Biedrā, 
Laika avīzē, LELBA mājas lapā un draudžu Vēstīs. 

Apbalvojumi 

2008. Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes 
Ministrijas atzinības rakstu par darbu 
latviešu skolās. 

  2003. Daugavas Vanagu organizācijas zelta nozīmi. 
  1998. Amerikas latviešu apvienības atzinības raksts. 
1976. Danforth Foundation pilnu stipendiju studijām 

Yale University. palīdze. 

 

Uzstādītie jautājumi kandidātiem Bīskapa amatam un prāvestes Laumas Zušēvicas atbildes 

Kāda ir Jūsu personīgā motivācija uzņemties šo amatu, Jūsu personīgā pieredze un 
dotības amata izpildīšanai? 
Cik ilgi varu atcerēties esmu gribējusi kalpot Dievam un mūsu Baznīcai. Esmu dziļi 
pateicīga, ka Dievs man ir dāvinājis iespējas īstenot šo cerību, iegūstot vairāk kā 36 gadu 
pieredzi mācītājas darbā un pildot prāvestes, pārvaldes locekles, priekšnieces un prezidija 
viceprezidentes amatus LELBA un LELBĀL. Ticu, ka šī pieredze mani ir sagatavojusi 
uzņemties Bīskapa amatu. 

Uzaugu ģimenē, kuŗa bija ļoti aktīva latviešu sabiedrībā.  Mamma bija gaidu vadītāja, viņa ar 
tēvu atbalstīja abu māsu, brāļa un manu līdzdalību draudzes un latviešu sabiedrības dzīvē. 
Viņi mani iedrošināja, kā arī draudzes mācītājs Ivars Gaide, kas man uzticēja darbu ar 
jauniešiem un mudināja sekot ticības aicinājumam. Drīz citi garīdznieki un draudzes locekļi 
aicināja kalpot un esmu pateicīga par to, ko no katra esmu iemācījusies. Kopā ar 
pārvaldes locekļiem un citiem LELBA, esmu palīdzējusi noorganizēt četras Sinodes, divas 
Draudžu dienas, laju un jaunatnes kursus, dziesmu svētku dievkalpojumus, vairākus latviešu 
sabiedrības un skolu pasākumus. 

Satiekot gandrīz visus LELBĀL garīdzniekus un garīdznieces un draudžu darbiniekus, arvien 
dziļāk apzinos, kā kulturālā pieredze ietekmē mūsu katra kalpošanas izpratni. Vēl mācos, 
bet ticu, ka iegūtais ieskats citu dzīvju pieredzē, teoloģiskos jautājumos, cerībās, un raksturos 
palīdzētu tad, kad kopā būs jāstrādā, atbildot uz šī laikmeta tik sarežģītiem jautājumiem par 
Baznīcas kristīgo un latvisko identitāti, Bībeles interpretāciju, ētiku, teoloģiju, un mūsu 
attiecībām ar citām Baznīcām. Mūsu Baznīca jau mainās un tai vēl vairāk jāpārvērtē savus 
darbības noteikumus, lai mēs uzticīgi sagatavotu tos, kas dzīvo un strādā pasaulē, kuŗa ir 
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tik ļoti citādāka kā tad, kad LELBĀL tapa. Toties, esmu pārliecināta, ka pamati nemainīsies 
– tie mūsu Baznīcai vienmēr bijuši un paliks Dieva Vārds un Kristus, kuŗa dzīvās miesas locekļi 
arvien gribam būt. 

Pāvils rakstīja Korintiešiem: “Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; ir dažādas kalpošanas, bet 
viens pats Kungs; ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem.” (I Kor. 
12:4-6) Šie vārdi mani motivējuši palīdzēt citiem attīstīt savas Dieva dotās dāvanas. Kopā 
kalpojot, gribu turpināt citus mudināt uzdrīkstēties ticēt, ka, ar Dieva palīgu, mēs patiesi 
spējam daudz vairāk, nekā paši kādreiz iedomājamies. 

Savā darbā esmu daudz biežāk prasījusi ‘kā ko darīsim’, nekā ‘vai ko darīsim’’, pat tad, kad nav 
bijis viegli. Esmu pieredzējusi vadīt tad, kad citi šaubās, cits citam nepiekrītot; vai, kad 
neizdodas iecerētais. Esmu centusies uzklausīt citus, atrisinot konfliktus miera ceļā, bet zinu, 
ka ir reizes, kad nevar atkāpties. Izjūtu dziļu atbildību un mīlestību pret Dievu, mūsu Baznīcu, 
mūsu latvju tautu un, jo sevišķi, pret viņas bērniem un jauniešiem – mūsu nākotnei. Tas palīdz 
ar prieku strādāt pārliecībā, ka Dievam vēl daudz, jo daudz paredzams mūsu Baznīcai. 

 
Kādas ir Jūsu domas (vīzija) par mūsu Baznīcas nākošo piecu gadu nākotnes iespējām un darāmiem 
darbiem? 

Dieva vārds mudina: “No rīta sēj savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram, 
jo tu nezini, kas izdosies, vai šis, vai tas, bet varbūt, ka izdodas arī abi vienlīdz labi.” (Sal. māc. 
11:6) 
Tikai Dievs zina, vai izdosies šis, vai tas, nākamos piecos gados, bet paļāvībā Viņam, būs jālemj 
kāda Baznīca mēs gribam būt. Manā nākotnes vīzijā par mūsu Baznīcu redzu plaši atvērtas 
dievnama durvis. Redzu ienākot tos, kas sen pazīst cits citu, arī tos, kas pirmo reiz ienākot, 
tiek sagaidīti patiesā, kristīgā sadraudzības garā. Kopā lūdzot, saņemot Vārdu, sakramentus, 
žēlastību un iedrošinājumu, tie iziet pasaulē stiprināti ticībā, cerībā, ar mieru savās sirdīs– un 
ar sēklu pilnām rokām! Gatavi sēt tālāk un piedalīties Baznīcas darbā ārpus dievnama. 

Jēzus līdzībā par sējēju saskatu iedrošinājumu mūsu misijas un evanģelizācijas iespējām. 
Sējējs iet sēt un izšķērdīgi met Dieva vārda sēklas uz visām pusēm un visdažādākās zemēs 
(cilvēku sirdīs). Tas, šķiet, nenogrimstot rūpēs par to, vai sēklas pietiks, bet uzticās Tam, kas 
tās devis. Sējējs nekrāj sēklas kamēr apstākļi būs tieši tie ‘pareizie’, tas zina, ka tādus kādreiz 
jārada pašam. Sējējs apzinās, ka pats varbūt nebaudīs darba augļus, bet priecājās par iespēju 
tādus citiem sagādāt. Daudz varam mācīties no sējēja par to, cik lielu lomu visos darbos spēlē 
mūsu paša gribas spēks, attieksme un nostāja. 

Nākamos piecus gadus es strādātu, lai arī mēs kā sējēji, tas ir, Dieva Vārda kalpi, vēl dziļāk 
un pozitīvāki novērtētu mūsu dažādību. Esam viena Baznīca, kuŗā kalpo māsas un 
brāļi ar ļoti atšķirīgām pieredzēm, izglītībām un teoloģiskiem uzskatiem. Tā ir mūsu 
realitāte, bet nedrīkstam aizmirst, ka mūs vieno Dieva lēmums, ka visi esam dzimuši latvieši. 
Šī piederība latvju tautai ir kā dāvana, kas tomēr prasa daudz darbu to saglabāt un baudīt. Es 
strādātu, lai mūsu dažādība mūs nesašķeltu, bet svētītu mūsu Baznīcu. Kā to dara četri 
evanģeliji, kas katrs savā balsī apliecina to pašu patiesību. 

Apzinot mūsu reālo situāciju, financiālos ierobežojumus un skaitļus, kas liecina, ka pavadām 
mūžībā vairāk Dieva bērnus kā kristam, domāju, ka ir pienācis laiks vairāk pateikties, ka 
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arvien esam aicināti piedalīties Dieva valstības darbā. Es strādātu, lai LELBĀL arvien būtu 
pārstāvēta ticīgo brāļu un māsu vidū, un vairāk iesaistoties ekumeniskos pasākumos. Mūs 
respektē citas baznīcas un pat mācās no mūsu pieredzes, kā visdažādākos apstākļos pastāvēt 
ticībā. Pasaulē cieš tik ļoti, ļoti daudz, un, 

jo sevišķi bēgļi, kuŗus stiprinātu mūsu liecības. Savā vīzījā redzu Baznīcu kas staigā blakus 
tiem, kas cieš un, vai nonākuši nedrošībā, palīdz, kur iespējams, un lūgšanās cits citu stiprina. 

Kāda varētu būt Jūsu stratēģija par šīs vīzijas īstenošanu? Kas varētu traucēt, kas palīdzēt? 

Stratēģija būtu: 

! Turpināt lūgt par mūsu Baznīcu un pēc Dieva vadības, lai pārbaudītu savu darbu. 
! Es censtos iepazīties ar visām draudzēm, pēc iespējas tās apmeklējot, bet noteikti tās 

kontaktējot tieši. 
! Aicināt LELBĀL vadībai kopā uzstādīt mērķus un darba plānu. Mērķiem jāuzrunā 

jautājumus par mūsu Baznīcas identitātes izpratni, evanģelizācijas un misijas iespējām, 
namturības grūtībām un attiecībām ar citām baznīcām un kaimiņiem. 

! Lai mērķi atspoguļotu vajadzības, gribu izstrādāt aptauju par iepriekš minētiem jautājumiem 
mūsu draudzēm un garīdzniekiem, izmantojot internetā pieejamās aptaujas programmas. 
Rezultāti palīdzētu definēt mērķus. 

! Top LELBĀL mājas lapa. Solos tajā rakstīt latviski un angliski, plašāk informējot par darbu. 
! Meklētu pēc iespējām biežāk tikties ar garīdzniekiem/cēm, kopā lūgt, atjaunoties un dalīties 

pastorālās un teoloģiskās pārrunās. Tas, galvenokārt notiktu elektroniski, tomēr neuzdodot 
iespēju, ka mēs varētu visi satikties, piemērām LEBLĀL rīkotās draudžu dienās. 

! LELBA rīkotie laju kursi jau kļuvuši internacionāli. Paldies Rītdienas fondam par 
atbalstu. Es lūgtu lai tādi kursi vēl vairāk iesaistītu visu LELBĀL. Līdzīgi ceru, ka notiktu 
ar LELBA labdarbības projektiem. Šogad “Priecīgās pēdās” jau piedalās Melburnas 
draudze. Šādi projekti ir bijuši ļoti efektīgi un tiem labprātīgi ziedo laiku un finances! Ticu, 
tādi iesaistītu arī tos, kas no Latvijas izbraukuši, bet vēl nav draudzēs.  Kopā veicot 
darbus, notiek evanģelizācija! 

! Veicināt sarunas ar Evangelical Lutheran Church in America, lai rastu darba iespējas LELBĀL 
mācītājiem A.S.V. kalpot viņu draudzēs. 

! Elektroniski sakopot ticības mācības programmas un tās piedāvāt ģimenēm, kas dzīvo tālu 
no latviešu draudzēm un grib bērnus mācīt. Jādomā vairāk par tiem, kas nav auguši 
draudzēs. Mudināt izmantot technoloģiju, lai sasniegtu tos, kas vairs nespēj piedalīties 
dievkalpojumos. 

! Aicināt tos, kas nesenāk no Latvijas iebraukuši un jau ir aktīvi mūsu draudzēs, dalīties 
pieredzē un ieteikumos, kā labāk atbildēt uz jauniebraucēju garīgām vajadzībām. 

! Atjaunot māsu draudžu darbu ar Latviju, to pārvaidojot, lai veicinātu iespējas vairāk garīgi 
cits citu stiprināt un atvert durvis ‘no abām pusēm’ Kristus vienojošai mīlestībai. 

! Aicinātu lielāko latviešu organizācijas pārstāvjus uz mūsu Sinodēm vai lielākām 
sanāksmēm. Senāk to esam darījuši, tas palīdzējis citus informēt par mūsu darbu. 

 
Kas varētu traucēt? Mūsu visu līdzdalības, līdzekļu un laika trūkums. Klusēšana par to, kas 
patiesi rūp. Atsvešināšanās vienam no otra un no kopējās vīzijas. 

Kas palīdzētu: Mūsu visu lūgšanas, līdzdarbība un ziedotāju labvēlība. Uzticības pilna 
dalīšanās un atklātība, lai dziedināšana varētu notikt, kur tā ir vajadzīga. Apziņa, ka tie, 
kas ziedo laiku, līdzekļus un talantus ir daudz un par tiem arvien jāpateicās! Palīdzētu, ja 
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viņi, kas paši piedzīvojuši došanas  un  līdzdarbības  svētību  un  kalpošanas  prieku  dalītos  
savā  pieredzē  savās  draudzēs. 

Palīdzētu  arī  mums  visiem  vairāk  atspoguļot  šādu  prieku,  ticības  pārliecību  un  ticību  
tik apbrīnojamām Pestītājam, kas vēsta: “Es dzīvoju un jums ar’ dzīvot būs!” (Jāņa ev. 14:19b) 

Kādu atbalstu un rīcību Jūs sagaidītu no draudzēm un amata brāļiem/māsām? 

Es  sagaidītu  drošsirdīgu,  patiesu,  un  atklātu  sadarbību;  lūgšanas  vienam  par  otru,  un  
labu komunikāciju. Es sagaidītu, ka mēs kopā uzdrīkstētos paši sevi pārbaudīt, turpinātu savu 
izglītot un līdzi domāt kā Baznīcu reformēt, ja Dieva Gars uz to mudinātu, kā savā laikā mācīja 
Mārtiņš Luters. Es vēl cerētu, ka mēs cits citam vairāk pateiktos un kopā gavilētu, kad kas 
labi izdotos, un vairāk izprastu un mierinātu, ja kas neizdotos - tā vairojot kalpošanas prieku un 
labestību mūsu vidū. 

Kādi ir Jūsu mērķi sadarbībai ar LELB? 

Turpināt savstarpējās lūgšanas. 

Turpināt sarunas ar LELB vadību, kas veicinātu savstarpēju respektu un atklātību, jo esam divas 
ļoti atšķirīgas Baznīcas, kuŗām ir viens Dievs un viena tauta. 

Attīstīt apmaiņas iespējas garīdzniekiem LELB un LELBĀL draudzēs. 

Turpināt labo un nepieciešāmo sadarbību ar Latvijas universitātes teoloģijas fakultāti. Turpināt 
atbalstīt garīdznieces, kas vēl pilnīgāki grib kalpot Latvijā, bet kuŗām tas tiek liegts, vai arvien 
vairāk ierobežots. 
Turpināt sarunas ar tiem, kuŗu teoloģiskā izpratne par vispārējo priesterību, kristoloģiju vai 
eklezioloģiju izraisa jautājumus, kuŗus katra Baznīca atbild atšķirīgi. 

Kā saredziet Bīskapa amata izpildīšanu ņemot vērā citus savus pienākumus vai amatus? 

Ar šī gada oktobŗa noslēgšu darbu kā LELBA pārvaldes priekšniece, kā darbības noteikumi 
paredz. Mana draudze ir vienmēr atbalstījusi manu darbību ārpus tās, tās vadība tagad 
atbalsta manu lēmumu nopietni samazināt mācītājas darbu, ja mani ievēlētu. 

Draudzē ir ļoti spējīgi laju vadītāji, kas mācījušies vai mācīsies laju kursos. Draudzes 
padomē darbojās vairāku paaudžu aktīvi, uzticīgi un atjautīgi locekļi. Padomē pieci ir starp 30 
un 40 gadu vecuma. Ir attīstīta angļu valodas programma un viens lajs vada Bībeles stundas. 
Aktīvi darbojās samariešu grupa, kas palīdz aprūpēt vecākos locekļus. Draudzes dzīvē un 
vadībā ir iesaistījušies vairāki, kas dzimuši Latvijā, bet pēdējos gados te pārcēlušies. 

To visu minu, jo ticu, ka draudze būs labi aprūpēta un aktīva arī, ja mana kalpošana 
samazinātos. Draudzes vadība jau apsvērusi, ka aicinās palīgmācītājus. Ja Bīskapa amats to 
pieprasītu, mūsu ģimenes financiālie apstākļi atļautu pavisam pārtraukt darbu draudzē; tomēr, 
ticu, ka kalpošana savā draudzē dotu dziļāku izpratni par citu draudžu ikdienu un palīdzētu 
labāk vadīt Baznīcu. Mana apbrīnojamā un mīļā ģimene arī atbalsta manu darbu un izvēli 
kandidēt. 

 

 

 



ZELTA&VĀRTU&VĒSTIS&
!

LĪDZ 31. JŪLIJAM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

 
 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Līvija Matsons  30.00    
 
 

Draudzes budžeta vajadzībām  

Dzintra Pružinskis 50.00    Edmunds Žīgurs 500.00  
 

 

Mācītāja Eduarda Putniņa un Nadježdas Putniņš piemiņai  

Dace Rutland  100.00       
 

 
DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES 

 
21. jūnijā, Sacramento:   20 apmeklētāji,  $200 kolekte; 
22. jūnijā, San Francisco:   17 apmeklētājs, $91 kolekte; 
28. jūnijā, Napā:    18 apmeklētāji,  $350 kolekte; 
6. jūlijā, San Francisco:   14 apmeklētāji,  $110 kolekte; 
12. jūijā, Palo Alto:    6 apmeklētāji,   $47 kolekte; 
13.jūlijā, San Francisco:   19 apmeklētāji, $99 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
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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, e-pasts: rekshans@att.net 

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: 2607 La Terrace Circle, San Jose, CA 95123  
tel.(408)386-5652 

Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131, tel. (415) 824-
9575  

Valdes loc. Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030, tel: 
(408)-656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com 

Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA, tel: (415) 382-1587, e-
pasts: karltekla@aol.com 
 Valdes loc. Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, tel: (408)-
813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com 

 
  

  
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 
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REVĪZIJAS KOMITEJA 
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Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 

notikumu kalendārs 
  

Sestdien, 23. augustā, 4:00pm, Teātra izrāde "Parīze-Rīga-Parīze", Draudzes namā, 425 
Hoffman Ave, San Francisco 

Piektdien,  29. augustā, 7:30pm,  Kazahstānas vakars, Draudzes namā, 425 Hoffman Ave, 
San Francisco 

Sestdien, 6. septembrī, 2:00pm, Mākslas izstādes "Rudens krāsas" atklāšana, Draudzes 
namā, 425 Hoffman Ave, San Francisco 

Sestdien, 20. septembrī, 1:00pm, Diskusija par Saeimas vēlēšanām, Draudzes namā, 425 
Hoffman Ave, San Francisco 

Sestdien, 27. septembrī, 1:00pm, LU 95. gadasvētku svinības, Draudzes namā, 425 Hoffman 
Ave, San Francisco 
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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 

 


