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LELBĀL arhibīskapa Elmāra E. Rozīša sprediķis 

"Esi stiprs un drošs! Nebīsties un nebaiļojies!" (1.Laiku 22:13) 

"Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes; jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, 
nav sasniedzis pilnību mīlestībā." (1.Jāņa 4:18) 

Mīļās māsas un brāļi Kristū, 

šis laiks ir atkal laiks, kurā mēs baidāmies vairāk nekā agrāk. Vairāk nekā puse Vācijas 
iedzīvotāju baidās no kara. Karš nav nekas jauns cilvēces vēsturē, un tie no jums, kam ir 70 
gadu vai vairāk, to esat paši piedzīvojuši. Bet tad nāca gadu desmiti, kad vismaz mums šeit 
Vācijā kara briesmas likās esam tālu. Tā kā pārsteigums bija kara darbības Jugoslāvijā - ka tā 
kaut kas var Eiropā notikt! - bet tās neskāra mūs. Tas, ka tuvējie austrumi ir nemierīgi, pie tā 
bijām pieraduši, un Sīrija, Irāka un Afganistāna tomēr ir tik tālu prom. Bet Ukraina tagad, un 
apziņa cik ātri mūsu Latvija varētu atkal būt akūti apdraudēta, - līdz ar atmiņu, ka tieši pirms 
100 gadiem izcēlās 1. Pasaules karš, un pirms 75 gadiem otrais - tas viss mums ir atgādinājis, ka 
mūsu skaistā, labi iekārtotā ikdienas dzīve arī kopumā nemaz nav tik droša. Par globālām 
katastrofām un mūsu ikkatra personīgiem dzīves apdraudējumiem nemaz nerunājot. 

Tādēļ man sevišķi nozīmīgi likās, ka šī septembra mēneša Dievvārds tieši to uzrunā: "Esi stiprs 
un drošs! Nebīsties un nebaiļojies!"Un ņemot vērā, cik bieži mēs Bībelē varam lasīt vārdus 
"Nebīsties, nebīstieties!", domāju, ka mums derētu reiz par tiem padomāt un ļaut tiem runāt arī 
uz mums. 

Šie vārdi patiesi ir centrāli Bībelē, simtiem reižu mēs tos lasām tieši tā, vai arī līdzīgā veidā, un 
pie tam svarīgās vietās. 

Pie tam interesanti ir, ka bieži šie vārdi "Nebīsties, nebīstieties" ir Dieva paša vai viņa eņģeļu 
sveiciens.Cilvēka pirmā reakcija ir tā, ka viņš nobīstas Dieva vai debesu būtņu priekšā, 
sastopoties ar Mūžīgo, Vareno, žilbinoši Spožo - iepretim kuram mēs jūtamies niecīgi, mazi, 
apdraudēti. Jēzus dzimšanas stāstos eņģelis to pavēstot Marijai, saka "Nebīsties!" un ganiem 
eņģeļu pulki vēstī: "Nebīstieties, jo mēs pasludinām jums lielu prieku!" 

Gluži dabīgi mēs mēdzam ar bailēm reaģēt uz visu, kas ir daudz lielāks par mums, uz visu, ko 
mēs nevaram pārredzēt, saprast vai kontrolēt. Tādēļ Dievam pirmā lieta bieži ir, šo satraukto 
cilvēku nomierināt: Es tas esmu, Es tavs Tēvs, tavs Pestītājs, Es, kas tevi mīlu un Tev gribu labu 
- tev nav jābaidās. 

Varbūt tas ir kaut kas, kas līdzīgi varētu atkārtoties ar mums, arvien par jaunu. Arī mūsu pirmā 
reakcija Dieva priekšā - kā tā lai nebūtu izbīšanās, izjūtot Visuvaldītāja, Mūžīgā tuvību! Bet 
kaut mēs tad ļautu arī sevi uzrunāt ar Dieva "Nebīsties!"- kas bailes pārvēŗš bijībā, un mums 
sniedz pamatu un drosmi celties, lai dzīvotu kā Dievs to vēlas, un pildītu, ko Viņš grib, un 
slavētu mūsu Tēvu debesīs.  

Jo, kas no Dieva sadzirdējis šo "Nebīsties!", tam arī var zust bailes no visa tā, kas ir mazāk 
nekā Dievs. No visa pasaulīgā, no visa pārejošā, lai cik tas mūs arī tiektos apdraudēt. Un tā nu 
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nāk, ka Bībelē lasām "Nebīsties!" šajā ziņā: Nebīsties no visiem tiem, kas tev uzmācas, no 
cilvēkiem, no anonīmām varām, no grūtībām un izaicinājumiem. Tu vari paļauties uz Mani, uz 
Dievu. Tu vari ticēt Man, ka Es tevi neatstāšu. Kaut arī lietas neietu tā, kā mēs to labprāt vēlētos 
- jo Dieva prāts un saprašana ir tālu pāri mūsējam, un daudz kas mums ir un paliks nesaprotams, 
jo risinājums neiekļaujas mūsu ierobežotā laika un saprašanas robežās - uz Dievu mēs varam 
paļauties, ka Viņš mūs neatstās. Kā Viņš to mums ir solījis, piemēram, kristībās. Un kā Viņš ir 
mūs iedrošinājis, ka jebkurā brīdī varam pie Viņa griezties lūgšanās, piemēram, piesaucot Mūsu 
Tēvs debesīs! 

Būtībā mūsu septembra Dievvārds no Laiku grāmatas (Chronik) nāk no kopsakara, kas ir tā 
sakot diezgan ikdienišķīgs. "Esi stiprs un drošs! Nebīsties un nebaiļojies!" šeit nav sacīts kaujas 
priekšvakarā, vai situācijā, kurā jābaidās par dzīvību. Šeit šie vārdi ir iedrošinājums liela 
uzdevuma priekšā. Dāvids to saka savam dēlam Sālamanam, "miera cilvēkam". Bet mēs 
zinām, cik grūti ir uzcelt kaut vai vienas ģimenes mājiņu. Kur nu vēl uzcelt milzu templi 
Dievam. Tā ir ļoti liela apņemšanās, un riski nav mazi, ne tikai vien pašas celtniecības ziņā. Vai 
līdzekļus tomēr neieguldīt militārā sektorā? Un vai var uz to paļauties, ka sakarā ar finansiālo 
slodzi un nodokļiem neizcelsies iekšēji nemieri? Šajā kopsakarā tad Dāvids saka Sālamanam: 
"Esi stiprs un drošs! Nebīsties un nebaiļojies!" 

Situāciju tā tad visdrīzāk varētu salīdzināt ar svarīgiem brīžiem mūsu dzīvē, ar to izaicinājumu, 
ka mēs ar mūsu dzīvi ceļam templi Dievam. Arī mums var likties: kas nu es? Ar manu dzīvi 
celt templi Dievam? To lai dara speciālisti, bagātāki, gudrāki nekā es, tādi kam vairāk laika un 
iespēju. Bet ar šiem vārdiem Dāvids tā sakot norāda arī mums uz visām dotībām, kas mums ir 
dotas no Dieva mūsu Radītāja, un tad vēl no mūsu Pestītāja, un viņš saka: "Esi stiprs un drošs! 
Nebīsties un nebaiļojies!" 

Faktiski tas sākas ar jau ar to drosmi, uzsākt ikkatru dienu. Dažreiz mēs jūtam tik maz spēka 
mūsos. Un darba tik daudz, un daudz kas varētu neizdoties! Pamēģināsim apzināties šo Dieva 
mudinājumu: "Esi stiprs un drošs! Nebīsties un nebaiļojies!" Apzināsimies to spēku un tās 
dāvanas, kas mums ir. Un, galvenais, ka arī šajā dienā uz Viņu varam paļauties. Mums ir Viņš 
kā Gans un Sargs, mums ir Viņš kā palīgs, kas stiprāks par jebkuru iedomājamo ienaidnieku, 
stiprāks pat par mums pašiem kā ienaidniekiem sev, stiprāks par ļaunumu, stiprāks par nāvi. 
Novēlēsim sevi un savas dienas tai mīlestībai, kurā baiļu nav. Protams, ka vajaga uzmanības un 
piesardzības, bet ne tās bailes, kas stindzina un kavē un ir nāves ierocis. 

Šādā veidā mēs spēsim arvien par jaunu piecelties. Šādā veidā arī mēs spēsim celt mūsu 
dzīvi kātempli Dievam. Un šādā veidā mēs pārvarēsim visus tos ienaidniekus, kuriem bailes ir 
viņu galvenais ierocis. Ar bailēm panākot paklausību un varu. Tomēr, spēcīgākā tad parādās tā 
mīlestība, kurā baiļu nav. Un kas zin, ka "Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek 
Dievā un Dievs viņā" - tik tuvs mums var kļūt Dievs Visuvarenais. 

Viņa pirmie vārdi tādēļ arī turpmāk būs, kad mēs Viņu sastopam: Nebīsties! 

Un Viņa tuvībā ieslēgts tad būs "Nebīsties"iepretim visam, kas mūs spēj apdraudēt šajā pasaulē, 
lielā politikā un mūsu ikdienas personīgā dzīvē. Kamēr Viņš ir ar mums, mūs sargā un vada. 
Āmen! 
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Arvien biežāk aizdomājos par to, cik 
ļoti žēl, ka laiks dzīvē ir ierobežots. Mēs 
nevaram paspēt visu, ko vēlamies, un 
gribot vai negribot reiz jāsastop skaudrā 
sajūta, ka kaut kas paliek nepaveikts, 
nepaspēts, lai arī tā būtu tikai neizlasīta 
grāmata vai nenotikusi saruna. No kā 
veidojas mūsu mūža kopums, tas ko 
sakrājam vai arī – nesakrājam savas 
dzīves krātuvēs? Par šiem jautājumiem 
īpaši jāatceras Pļaujas svētkos, kurus 
atzīmējam oktobrī: ko esi, ko neesi Tu 
savā dzīvē paspējis sakrāt, pieredzēt, 
piepildīt? Katru gadu, tuvojoties 
rudenim, mūs uzrunā šie jautājumi. Un 
ne tikai, cik daudz esam ko izdarījuši, 
sakrājuši, bet, cik tam ir vērtība, kas ved 
mūs tālāk, lielākā plašumā, patiesākā 
bagātībā. Arī mēs taču, nereti 
klausāmies un nesadzirdam, lasām, bet 
nesalasām, skatāmies, bet neredzam. 
Vērtīgākais bieži paiek nezutverts...  Un 
arī, pilnīgi iespējams, ka pirms Tu vari 
kaut ko vērtīgu sakrāt sevī, Tev no kaut 
kā cita, mazāk vērtīga ir jāatbrīvojas, 
jāattīra sevi. Kādreiz ir grūti atbrīvoties 
no lietām fiziski, bet vēl grūtāk tas var  
būt garīgi. Varbūt pat aiz mūsu 
dažādiem “svētumiem” slēpjas vienārši 
smaga nostaļģija pēc pagātnes, no kuras 
nespējam tikt uz priekšu. Tieši tādēļ 
man šķiet zīmīgi, ka drīz pēc Pļaujas 
svētkiem mūsu Baznīca atzīmē arī 
Ticības atjaunošanas, Reformācijas 
dienu, kā jaunu aicinājumu izvērtēt savu 
garīgo dzīvi, vai nav pienācis laiks kaut 
ko sevī atsvaidzināt.  

Nesen atradu viena no 20. gadsimta 
lielākajiem luterāņu teologiem, Dītriha 
Bonhēfera 1934. gadā teiktu 
Reformācijas dienas sprediķi. Tas pēc 
80 gadiem nebūt nav novecojis. (Jā, cik 
īpatnēji, dažas uz brīdi it kā svaigas 
domas noveco tik ātri, savukārt citas – 
ir dzīvas un svaigas neskaitāmos laiku 
lokos.) Bonhēfers saka: “... Baznīcai, 
kas kā neviens cits runājusi par spēku, 
pestīšanu un uzvaru, ticot Jēzum 
Kristum, tai Baznīcai, kas ir liela ticībā, 
jābūt vēl lielākai mīlestībā. No vienas 
puses, līdz ar to mēs negribam neko 
citu, kā vien doties atpakaļ pie 
reformācijas sākumiem, bet, no otras 
puses, vēlamies stāties pretī bīstamībai 
un deģenerācijai, kas jau no paša 
sākuma ir apdraudējušas 
protestantismu – proti, ka sastinga vēsts 
par ticību, kas vienīgā glābj, tā kļuva 
par nedzīvu vārdu, jo šī vēsts netika 
uzturēta ar mīlestību. Nekam nav derīga 
ticības Baznīca, lai arī tā būtu ticības 
apliecībai visuzticīgākā un 
visortodoksālākā, ja tā daudzkārt nav 
arī vistīrākās un visaptverošākās 
mīlestības  Baznīca.  Ko gan nozīmē 
ticībā saukt Kristu par savu Kungu un 
neizpildīt viņa gribu? Šāda ticība nav 
ticība, tā ir liekulība.  Tas nevienam 
cilvēkam neko nedod, ja viņš svēti 
apzvēr savu ticību Kristum, bet pirms 
tam nav gājis un izlīdzis ar savu brāli, 
lai cik bezdievīgs, piedauzīgs vai 
cienījams viņš būtu vai arī piederētu 
citai rasei. (Mt. 5:24) Baznīcai, kas 
aicina tautu ticēt Jēzum Kristum, pašai 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 

Mēneša vēstījums  
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šajā tautā jābūt par degošu mīlestības 
liesmu, piedošanas sācēju, kā krāsnij, 
kurā sadeg viss naids un, kur  naida un 
lepnuma cilvēki tiek pārmainīti tā, ka tie 
top par mīlestības cilvēkiem.... 
Tūkstoškārt apmānītajai  un pieviltajai 
cilvēcei ir nepieciešama ticība, 
ievainotajai un cietējai cilvēcei ir 
nepieciešama cerība, naidā un 
neuzticībā nonākušajai cilvēcei ir 

vajadzīga mīlestība – un, ja mums vairs 
nav nekādas līdzcietības pret savu 
nabaga dvēseli, kurai arī tas viss 
patiešām ir nepieciešams, tad lai mums 
ir līdzcietība vismaz pret nabaga 
cilvēci!”  Šķiet, tie ir ne tikai 
Reformācijas, bet arī Pļaujas svētkiem 
atbilstoši vārdi, kas jautā par patieso 
vērtību tam, ko esam darījuši, krājuši, 
veidojuši.    

 

DIEVKALPOJUMI OKTOBRĪ

 
SVĒTDIEN, 10./5. 
PLKST. 15.00 
DIEVKALPOJUMA VADĪŠANĀ 
PIEDALĀS  ROTA STONE 
 

 
SAN JOSE-LOS GATOS, septiņpadsmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, 16548 Ferris Ave, Los Gatos 
 

 
SESTDIEN, 10./11. 
PLKST. 12.00 
 

 
SACRAMENTO, astoņpadsmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem – Pļaujas svētki, Pie Līvijas Matsons, 
11416 Treasure Hill Court, Gold River 

 
SVĒTDIEN, 10./12. 
PLKST. 11.00 
Pēc dievkalpojuma draudzes 
bazārs   

 
 SAN FRANCISCO, Pļaujas svētku dievkalpojums ar 
dievgaldu. Ērģelniece Rasma Rekšāne, 425 Hoffman ielā  
 

 
SVĒTDIEN, 10./19. 
PLKST. 11.00 
DIEVKALPOJUMU VADA ROTA 
STONE 
 

 
SAN FRANCISCO, deviņpadsmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem,  ērģelniece Rasma Rekšāne, 425 Hoffman 
ielā  
Pēc dievkalpojuma Valdis un Laila Birznieki stāstīs par 
savām pagājušās vasaras pieredzēm Rietumu krasta 
Vasaras Vidusskolā “Kursa” un rādīs par to uzņemto 
filmu. 

DIEVKALPOJUMI NOVEMBRĪ

 
SESTDIEN, 11./8. 
PLKST. 12.00 
DIEVKALPOJUMA VADĪŠANĀ 
PIEDALĀS  ROTA STONE 

  
SACRAMENTO, divdesmit otrā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar Dievgaldu, Lutheran 
Church of the Cross, 4465 H Street, Ērģelniece Rasma 
Rekšāne 
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SVĒTDIEN, 11./9. 
PLKST. 11.00 
DIEVKALPOJUMA VADĪŠANĀ 
PIEDALĀS  ROTA STONE 
 
 

 
SAN FRANCISCO, Lāčplēša dienas dievkalpojums ar 
dievgaldu, 425 Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 
Pēc dievkalpojuma draudzes Padomes sapulce, 
kurā tiks balsots par diakones Rotas Stones 
pieņemšanu darbā   Ziemeļkalifornijas latviešu 
lut. draudzē 

 
SVĒTDIEN, 11./16. 
PLKST. 11.00  
 

 
SAN FRANCISCO, VALSTS SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS  
425 Hoffman ielā, ērģelniece Rasma Rekšāne 
PĒC DIEVKALPOJUMA – LATVIJAS VALSTS SVĒTKU 
AKTS UN SARĪKOJUMS. 

 
SVĒTDIEN, 11./23. 
PLKST. 11.00  
 

 
SAN FRANCISCO, Mirušo piemiņas dienas 
Dievkalpojums ar dievgaldu,  Ērģelniece Rasma Rekšāne, 
425 Hoffman ielā  

 
SVĒTDIEN, 11./23. 
PLKST. 15.00 

  
LOS GATOS, Mirušo piemiņas dienas Dievkalpojums 
ar dievgaldu, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, Ērģelniece 
Rasma Rekšāne 

 
SESTDIEN, 11./29. 
PLKST. 13.00 

  
SANTA ROSA, Adventa laika pirmā svētdiena, pie Lori 
un Darra Hercs, 3692 Newbury Court, Santa Rosa. 
Pēc dievkalpojuma – pusdienas, uzsākot adventa laiku 
un tuvojoties māc. Kārļa Žola kalpošanas noslēgumam 
Ziemeļkalifornijas latviešu lut. draudzē.  
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Ziemeļkalifornijas latviešu lut. draudzes valde sirsnīgi aicina visus uz 

 PĻAUJAS SVĒTKU BAZĀRU 

svētdien, 12. oktobrī.  

Jūsu izklaidei, arī šoreiz Bazārā arī spēlēsim „Jeopardy” spēli. 

    

Arī šogad 20. oktobrī pļaujas svētku Bazārā notiks izloze, kuru 

cenšamies uzturēt par jauku mūsu Pļaujas svētku daļu. Tādēļ 

aicinām Jūs ziedot bazāra izlozei tādus priekšmetus, kurus 

Jums pašiem būtu prieks izlozēt. Šos Jūsu ziedotos 

priekšmetus aicinām nogādāt Draudzes namā pirms Pļaujas 

svētkiem. Par šo mantu nogādi uz Draudzes namu, lūdzam 

zvanīt vai nu Ingrīdai Skrabei, tel: 408-386-5652 vai   

Jogitai Jurevskis, tel: 650-359-4025   

 

!
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DRAUDZES PADOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 

Mīļā draudze un draudzes padomes locekļi! 

Kā jau esat dzirdējuši, šī gada nogalē, pēc vairāk kā 14 gadiem 

mūsu draudzes darbā, atpakaļ uz Latviju pārceļas mācītājs Kārlis 

Žols.  

Draudzes valde un mācītājs nopietni ir domājuši par nākamā 

draudzes mācītāja amata pildītāja atrašanu. Esam priecīgi, ka mūsu 

apkārtnē uz dzīvi ir apmetusies teoloģe Rota Stone, kura nesen ir 

izturējusi pārbaudi, lai varētu kalpot LELBA diakona amatā. Viņa 

par diakoni tiks ordinēta LELBA sinodes laikā oktobra beigās.  

Daudzi no Jums ar Rotu Stoni jau ir varējuši iepazīties. Šajā laikā 

Rota Stone arī pakāpeniski iepazīstas ar mūsu draudzi.  

Sekojot mūsu draudzes Satversmei, lai tiktu pieņemts darbā jauns 

mācītājs, par to ir jābalso draudzes padomei.  Tādēļ aicinām 

draudzes padomes locekļus ierasties uz mūsu draudzes dievnamu 

San Francisco svētdien 9. novembrī, kad  pēc dievkalpojuma, kuru 

vadīs diakone Rota Stone un māc. Kārlis Žols,  noturēsim draudzes 

padomes sēdi, kurā balsosim par šo vienu jautājumu.  

Draudzes Satversmes 23. punkts saka, ka, lai šo jautājumu izlemtu,  

padomes sēdē jāpiedalās vismaz 2/3 no padomes locekļiem.       

Jūsu,  

Ziemeļkalifornijas latviešu lut. draudzes valde un māc. Kārlis Žols!!!!!!!!!!!!!

!
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DĀRZA SVĒTKOS 
7. septembrī Anitas un Maigoņa Norānu mājās notika mūsu draudzes Dārza svētki. 
Kā jau daudzus gadus, arī šogad Maigonis un Anita Norāni dāvāja Dārza svētku 
apmeklētājiem sirsnību un viesmīlību, uzņemot tos savās mājās un dārzā.  Dārza 
svētkos piedalījās ne mazāks skaits apmeklētāju kā pagājušajā gadā.  Bija 
sagatavotas gan brīnišķīgas pusdienas, gan loterija. Loterijā, kā parasti, bija pīrāgi, 
siers, maize no Latvijas, saldumi, rotaslietas, dāvanu kartes, dzērieni u.t.t. Paldies 
nama tēvam un nama mātei, visiem, kas strādāja, lai šī diena noritētu sekmīgi,  kā 
arī visiem Dārza svētku apmeklētājiem, kuri atbalstīja mūsu draudzi!   
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PATEICĪBA 

Arī šovasar varējām baudīt patīkamas stundas Anitas un Maigoņa  

Norānu skaistajā dārzā, kad atbraucām no tuvienes  un tālienes uz Draudzes Dārza 

svētkiem. Ievērojams skaits – astoņi (8) bija ceļojuši  no Sacramento apkārtnes. 

Dārzā varējām saredzēt lielās pūles, kuras saimnieki bija pielikuši, lai visi stādi  

būtu izplaukuši pilnās kāsās. Visu apmekletāju vārdā izsaku Anitai un Maigonam  

sirsnīgu paldies, ka varējām pavadīt šo dienu  viņu dārzā.  
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Lai sarīkojums labi izdotos, vairāki draudzes darbinieki un labvēļi ziedoja savas 

pūles un laiku. Galvenā  saimniecības  vadītāja  bija Ingrīda Skrabe. Viņas palīdzes  

bija  Rasma Bīns, Anita Greenband, Anita Norāns, Sallija Filits. Tapat ari Iveta 

Kalnozols, kas pārraudzīja divas  lielās “Barbeque”  krāsnis. Ivetai  atbrauca līdz 

Daila Gailīte no Latvijas, kuru tīlīt  pierunājām palīdzēt ar lielo cepšanu. (Šogad 

apmklētāji brīnījās, ka nebija daudz  dūmi cepšanas laikā – paldies, Iveta!). Diemžēl 

Inese Silenieks nevarēja piedalīties, BET viņa sagatavoja īpaši garšīgus vistu 

gabaliņus un atsūtīja ar viesiem no Sacramento. Izsakām lielu un sirsnīgu paldies 

visām saimniecēm par lielo darbu, kas lieliski izdevās un iepriecināja visus 

apmeklētājus. Labs ēdiens prasās pēc dzērieniem, un tos piedāvāja  Inta un viņai 

paldies par piedalīšanos un palīdzību.  

Šajā patīkamajā pēcpusdienas kopībā apsveicām jubilāru Maigoni viņa apaļajā 

jubilejā ar garšīg lielo klinģeri, ko bija gatavojusi Anita Greenband. 

Dārza Svētki un Loterija iet roku rokā, jo tas ir viens no Draudzes lielākajiem 

budžeta sarīkojumiem. Tā arī šogad, loterijas mantu galds bija pilns ar labām un 

garšīgām izvēlēm. Paldies visiem mantu ziedotājiem un īpaša atzinība mūsu 

mācītājam par vairākām mantām, ko viņš atveda no Latvijas. Viņam arī paldies par 

izlozes vadīšanu, ko viņš darīja ar humoru un piemērotām piezīmēm, par ko 

varējām pasmieties. Bija prieks, ka Una un Lotte Veilandi palīdzēja ar loterijas 

bilļešu vilkšanu. Šis bija jau Lottes otrais gads, kad viņa palīdzēja  un vilka biļetes 

no lielā rata ļoti profesionāli. Paldies Jogitai par mantu galdu salikšanu, kā arī Intai 

Vodopals par salikšanu un visu loterijas biļešu izsūtīšanu draudzes locekļiem un 

labvēļiem. Draudzes kasiers Aivars ieņēma vietu dārzā pie sava galda un 

norēķinājās ar visiem apmeklētājiem, kā arī piedāvāja pēdējās lozes  (varbūt tieši tās 

bija tās “laiīgās”). 

Paldies katram Dārza Svētku apmeklētājam par piedalīšanos šajā Draudzes budžeta 

sarīkojumā.  

                                                                                                           Gvido Bergmans 

!
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LELBĀL OFICIĀLI UZŅEMTA PORVOO SAIMĒ 

Šī gada 19. septembrī divas Baznīcas - LELBĀL (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus 

Latvijas) un Luterāņu Baznīca Lielbritānijā parakstīja Porvoo deklarāciju. 

Atbildi uz jautājumu "Kas ir Porvoo saime?" vislabāk dod Porvoo saimes mājas lapa. 

 "The Porvoo Communion is a communion of churches that have signed an agreement to "share 

a common life in mission and service". These churches are either Anglican or Lutheran. The 

Porvoo churches agree on certain fundamental issues, but Porvoo is not a new confession. The 

churches maintain their respective identities.  

The Porvoo Communion has no central or overhead. In every church there is a contact person 

for Porvoo and these contact persons meet every year. Two bishops are co-moderatiors of the 

Provoo Contact group, one from the Lutheran family and one from the Anglican family and two 

co-secretaries, also from both church families." 

No lelba.org 

 

 

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUT. DRAUDZE 
PIEŠĶIR 

ARTURA JULLAS STIPENDIJAS 

Līdz $10,000. – kopsummā, kā finansiālu atbalstu centīgiem universitātes, koledžas 

vai kādas citas valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem. 

Stipendijas domātas studentiem, kas pierādījuši ne tikai labas akadēmiskās sekmes, 

bet arī interesi un spējas uzturēt un veicināt latviešu valodas, kultūras un 

sabiedriskās vērtības. 

Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā dzīvojošiem 

studentiem. Pieprasītājiem jāiesniedz savas dzīves apraksts, kurā minēti sasniegumi, 

aktivitātes un nākotnes ieceres. 

Pieprasījumi un vismaz divu sabiedrisko darbinieku – piemēram, skolotāju vai 

mācītāju atsauksmes iesūtāmas līdz šā gada 1. novembrim draudzes priekšniekam 

Gvīdo Bergmanim, 678 Daffodil Drive, Benicia, CA 94510, tel: 707-748-0138, fax: 

707-748-0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com 
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AR POZITĪVU SKATU NĀKOTNĒ 

LELBA Rietumu apgabala konferences dalībnieki 

Latviešu Evanģēliskās Baznīcas Ārpus Latvijas (LELBĀL) rietumu apgabala 

konference  notika  no 12. līdz 14.septebrim  Seatlas draudzes izkārtojumā, Vašingtonas 

pavalstī. Lieli attālumi šķir deviņas draudzes ASV rietumu krastā un tomēr piedalījas 

25 draudžu pārstāvji un vietējas draudzes locekļi.  Sēde 13. septembrī  sākās ar 

reģistrēšanos 8:30 no rīta. Delegāti bija ieradušies no Vankuveras, Britu 

Kolumbijas,  San Francisko, Los Andželosas  un Denveras, Kolorādo. Takomas draudzi 

pārstāvēja māc.Gija Galiņa. Laipnās Seatles draudzes dāmas, prekšnieces Maijas 

Atvaras  vadībā mūs sirsnīgi uzņēma ar brokastīm. Tām sekoja māc.Gijas Galiņas rīta 

lūgšana. Dziesmas pavadīja  māc. Dr.Daira Cilne.  Ar  to viņa mūs iepriecināja arī  citās 

dziedāšanas reizēs sēdes gaŗumā.  

Par sēdes vadītāju ievēlēja Ēriku Raisteru, protokolēja Andrejs 

Birnbaums.  Māc. Cilne nolasīja rakstisku sveicienu no LELBĀL pārvaldes 

priekšnieces prāvestes Laumas Zušēvicas un mutiskus sveicienus no archibīskapa 

Elmāra E. Rozīša, kuŗš piektdien piedalījās teoloģes Rotas Stones eksaminācijā 

diakones  amatam.  Teol. Stone  to sekmīgi izturēja un kalpos Sanfrancisko draudzē pēc 

prāvesta Žola atgriešanās Latvijā šī gada beigās.                                  

Draudžu pārstāvji  ziņoja par savām draudzēm.  Vankuveru, Britu Kolumbijā, 

Kanadā pārstāvēja Kārlis Pelēns. Draudze ir maza, bet turpina darboties, viņiem kalpo 

māc.Dr.Daira Cilne. Notiek kafijas galdi,  zupas pusdienas, dziedāšanas  pēcpusdienas. 

Vankuveras draudze dalās ar izdevumiem, kam sakars ar draudzes mācītājas uzturēšanu 

Seatlā. 
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Par darbību Sanfrancikso draudzē ziņoja draudzes priekšnieks Gvīdo Bergmanis. Kā 

gandrīz visās draudzēs, tā darbojas ar financiālu iztrūkumu un aizņemas no rezerves 

fonda. Draudzes  mācītāja, prāvesta Kārļa Žola vietā stāsies diakone  Rota Stone. Reiz, 

draudzes sākumos Sanfrancisko bijušas 12 draudzes kopas, tagad tikai 3. Problēmas ar 

automašīnu novietošanu pie baznīcas. Jauniebraucēji piedalās sabiedriskos sarīkojumos, 

bet baznīcā nāk maz. Oaklandes draudze rudenī beigs darbību. 

Par Losanadželosas draudzi stāstīja draudzes priekšniece Tamāra Rūse. Kopš draudzei 

nav vairs pilna laika mācītāja, tajā dievkalpojumus vada adventistu mācītājs Aivars 

Ozoliņš un prāv. Kārlis Žols. Notiek laju dievkalpojumi un dievlūdzēju skaits 

pieaug.  Uz laju kursiem Rockvilē, Marilandē (D.C. draudzē)  dosies Daina Ābele. Los 

Andželosas draudzei ir astoņas  māsu draudzes Latvijā. Prāvests Žols stāstīja 

par  situāciju Sandiego, kur latvieši notur dievkalpojumus pie  Misūri Sinodes 

pastāvošai amerikāņu draudzes baznīcā.  

Prāvests Žols tomēr skatās nākotnē ar pozitīvu skatu, jo vienmēr, visās situācijas 

rodas  pozitīvs  iznākums. Dievs par mums gādā.  

Māc. Helēna Godiņa un māc. Mārtiņš Rubenis  ziņoja par darbību Denverā. 

Dievkalpojumi notiek angļu un latviešu valodās. Sprediķis tiek teikts angļu valodā un 

draudzes valdes sēdes  notiek angļu valodā. Ērgļu skauti (Eagle scouts) savam 

projektam ņēmuši baznīcas  dārza izdaiļošanu un  zīmi pie baznīcas  pārveidojuši abās 

valodās,lai arī angliski runājošie kaimiņi var saprast,ka viņi  tiek gaidīti. Colorado 

Springs latviešu draudze atsakās algot sievieti-macītāju. Tur pašlaik ir "lūgšanas 

grupa". 

Oregonas  draudzes priekšnieks Juris Orle  deva izsmeļošu pārskatu un 

pieminēja, ka nesen mūsu Centra telpās notika aizlūgums par Ukrainu un Baltijas 

valstīm. Arī mūsu draudze iztiek, ņemot no rezerves fonda, Alfrēda Baloža testamentā 

atvēlētās naudas. Oregonas draudze atbalsta latvisko izglītošanos vasaŗas 

vidusskolā  Kursā un  Centrā pastāv skoliņa. 

Māc. Gija Galiņa pastāstīja, ka Tokomas draudzes dievkalpojumi notiek vienu 

reizi mēnesī amerikāņu baznīcā. Apmeklētāju maz, caurmērā 5 vai 6.  

Pēc pusdienām sanācām mazākās grupiņās pārrunāt par darbību dāmu 

komitejās, draudzēs,  garīdznieku jomā. Dāmu kom. redzam, ka ir aizvien mazāk 

darbīgu roku, bet darbs tiek darīts  un sekmīgi. 

Dr.Juris Cilnis ziņoja par svētīgo darbu, ko dara Rītdienas fonds, atbalstot 

teologu izglītības  turpināšanu  un iesaka vairāk piedalīties laju mācītāju sagatavošanas 
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kursos, ko financiāli atbalsta Rītdienas fonds, Dr. J. Cilnis arī paziņo, ka neturpinās 

daudzu gadu  darbību kā  apgabala pārstāvis baznīcas virsvaldē. Priekšā stāv nopietns, 

svarīgs darbs, ievēlēt jauno bīskapu. Rietumu apgabala kasieris un sekretārs  Andrejs 

Zāmelis ziņoja par kases stāvokli.  

Notiek apgabala prāvesta ievēlēšana. Bija četri kandidāti: māc. Gija Galiņa no 

Takomas dradzes, māc.Rubenis no Denveras, māc.Bambans no Oregonas draudzes un 

māc. Dr.Daira Cilne. Dr.Cilne tiek ievēlēta un  ar sajūsmu apsveikta. 

Par apgabala pārstāvi  Baznīcas virsvaldē  ar aklamāciju  ievēl Tamāru  Rūsi.  

Andrejs Zāmelis turpinās savus  pienākumus kā kasieris un sekretārs. Par to viņam liela 

pateicība. 

Pēc vakariņām prāvests Žols lasīja referātu "Kristietības attīstība mūsu laiku 

pasaules skatījumā". Tam sekoja māc.Rubeņa  stāsts par to kā Denveras draudze 

iegādājās latviskus  vitrāžas logus savam dievnamam.  Pagāja daudz gadu, tika 

konsultēti vairāki mākslinieki. Labi ir zināt, ka logus varēs izņemt, ja baznīcu kādreiz 

nākotnē pārdotu nelatviešiem. Arī Sanfrancisko latviešu dievnamam ir latviskas 

vitrāžas un pie sienām 700 Dieva mierā aizgājušo draudzes locekļu vārdi. 

Vakaŗa  svētbrīdi vadīja  diakone Rota Stone. 

Dienas tecējumā mācījāmies jaunas dziesmas māc. Helēnes Godiņas vadībā. 

Svētdienas rītā 11:30 notika  konferences  beigu dievkalpojums. Piedalījās prāveste 

māc.Dr. Daira Cilne, prāvests Kārlis Žols, mācītāji Mārtiņš Rubenis, Gija Galiņa, 

Helēne Godiņa  un diakone Rota Stone. Ērģeles spēlēja bijušā Seatlas  draudzes 

prāvesta Āboliņa dēls, dr.Andris Āboliņš. Dievvārdus teica  prāvest Žols, lūgšanu 

māc.Gija Galiņa. Gājām pie dievgalda.   Konferences iespaidi -  tā notika sirsnīgā 

draudzībā, pacilātībā. Pateicamies Seatlas draudzei par uzņemšanu, dāmu komitejai 

par  cienastiem.  Pateicamies  Šarlēnei (Charlene) Jaundālderei par ļoti glīto 

konferences grāmatiņu un viegli  salasamām delegātu vārdu zīmēm. 

Uz redzēšanos XIV LELBĀL  sinodē, Milvokos!  

Zinta Kūlīte 
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Mūžībā aizsauktas  
 

EMMA JĒKABSONS, dzim. Tucis  
!  1920. gada 20. decembrī Ērģemē 

"   2014. gada 31. augustā Millbrae  

 

ILZE ROZENBERGS 

!  1932. gada 12. augustā Rīgā 

"   2014. gada 23. septembrī S. San Francisco  

 

 

“Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika mūžīgi.” Ps.12.8 
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LĪDZ 30. SEPTEMBRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

 
Draudzes budžeta vajadzībām  

Dzintra Pružinskis  25.00   Alnis Ramanis  300.00 
    

 

Zentas Andersones piemiņai  

Eleonora Grandovskis  50.00   Ruta Lūkas   50.00 
Dagmāra Lejnieks  25.00      
 

Laimas Bikšas piemiņai  

Eleonora Grandovskis  50.00  
 

Jura Petričeka piemiņai  

Rūta Petričeks   100.00 
 

Zelta Vārtu Vēstīm  

Alnis Ramanis   45.00  
 

LELBA un Apgabala nodevas  

Alnis Ramanis   15.00    
 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES 
 

30. augustā, Sacramento:  16 apmeklētāji, $320 kolekte; 
28. septembrī, San Francisco:  16 apmeklētāji, $100 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 vietnieks Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, 
tel: (408)-813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com 

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. Jogita Jurevska: 1116 Tapis Way, Pacifica, CA 94044, tel. (650)359-4025 
Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA, tel: (415) 382-1587, e-

pasts: karltekla@aol.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 
!

REVĪZIJAS KOMITEJA 
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Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 
notikumu kalendārs 

 
Trešdiena, 8. oktobris – piektdiena, 10. oktobris,  Konference "War, Revolution and 
Freedom: the Baltic Countries in the 20th Century", Stauffer Auditorium, Hoover Institution 

Ceturtdien, 9. oktobrī,  12:00pm – 1:15pm Former President of Latvia Vaira Vike-
Freiberga: Security in Eastern Europe and Beyond, 595 Market Street, 2nd Floor, 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 

 


