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KRUSTA TEOLOĢIJA 
 

No Ivara un Anitas Gaides grāmatas  

„Ar atvērtu sirdi: Dzeja, Apceres, Meditācijas” („Gaismas Rīts”, 2014) 

 

 

Krusts nekad nav bijis viegli saprotams. Krusts nav bijis mīlams. 

Tas ir lielākais paradokss, grūtākais, ko kristīgie teologi jebkad ir 

lūkojuši saprast un skaidrot.  
Krusts ir daudz kas vairāk par simbolu. Tas izteic nāves īstenību 

un realitāti, bet tanī pašā laikā krusts izteic kristietības vislielā-

ko cerību. Nāve un dzīvība vienā cilvēkā – Dieva Dēlā Jēzū 

Kristū. Krusta teoloģija runā par Jēzus Kristus krustu, Viņa dzīvi, 
ciešanām un nāvi.  

Dievs savu Dēlu sūta šajā nāvē. Kāpēc? Lai glābtu cilvēci. Lai 

glābtu cilvēkus no grēka, jo katrs cilvēks bez izņēmuma, neskato-
ties uz viņa nopelniem, uz viņa labajiem darbiem, nevar pats no-

pelnīt pestīšanu (piemēram, kā valsts pensiju).  

Apustulis Pāvils teic, ka visi esam grēkojuši, ka neviens nav bez 
grēka (Vēstule romiešiem 3:23). Dieva nodoms pasaulei ir pavi-

sam savādāks, nekā mēs varam iedomāties. Viņš sūta savu Dēlu 

Jēzu Kristu pasaulē, lai to glābtu, kaut tā Viņu nemaz negaidīja, – 
ne tādu Mesiju, ne tādu Pestītāju kā Jēzus.  

Jēzus bija pretstats visam tam, ko pasaule bija gaidījusi. Un vēl 

joprojām ir. Jēzus ienāca pasaulē nabadzīgos apstākļos, dzīvoja 

starp vienkāršiem cilvēkiem. Viņš nāca pie dzīves pabērniem. Profesors Kārlis Kundziņš to tēlaini ap-
raksta savā izcilajā pētījumā Kristus: „Šī dziņa, nokāpjot no atziņas un gaismas kalngaliem, iet pie dzī-

ves pabērniem, interesēties par katru atstumto un par katru kritušo cilvēka bērnu viņa konkrētajā un 

individuālajā situācijā, mīlēt viņus vairāk par paēdušiem, veseliem un pašapmierinātiem, bija kaut kas, 
kas tādā veidā vēl nebija redzēts vai dzirdēts. Tas bija kā brīnums.  

Viņš, kas ar savu gara cēlumu varēja baudīt cieņu un apbrīnu vislabākajās aprindās, nokāpa pie sabied-

rības padibenēm.” [Kārlis Kundziņš. Kristus, Rīga, 1939, 84. lpp.] 
Viņu neinteresēja pasaules vērtības. Viņu interesēja, un Viņš visu laiku runāja par cilvēku pestīšanu, par 

cilvēces glābšanu. Ārpus baznīcas un pat baznīcā daudz par maz tagad tiek par to domāts vai runāts, it 

kā Dieva valstība būtu atkāpusies vai atstumta. Vai tas tādēļ, ka Dieva pestīšanas vēsts nav viegli sapro-

tama vai pieņemama? Mārtiņš Luters, mūsu Baznīcas tēvs, teiktu, ka mums nav vajadzīgi nekādi iz-
skaidrojumi. Dievs ir sevi parādījis tur, kur Viņš grib parādīties, tas ir, pie krusta. Dievs to izvēlas par 

pestīšanas ceļu cilvēcei caur Dēlu un Pestītāju Jēzu Kristu. Ko mēs paši nespējam, Viľš veic mūsu labā. 

Mēs nekā nevaram darīt savas pestīšanas labā, bet Dievs to var un to mīlestībā dara. Tikai Viľš to dara 

savā veidā un laikā.  

Mēs esam cilvēki ar cilvēcisku, bieţi vāju spēku. Bez Dieva palīga mēs nenieka nespējam darīt. Para-

doksāli, ka Dieva spēks parādās Viņa vislielākajā nespēkā pie krusta. Mārtiņš Luters, viens no pirmajiem 

krusta teologiem, pamatoja savu teoloģiju apustuļa Pāvila rakstītajā: „Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē 
gudrību. Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas 

aicināti, tiklab jūdiem, kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā 

cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka."  (1.vēst. korintiešiem 1:22-2)  
Tas, kas pasaulē ir mazvērtīgs, pat nicināts, ir tas, ko Dievs saredz un ar ko Viņš darbojas. Un vēl arvien. 
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Tādēļ neuzskatīsim sevi par tādiem, kas ir mazvērtīgi vai nekam neder. Mēs vēl arvien esam Dieva mī-
lestības lokā.  

Teologs Roberts Kolbs, analizējot Richarda Nībūra grāmatu Kristus un kultūra, runā par divām dimensi-

jām dzīvē – vertikālo un horizontālo. Horizontalā dimensija ir saistīta ar mūsu savstarpējām cilvēciska-

jām attiecībām. Kā kristieši mēs uzvedamies un dalāmies ar citiem, vadoties no savas ticības. [Robert 

Kolb. Niebuhr's Christ and Culture in Paradox Revisited, Lutheran Quarterly, Vol.X, No. 3, Autumn, 1996, 

260.lpp.] Kolbs saka, ka abas dimensijas ir savienotas. Lai būtu patiesi cilvēks, mūsu attiecībām ar Dievu 

jābūt pamatotām ticībā un uzticībā Dieva pavēlēm. Ir iespējams redzēt Kristus krustu šajās abas dzīves 

dimensijās, gan vertikālajā, gan horizontālajā. Dievs nāk pie mums Kristus Personā, bet Viņš sevi parāda 
tikai Kristus dzīvē. [Robert Kolb. Niebuhr's Christ and Culture in Paradox Revisited, 260.lpp.] Pats Dievs un 

Viņa nodoms mums atklājas Kristus dzīvē, nāvē un augšāmcelšanā. Bez krusta saredzēšanas un tā pie-

ņemšanas īsti nepazīstam Dieva mīlestību.  
Horizontālā dimensija krusto vertikālo tieši krusta centrā. Abas dimensijas krustojas, jo mūsu attiecības 

ar citiem ir saistītas ar mūsu attiecībām un ar mūsu ticīgo izpratni par krustā sisto Jēzu. 

Dievs parāda savu vislielāko mīlestību tieši pie krusta, jo Viņa nodoms un Viņa darbs ir sūtīt savu vienī-
go Dēlu dzīvot grēcīgā pasaulē, lai dalītos, palīdzētu un mirtu priekš mums visiem. Pro me, pro nobis, 

pro vobis (priekš manis, priekš mums, priekš tevis).  

Jēzus mira, lai mūs visus glābtu, lai mums visiem dotu mūžīgās dzīvības cerību un piepildījumu. 

Krusta teoloģija nav tikai ciešanas vai ciešanu teoloģija (ciešanas vārds vienskaitlī lai tiek attiecināts uz 
vienreizīgo Jēzus Kristus ciešanu). Tā ir vienīgā kristīgā teoloģija vai mācība, kas dod vislielāko cerību 

mums visiem.  

Kādēļ? Tādēļ, ka Kristus nepalika pie krusta. Mēs lasām apustuļa Pāvila vārdus: „Kur, nāve, tava uzva-
ra? Kur, nāve, tavs dzelonis? Bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kris-

tu.” (1. vēst. korintiešiem 15:55,57)  

Vēlreiz uzsveru: Jēzus Kristus nepalika pie krusta. Viņa 

augšāmcelšanās uzvarēja nāves un grēka varu. Viņš parā-
dījās dzīvs un savā godībā. Viņu redzēja un satika ticīgie.  

Mēs dzirdam Jāņa evaņģēlija vārdus, teiktus Martai, bet 

kāpēc gan ne mums visiem: „ES ESMU augšāmcelšanās 
un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mir-

tu. Un katrs, kas dzīvo un tic Man, nemirs ne mūžam! Vai 

tu tici tam?” (Jāņa ev. 11:25-26)  
Neskatoties uz visiem apstākļiem, uz ciešanām un šīs dzī-

ves krustiem, Augšāmceltais un dzīvais Kristus ir ar 

mums. Viņš mūs nekad neatstāj. Atliek tikai apliecināt 

līdz ar mācekli Tomu: „Mans Kungs un mans 

Dievs!” (Jāņa ev. 20:28) 
 

Grāmatu “Ar atvērtu sirdi”  

var iegādāties www.ihtis.lv  



 

Bībeles lasījumi Gavēľa laikam un Lieldienām: 
 

22.februārī: 1.Moz.9:8-17; 1.Pēt.3:18-22; Mk.1:9-15 

1.martā: 1.Moz.17:1-7, 15-16; Rom.4:13-25; Mk.8:31-38 

8.martā: 2.Moz.20:1-17; 1.Kor.1:18-25; Jņ.2:13-22 

15.martā: 4.Moz.21:4-9; Efez.2:1-10; Jņ.3:14-21 

22.martā: Jer.31:31-34; Ebr.5:5-10; Jņ.12:20-33 

29.martā, Pūpolu svētdienā: Jes.50:4-9a; Filip.2:5-11; Mk.14:1-15:47 

3.aprīlī, Lielajā Piektdienā: Jes.52:13-53:12; Ebr.10:16-25; Jņ.18:1-19:42 

5.aprīlī, Lieldienās: Jes.25:6-9; 1.Kor.15:1-11; Jņ.20:1-18 

Lūgšana 
 

(no arch.electa Laumas Zušēvicas grāmatas “Enkurs un Spārni”) 

 

Mēs Tev lūdzam, Tēvs, 

māci arī mums raudzīties uz Kristus krustu un to saprast. 

Tāpat, mūžīgais Tēvs, ļauj mums Kristus krustā saskatīt arī Tavu žēlastību: 

Tu esi tik ļoti pasauli mīlējis, ka upurējis savu vienīgo Dēlu. 

Tad arī mums ikvienam krusts kļūs par svētību,  

un mēs no tā mantosim to mīlestību, kas pacieš visu,  

un to ticību, kura vēl aiz krusta redz jaunu dienu un augšāmcelšanās rītu. 
 

(A.Briedis) 
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SESTDIEN, 3./ 14. 
PLKST. 12.00 
VADA MĀC. KĀRLIS  ŽOLS 

  
SACRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  

SVĒTDIEN, 3./ 15. 

PLKST. 10.00 IEVĒROJIET LAIKA 

MAIŅU! 

VADA MĀC. KĀRLIS ŽOLS 

  

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

DRAUDZES PADOMES SĒDE 

  

SVĒTDIEN, 3./ 22. 

PLKST.11.00 
DIEVKALPOJUMS ŠAI DIENĀ 

NENOTIKS! 

  

 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman St 

 

DIEVKALPOJUMI MARTĀ 
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DIEVKALPOJUMI APRĪLĪ 

 

SVĒTDIEN, 4./ 5. 

PLKST. 11.00 IEVĒROJIET LAIKA 

MAIŅU! 
LIELDIENU LAJU DIEVKALPOJUMS 

VADA ILZE UN JĀNIS BIRZNIEKI 
 

  
 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
SESTDIEN, 4./ 18. 
PLKST. 12.00 
VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

  

SACRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 4./ 19. 
PLKST. 11.00 
VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  

 

SVĒTDIEN, 4./ 19. 
PLKST. 15.00 
VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

  
SAN JOSE-LOS GATOS 
16548 Ferris Ave, Los Gatos 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

Sirsnīgi aicinām draudzes locekļus un draugus uzSirsnīgi aicinām draudzes locekļus un draugus uzSirsnīgi aicinām draudzes locekļus un draugus uz   

LAJU LIELDIENU DIEVKALPOJUMULAJU LIELDIENU DIEVKALPOJUMULAJU LIELDIENU DIEVKALPOJUMU   

5.APRĪLĪ PL.11:00 DRAUDZES NAMĀ, San Francisko, 425 Hoffman Ave5.APRĪLĪ PL.11:00 DRAUDZES NAMĀ, San Francisko, 425 Hoffman Ave5.APRĪLĪ PL.11:00 DRAUDZES NAMĀ, San Francisko, 425 Hoffman Ave   

   

                        PĒC DIEVKALPOJUMA VISI PĒC DIEVKALPOJUMA VISI PĒC DIEVKALPOJUMA VISI    

                        MĪĻI AICINĀTI UZ SVĒTKU MĪĻI AICINĀTI UZ SVĒTKU MĪĻI AICINĀTI UZ SVĒTKU    

                     BROKASTĪM. BROKASTĪM. BROKASTĪM.    

                     Ziedojums $20Ziedojums $20Ziedojums $20   



Mārtiņu Rubeni, Denveras draudzes mācītāju, 

Sakramento kopa aicināja savam dievkalpoju-

mam janvārī. Tā mācītājs Rubenis jau otro 

reizi devās ceļā, lai kalpotu mūsu draudzei. 

 

Dievkalpojuma gaita daţreiz atšķīrās no 

mums ierastās, gan ne saturā bet veidā. Grēk-

sūdzi ievadīja mācītāja teiktais skaidrojums 

par tā vajadzību: ar to katrs no mums dodas 

pa šķīstīšanās ceļu.  Sprediķis bija ieskats Ap-

ustuļu ticības apliecības nozīmē. Ko mēs apliecinām tā vārdus sakot? Sprediķī sniegtā atbilde 

bija, ja mēs ar saviem vārdiem apliecinām un sirdī ticam, tad tiksim izglābti. Liturģiju lasīja kā 

litāniju, no dziesmu lapām: mācītājs kā liturgs, draudze viņam atkārtoti atbildot. 

 

Dievkalpojumā mācītājs nenesa talāru. Viņš paskaidroja, ka talārs ir amata tērps, bet draudzē ir 

vairāki amati, Rubenis smaidot teica, kopas priekšnieks, vēl citi. Viņš minēja, ka mūsu ērģelnie-

cei, patiesi, derētu zeltīts talārs. Sakramento kopas dalībnieki teiktajam sirsnīgi piekrita. 

 

Prāvesta Ţola vietā nāks diakone Rota Stone. Kā zinām, viņa to spēs veikt tikai pēc daţiem mē-

nešiem. Nākamā dievkalpojumā ciemos gaidām diakoni Rutu Bambāni, no Portlandes. Kā jau 

„Zelta Vārtu Vēstīs” teikts, šajā pārejas laikā mēs iepazīsim mācītājus no citām draudzēm. Tur-

klāt viņi iepazīs mūs. 

Jānis Trapāns 

Sandras Zaltes foto 

DIEVKALPOJUMS SAKRAMENTO 
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                                                                                 Baznīcas Virsvalde 
                                                                                         2015. gada 1. februārī, domājot par šī gada aprīli                                                                                                                        
 

“... ikviens, ko sirds skubināja un kam bija labs prāts,  nāca un atnesa savu upura dāvanu saiešanas telts 

celšanai,  kalpošanas vajadzībām un svētajām drēbēm.” 
                                                                             (II Mozus 35:21) 

 

Mīļie Kristus darba darītāji! 

 

Ar steigu tuvojās 19. aprīlis, kad no tuvienes un tālienes ar labu prātu un prieku Milvokos pulcēsimies, 
lai piedalītos jaunās LELBĀL archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojumā. Šis ir tik 

nozīmīgs notikums visai mūsu Baznīcai! Aicinām jūs piedalīties šajā vēsturiskā notikumā, to atbalstīt 

ar savām lūgšanām, ar savu klātbūtni, ja ir iespējams, - un arī ar īpašiem ziedojumiem. 

 

Izdevumu segšana mūsu Baznīcas vadības norisēm ir Baznīcas Virsvaldes atbildībā, - kā archibīskapes 

konsekrācijas tā ar to saistītās Virsvaldes plenārsēdes izdevumi. Tomēr, uz konsekrācijas dievkalpojumu 

un apsveikšanu ieradīsies daudzi viesi, ne tikai no LELBA draudzēm Amerikā un Kanādā, ne tikai mūsu  
Virsvaldes locekļi no daţādām attiecīgām valstīm, bet arī pārstāvji no Baznīcām Amerikā un Eiropā. 

Gribam būt labi namturi, reizē lūdzam jūsu līdzdalību. Lielā cerībā par jūsu gatavību darīt tā, kā toreiz 

Mozus laikā, un atsaukties garīgās kalpošanas ārējām vajadzībām, esam paredzējuši atsevišķā lapiņā 
uzrādīt visu ziedotāju vai sponsoru vārdus. Tā katrai draudzei un draudzes loceklim ir iespēja “būt klāt” 

un sniegt savu atbalstu.  

 
Līdz ar šo aicinājumu tieši atbalstīt konsekrācijas dievkalpojuma izdevumu segšanu un viesu uzņemša-

nu, dalāmies ar archibīskapes elect Laumas cerību, ka būs atlikums, kuru varēsim ievietot jaunā LEL-

BĀL Misijas Fondā. Viņa ierosinājusi pārrunāt tāda Fonda rašanu, mērķus un nozīmi plenārsēdes laikā. 

Ticām, ka šādā veidā visi jūsu ziedojumi nesīs svētību, gan tam, kas notiks 19. aprīlī, gan darbam ko 
kopā turpināsim veikt Dieva vadīti un iedrošināti. 

 

Visus ziedojumus lūdzam rakstīt uz LELBĀL vārdu un nosūtīt kasierim Ivaram Petrovskim: 
5239 E. Woodmeade Ct., SE, Ada, MI 49301.   

Būsim atsaucīgi, būsim visi klāt – domās un lūgšanās, atbalstot to, lai godam uzsāktais nestu svētību! 

 

Jūsu 

           
Elmārs Ernsts Rozītis                                              Ivars Petrovskis  
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Labdien!!! 

 

 Mīļš paldies par jūsu izdevumu Zelta Vārtu Vēstis un to, ka arī mēs pāri okeānam drīk-

stam to lasīt. 

 Sirsnīgs paldies arī par naudiņu, kuru saņēmām. Esmu ar mācītāju Kārli jau sazinājusies 

un paldies izteikusi. Kā jau rakstīju vēstulē, Rīgā biju 14.janvārī, kur tiek izveidoti Apriķu baz-

nīcai divi kroņlukturi. Tā kā tie jāizveido pilnīgi no jauna, jo nav iepriekšējo skiču, tad tas no-

tiks ilgākā laika posmā. 

 Aizsūtīšu pirmo paveikto darbiņu. Puisis, kas ir attēlā, ir mākslas skolas audzēknis, kuram 

šis darbs uzticēts. 

 

Dieva svētību vēlot, 

Gunta Smiltniece 

 

2015.g.26.janvārī 

VĒSTULE NO APRIĶU DRAUDZES 
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No LELBA 2015.g. 9.februāra Pārvaldes sēdes protokola  
(vairāk lasiet http://lelba.org) 

 Māc. D. Demandts ziņo, ka iesvētāmo saiets notiks no 1. – 3. maijam Gaŗezerā.  Dalības 

maksa $30 (mācītājs lūdz, lai draudzes sedz šo izdevumu).  Saietā piedalīties aicināti arī 

nesen iesvētīti jaunieši.  

 Kasieris J. Eizis ziņo, ka Rietumkrasta Izglītības Centrs „Kursa‟  lūdzis  ziedojumu, pār-

valde nolemj nosūtīt $300. 

 Māc. Sarma Eglīte ierosina, lai LELBA uzdāvina jaunajai archibīskapei viņas konsekrāci-

jas tērpu.  Šim mērķim nolemj ziedot $877. 

 Toronto Sv. Jāņa draudzē iesākusi mācītāja meklēšanas procesu.  

 Sv. Andreja draudze Toronto 11. janvārī noturēja savu pēdējo dievkalpojumu līdzšinējā 

dievnamā. Sākot ar 18. janvāri, draudze notur dievkalpojumus kopā ar Sv. Jāņa draudzes 

ļaudīm tās dievnamā. 

 Otavas Miera draudze ir iesākusi jauna garīdznieka meklēšanas procesu.  

 Montreālas Trīsvienības draudze ir nolēmusi pārtraukt sadarbību ar Otavas Miera draudzi 

un paredz turpināt darbību ar laju dievkalpojumiem, pieaicinot viesu garīdzniekus 

“pilnajiem” dievkalpojumiem. 

 Detroitas Sv. Pāvila draudze ir izsludinājusi mācītāja vietas vakanci.  

 21.martā māc. Aiju Graham ievedīs amatā Kalamazū draudzē. 

 14.februārī māc. Gija Galiņa dodas uz Linkolnu, Nebrasku, kur viņa kalpos par draudzes 

mācītāju. 

 Bostonas Trimdas draudzē nesaprašanās un lielas domstarpības valda starp palīgmācītāju 

Kasparu Bērziņu un draudzes padomi un valdi.  Draudze ir šķelta savā atbalstā palīgmācī-

tājam. Janvāra sākumā paredzētais amatā ievešanas dievkalpojums tika atlikts uz nezinā-

mu laiku. Pārvalde pārrunāja iespējas draudzei palīdzēt. 

 Prāv. Lazdiņš  ziņo, ka viņš pavadīja ļoti svētīgu laiku Austrālijā, kur viņš ne tikai mācīja 

ticības mācību Vasaras vidusskolā (kurā piedalījās 80 skolēni), bet arī tikās un sazinājās 

ar amatbrāļiem Austrālijā, tā veicinot LELBĀL vienotību. 

 Māc. D. Demandts plāno izveidot Facebook lapu LELBAi. 

 Nākamā telekonference  notiks otrdien, 24. martā. 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 



DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

Šobrīd minimālās draudzes nodevu likmes:  

Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $10 gadā  

 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU”  

IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMIEM 

LELBA NODEVAS 

Oktobrī Milvokos notikusī LELBA Sinode pieľēma rezolūciju paaugstināt  

LELBA nodevas no $11 uz $12 gadā. 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

Jaunumi no Ziemeļkalifornijas Latviešu Biedrības: 

 Trešdien, 11.martā pl.5:30pm Stanfordā Lietuvas kultūras vakars 

 Svētdien, 15.martā pl.5:30pm Schwabacher Debut Recitals koncerts, pieda-

lās latviešu operdziedātāja Zanda Švēde, Temple Emanu-El, 2 Lake St, San 

Francisko 

 Sestdien, 25.aprīlī pl.2pm San Francisko Teātra Darbnīcas izrāde “No salde-

nās pudeles” Draudzes namā, 425 Hoffman St, San Francisko 

 XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku dalībniekiem iespējams rezervēt vietu 

svētku oficiālajā viesnīcā ar atlaidi (sk. www.latviansongfest2015.org) 

31.janvārī Sakramento Māc.M.Rubenis 16 apmeklētāji $305.00 

1.februārī San Francisko Māc.M.Rubenis 15 apmeklētāji $102.00 

15.februārī San Francisko Diak.R.Bambāne 10 apmeklētāji $45.00 

15.februārī San Jose-Los Gatos Diak.R.Bambāne 12 apmeklētāji $80.00 



Palīdzībai Latvijā 

Maigonis Norāns $50.00   

  

  

Mācītāju pensiju fondam 

San Francisko Dāmu komiteja $50.00     

San Jose-Los Gatos Dāmu komiteja $30.00   

  

  

LELBA un Apgabala nodeva 

Rasma Bīns $12.00 Līvija Mačulāns $24.00 

Zaiga Gianino $12.00 Maigonis Norāns $30.00 

Ārija Grauss $35.00 Aija Svāns $12.00 

Kārlis Grošs $25.00 Imants Svāns $12.00 

Dagmāra Lejnieks $15.00 

  

    

Zelta Vārtu Vēstīm 

Rasma Bīns $40.00 Kārlis Grošs $50.00 

Gunta Burks $50.00 Līvija Mačulāns $30.00 

Ārija Grauss $60.00 Maigonis Norāns $35.00 

  

Draudzes budžeta vajadzībām 

Dzintra Pruţinskis $50.00 

  

    

Vitālija Greenband Piemiľai 

Anita Greenband $100.00 

  

    

Elfa Ozols Piemiľai 

Liana Osītis-Ābele $150.00     

LĪDZ 26. FEBRUĀRIM SAĽEMTIE ZIEDOJUMI 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 



DRAUDZES VALDE 

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, e-pasts: intavodopals@yahoo.com 

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 94949, tel. (415)382-

1587, e-pasts: karltekla@aol.com 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

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

5803, e-pasts: artsalmins@aol.com 

Priekšsēža vietnieks Laimonis Bērziľš: 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 

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 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 
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