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Latvieši ir ļoti muzikāla tauta. Viņi ir vienmēr dziedājuši, dzied 

un arī laikam un cerams vienmēr dziedās. Un, kā jau mēs zinām, 

dziedošā revolūcijā bija arī tā, kas veda Latviju uz brīvību. Vakar dzirdējām brīnišķīgu koncertu 

ar tik skaistām dziesmām un tik vienreizējām balsīm! 

Bet ne tikai latvieši ir dziedoša tauta, visi kristieši ir dziedoša tauta.  

Mūzika un dziedāšana - tas ir kaut kas fascinējošs. Dziedāšana atver dvēseli, tā atbrīvo 

dvēseli. Bet tā ir arī savā veidā kāda mistērija. Es atceros arī savu vecmāmiņu. Viņa diemţēl jau 

devās uz savām debesu mājām pirms nedaudz vairāk kā pus gada. Pēdējie dzīves gadi viņai ne-

bija viegli. Pirms daţiem gadiem viņai bija insults un viņa pazaudēja jebkādu spēju runāt. Vie-

nīgais, ko viņa varēja darīt ir – dziedāt. Viņa dziedāja. Kaut gan viņa bija dziedājusi daudz un 

zināja daudz daţādu dziesmu, vienīgais, ko viņa varēja dziedāt pēc insulta, bija garīgas dzies-

mas. Un cik esmu dzirdējusi, vairākiem cilvēkiem ir bijusi šāda veida pieredze.  

Mūzika un dziedāšana - mūzikai ir nedabiski liels spēks. Mārtiņš Luters ir teicis: „Die 

Musica ist eine Herrin und Regiererin des menschlichen Herzens!“ Tas nozīmē: „Mūzika ir 

cilvēka sirds kundze un valdniece.― 

Mēs dziedam baznīcā, bet kā mēs to darām? Vai tas daţreiz nav tā, ka mēs vienkārši ska-

tāmies apkārt, vai mēģinām salikt vārdus kopā ar notīm, vai skaitām flīzes uz grīdas. Vai mūsu 

dziedāšanā baznīcā ir ar aizrautību? Vai tur tai vajadzētu būt? Kāpēc vispār dziedāšana un sla-

vēšana ir tik svarīgas lietas baznīcā un arī mūsu personiskajā dzīvē? 

Jau no Bībeles mēs zinām, ka tad, kad ķēniņam Saulam bija depresija, Dāvids viņam spē-

lēja arfu. Un tas vienmēr nomierināja Saulu un viņam gāja daudz labāk. Man liekas, ka mēs pat 

bieţi pilnībā neaptveram garīguma spēku, kas aptver šo procesu, kad mēs dziedam Dievam.  

Mūzika un dziedāšana ļoti daudz un bieţi parādās Bībelē.  

Piemēram, Ījaba grāmatā, 38. nodaļā ir teikts, ka tad, kad Dievs radīja pasaules pamatus 

„rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi Dieva dēli gavilēja”. Pašā sākumā jau bija mūzika. 

Citā vietā varam lasīt, ka Dievs deva Mozum dziesmu. Dievs ir mūzikas radītājs un de-

vējs! Kad Dāvids uzvarēja Goliātu, israēlieši aiz prieka sāka dziedāt! Psalmi ir dziesmas. Vai, 

piemēram, kad Jošafāts devās karagājienā, lai aizstāvētos pret uzbrukumu, viņi dziedāja. Un ir 

rakstīts: „Un viņš deva rīkojumus karapulkiem un sakārtoja dziedātājus Tam Kungam, lai viņi 

svētā glītumā teiktu To Kungu slavas dziesmās, iedami karavīriem pa priekšu un dziedādami: 

"Pateicieties Tam Kungam, jo Viņa žēlastība paliek mūžīgi!" Un tad, kad viņi dziedāja, tad ie-
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Pāvila vēstule kolosiešiem 3: 15-17 

Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā 

viena miesa; esiet pateicīgi! Kristus vārds lai bagātīgi mājo jū-

sos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, 

himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sir-

dīs Dievam! Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu 

darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur 

Viņu. 



naidnieki sāka karot paši savā starpā un viens otru nogalināja.  

Un visjaukākā Bībeles vieta ir no Cefanijas grāmatas, kur ir rakstīts, ka Dievs skaļi izpauţ 

savu prieku par mums, dziedot. Dievs ne tikai rada mūziku, bet Viņš arī dzied! Par mums! Vai 

tas nav brīnišķīgi? 

Jaunajā Derībā, kad eņģelis Gabriēls bija pie Marijas un pavēstīja viņai par Jēzu, tad, kad 

viņš aizgāja, Marija dziedāja. Pēc tam, kad Jēzus bija iestatījis Svēto Vakarēdienu, vakarā pirms 

Viņa krusta nāves, mācekļi un Jēzus dziedāja. Vai arī, kad Pāvils un Sīla bija cietumā, ieslēgti 

vaţās, viņi sāka dziedāt slavas dziesmas Dievam, un ap pusnakti sākās zemestrīce un Pāvilam 

un Sīlam nokrita vaţas un viņi bija brīvi. 

Un pēdējā Bībeles grāmatā – Atklāsmes grāmatā, ir rakstīts par to, ka eņģeļi dzied Dievam 

jaunu dziesmu.  

Mūzika un dziedāšana. Kāpēc mēs dziedam un kāpēc mums to vajadzētu darīt? 

1. Tā ir Dieva pavēle. Pirmā lieta, uz ko Bībele mūs visvairāk mudina, ir lūgšana. Lūdziet. Bet 

pēc tam seko – dziediet un slavējiet Dievu! Dziediet! Bībele ir pilna ar pamudinājumiem dzie-

dāt un tāpēc arī mēs to darām baznīcā. Nevis tāpēc, ka Daira bija diriģente un viņai patīk mū-

zika vai arī tāpēc, ka man patīk dziedāt, vai arī tāpēc, ka tā ir tāda luterāņu tradīcija. Nē, mēs 

dziedam, jo Dievs to mums ir pavēlējis. Jo Bībele ir pilna ar šo pamudinājumu – dziediet. Un 

mēs dziedam, jo tas ir kaut kas fascinējošs, īpašs, mistisks, brīnišķīgs. 

Varbūt daţi no jums pašlaik man ļoti oponētu, sakot – bet es nemāku dziedāt! Kā Dievs var 

man likt kaut ko darīt, kas man nemaz nav iespējams?  

„Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar 

psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!” 

Mēs visi nevaram izdot skaistus toņus un dziedāt skaisti ar savām lūpām, bet mēs visi dzie-

dam. Mēs dziedam savās sirdīs, savās dvēselēs. Ne visi var dziedāt, bet katram ir dvēselē kā-

da dziesma. Mūsu sajūtas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi veido melodiju mūsu dvēselēs. Jau-

tājums ir – kāda ir Tavas sirds, Tavas dvēseles dziesma?  

Vai tā ir dziesma, kas nes slavu Dievam? Ziniet, vislabāk dziesma skan, ja tai ir adresāts. Vai 

gan tās skaistākās dziesmas nav par dzimteni, par māti, par mīļoto? Tās ir tās dziesmas, kas 

bieţi vien mūsu acīs iedzen kādu asaru un kuras mums aiziet līdz sirds dziļumiem. Ja dzies-

mai ir adresāts – tā skan īpaši. 

Bet labākās no visām dziesmām ir tās dziesmas, kas ir rakstītas Dievam par godu. Vai nav tā, 

ka, daţas no tām dzirdot, vēl arvien skudriņas skrien caur kauliem? 

Kādu dziesmu dzied Tava sirds? Kas ir Tavu dziesmu adresāts? Vai tas ir Dievs? Vai tava 

dvēseles dziesmas ir Dievam par godu? Tai ne vienmēr ir jābūt priecīgai, tā bieţi būs bēdīga, 

daţreiz neizpratnes pilna, bet, galvenais, kas ir Tavas dvēseles dziesmas adresāts? 

Un, kad jūs esat baznīcā un nevarat padziedāt, Dievs negaida no jums neko vairāk kā tikai 

dot to labāko, ko jūs varat. Atnesiet viņam to labāko, ko varat dot. Un, ja nevarat dziedāt, lū-

dziet tās dziesmas, ko citi dzied, kā lūgšanas. Lasiet tās un sakiet tās kā lūgšanas no jūsu 

sirds, kopā ar jūsu dvēseles dziesmu. 

 

2. „Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikda-

mies Dievam Tēvam caur Viņu.” 

Mēs varam iet pie Dieva kā pie mūsu Tēva. 

Vai jūs ziniet, kas ir Instagram? Man tas ļoti patīk, jo tas man ir brīnišķīgs veids, kā varu 

redzēt savus mīļos Latvijā. Un pirms kādām divām nedēļām mana brāļa sieva uzlika vienu 
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video, kur mana mazā brāļa meitiņa dzied līdzi vienai slavēšanas dziesmai. Vārdi ir šādi: 

„Dziedu Tev, Alleluja, Alleluja, Alleluja.” Un tad viņai aiziet daudz vairāk „allelujas” nekā 

oriģinālajā dziesmā. Es to video esmu noskatījusies vairāk kā 20 reiţu. Ja es jums to parādī-

tu, iespējams, jūs teiktu: „Ai, cik mīlīgi!‖ Bet ar to arī viss beigtos. Jums noteikti negribētos 

skatīties to atkal un atkal, kā es to daru. Kāpēc tas tā?  

Tāpēc, ka es mīlu to mazo meitenīti, kas dzied līdzi šai slavēšanas dziesmai. Un tas ir kaut 

kas personisks. Priekš manis tā ir visskaistākā skaņa pasaulē! 

Ar Dievu ir tāpat. Dievs mums atļauj saukt sevi par tēvu. Caur šo, mums tik pazīstamo salī-

dzinājumu tēvs-bērns, Dievs mums ļauj labāk saprast, kā Viņš jūtas par mums. Viņš priecā-

jas par mums. Viņš mūs mīl! Padomājiet par saviem bērniem. Vai tad, kad viņi bija maziņi, 

tās dziesmiņas nebija tās skaistākās skaņas priekš jums? 

Kad mēs svētdienās atnākam uz baznīcu un dziedam dziesmas, vai mēs tikai ātrāk gaidām, 

ka tās beigsies un ceram, ka mācītājs nebūs izvēlējies dziesmu ar četriem pantiem? Vai arī 

mēs patiešām un no sirds vēlamies un arī slavējam Dievu? Kas ir tas, kas notiek mūsu prātos 

un sirdīs, kad mēs dziedam? Padomājiet par to.  

Ja mēs Dievam ieliktu Instagram video ar to, kā mēs dziedam Viņam, Dievs to skatītos atkal 

un atkal un atkal. Dievs mūs mīl un tā dziesma, kas nāk no mūsu lūpām vai arī tikai no mūsu 

dvēselēm, ja tā patiešām ir dziedāta Dievam, ir visskaistākā dziesma pasaulē. Jo tur ir kaut 

kas personisks. Tās dziesmas, ko dziedam Dievam no sirds, parāda mūsu mīlestību un pie-

ķeršanos.  

 

3. Kad mēs dziedam, tad tas, kas notiek, ir ne tikai vertikāli, bet arī horizontāli.  

„Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar 

psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam! Un 

visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies 

Dievam Tēvam caur Viņu.” 

Paskubiniet cits citu – tas nozīmē kopībā ar citiem. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos 

(slavējam Dievu, dziedam) vai darbos (darām labu citiem).  

Kad mums ir bijusi grūta nedēļa, kad esam nomākti, kad sākam šaubīties, mums ir nepiecie-

šami citi cilvēki, kas mums atgādina, kāds ir Dievs. Mums ir nepieciešami citi cilvēki, kuri 

mums atgādina, ka Dievs ir uzticams, Dievs ir labs, Dievs palīdzēs. Kad mēs no sirds slavē-

jam Dievu un apliecinām, kas Viņš ir, mēs to apliecinām arī cilvēkiem.  

Iedomājaties, kā būtu, ja mēs visi kopā sāktu dziedāt no sirds, mēģinot visu sevi atdot Die-

vam caur dziesmām? Tad, ja kāds ienāktu baznīcā un to redzētu, viņi teiktu: „Es neko nezinu 

par Dievu, es pat nesaprotu valodu, kādā viņi dzied, bet es redzu, ka šie cilvēki Viņu mīl. Ka 

šie cilvēki Viņam patiešām tic!‖ 

Kad mēs dziedam no sirds un dziedam slavas dziesmas Dievam, tad tas iespaido arī cilvēkus 

mums apkārt. 

 

Tā ir tik brīnišķīga iespēja, kas mums tiek dota, ka varam sanākt kopā un dziedāt. Dziedāt Die-

vam par godu un slavu! Un, ja mēs mīlam Jēzu, tad debesīs mūsu balsis ir viskaistākās skaņas! 

Dievs mūs mīl kā Tēvs mīl savus bērnus un Viņš vienmēr priecājas, kad mēs dziedam Viņam! 

Āmen. 
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Bībeles lasījumi: 
 

13.septembrī: Jes.50:4-9a; Jk.3:1-12; Mk.8:27-38 

20.septembrī: Jer.11:18-20; Jk.3:13-4:3, 7-8a; Mk.9:30-37 

27.septembrī: 4.Moz.11:4-6, 10-16, 24-29; Jk.5:13-20; Mk.9:38-50 

4.oktobrī: 1.Moz.2:18-24; Ebr.1:1-4, 2:5-12; Mk.10:2-16 

11.oktobrī: Am.5:6-7, 10-15; Ebr.4:12-16; Mk.10:17-31 

18.oktobrī: Jes.53:4-12; Ebr.5:1-10; Mk.10:35-45 

25.oktobrī: Jer.31:7-9; Ebr.7:23-28; Mk.10:46-52 

Lūgšana 
(Sv. Franciska lūgšana, tulkojusi māc. Ilze Larsen, www.lebal.org) 

 

Visvarenais, mūţīgais, taisnais un ţēlīgais Dievs, 

Dod mums Tava vārda dēļ darīt tikai to,  

Ko mēs zinām Tu gribi, lai darām, 

Un vienmēr gribēt to, kas iepriecina Tevi; 

Lai pēc tam, šķīstīti un izgaismoti no iekšienes 

Un Svētā Gara liesmas iekvēlināti, 

Mēs spējam sekot Tava Dēla, mūsu Kunga, pēdās, 

Un tā padarīt mūsu ceļu par Tavu ceļu; 

Visaugstākais, tikai Tavā ţēlastībā— 

Tu, kas dzīvo un valdi  

Trīsvienīgā pilnībā 

Un vienkāršā vienībā, 

Esi slavēts, Dievs varenais, 

Mūţīgi mūţos. 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 



 
SESTDIEN, 9./ 26. 
PLKST. 12.00 
VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

  
SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  

SVĒTDIEN, 9./ 27. 

PLKST. 11.00 

VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

  

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

DIEVKALPOJUMI SEPTEMBRĪ 
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DIEVKALPOJUMI OKTOBRĪ 

 
SVĒTDIEN, 10./ 18. 
DRAUDZES BAZĀRA SVĒTBRĪDIS 
PLKST. 12.00 
VADA ILZE UN JĀNIS BIRZNIEKI 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

Pārējie dievkalpojumi oktobrī tiks 

izziľoti atsevišķi 
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Ziemeļkalifornijas latviešu lut. draudzes valde sirsnīgi aicina visus uz 
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Sāksim ar svētbrīdi, pēc kura sekos izloze un ―Jeopardy‖ spēle 

 

 

Aicinām ziedot bazāra izlozei tādas lietas, kuras Jums pašiem būtu prieks izlo-

zēt. Lūdzam izlozes lietas nogādāt draudzes namā pirms Pļaujas svētku bazāra. 

Par šo mantu nogādi uz draudzes namu lūdzam zvanīt Jogitai Jurevskis (650-

359-4025) vai Sallijai Filicai (415-550-9056) 

 

 

 

 

“Kas dala sēklu sējējam un dod maizi ēšanai, nodrošinās sēklu arī 

jums un to vairos un audzēs jūsu taisnīguma ražu.” (2.Kor.9:10) 
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MĀC. KĀRLIS ŢOLS PAR VASARU ZIEMEĻKALIFORNIJĀ 

Mīļā draudze! 

 

Esmu patiesi priecīgs un pateicīgs, ka jūlijā atkal varēju būt Jūsu 

vidū draudzes norisēs. Protams ţēl, ka šajā gadā Vasaras Vidus-

skola ―Kursa‖ nevarēja notikt mazā iespējamo audzēkņu skaita 

dēļ, tomēr tas man deva iespēju būt Ziemeļkalifornijā ilgāku laiku, 

nekā sākotnēji biju paredzējis. 

Vispirms, bija patiess prieks būt Sakramento kopas dievkalpojumā 

un sarīkojumā Shingle Springs pie Ivara Pleškova, kur tikāmies 

patiešām necerēti kuplā pulkā. Bija sajūta, ka Sakramento kopa pa 

šo laiku pat ir pieaugusi gan skaitā, gan enerģijā.  Paldies mīļajiem 

Sakramento kopas darbiniekiem! 

Arī draudzes Dārza svētki pie Anitas un Maigoņa Norāniem, kā 

katru gadu, bija brīnišķīgi sagatavots sarīkojums, kas pulcēja ļaudis no tuvākas un tālākas ap-

kārtnes. Šis draudzes sarīkojums arvien ir kā spirgta vēsma karstajā vasarā. Šogad gan jāsaka 

arī paldies Dievam, ka karstums Dārza svētku laikā nebija tik liels ka citus gadus.  Protams, arī 

Dārza svētkos biju patiesi priecīgs sastapt draudzes locekļus un labvēļus no visas Ziemeļkalifor-

nijas. Paldies ikvienam, kas darbojās, lai tos sagatavotu! 

Esmu pateicīgs arī, ka varējām atkal būt kopā draudzes dievkalpojumā mūsu dievnamā San 

Francisko un kopīgi svinēt Svēto Vakarēdienu, kas ir lielākā draudzes kopības zīme. Šajā Diev-

kalpojuma kopībā ar Jums patiesi jutos kā mājās. 

Šajā laikā pieredzējām arī skumju pilnus brīţus, kopīgi atvadoties no ilggadīgām mūsu 

draudzes loceklēm Mildas Štrauss un Aijas Švāns. Laika sprīdī, kamēr biju Kalifornijā, mūţībā 

tika aizsaukts arī draudzes labvēlis un nenogurstošais sabiedriskais darbinieks Emīls Elstiņš, 

kuru arī izvadījām mūţībā. Esmu pateicīgs, ka varēju ar Emīlu Elstiņu un viņa ģimeni būt kopā 

viņa šīs zemes ceļa pēdējās dienās. 

Tomēr arī paldies Dievam, ka mūsu dievnamā varējām nokristīt mūsu draudzes locekļu 

Kristīnes un Jason Covington dēliņu Zigmundu. Vēlreiz, no sirds viņus sirsnīgi sveicu!  Lai 

Dievs svētī, ka Ziemeļkalifornijas latviešu draudzē būtu arī vairāk šādu priecīgu brīţu! 

Ļoti ceru, ka diakone Rota Stone pēc iespējas drīz varēs uzsākt regulāru kalpošanu Ziemeļ-

kalifornijas latviešu draudzē. 

Būšu priecīgs atkal būt Jūsu vidū, kad vien būs šāda iespēja. 

 

Visbeidzot, lai Dievs svētī  Jūs katru un visu draudzi! 

 

Ar vissirsnīgākajiem sveicieniem no Rīgas, 

Jūsu, 

māc. Kārlis 
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Aizvadīti XVI Rietumkrasta 

Dziesmu svētki San Jose. Paldies 

visiem, kas to rīkoja, piedalījās 

un atbalstīja! 

Īpaši priecājamies par jauko 

dievkalpojumu svētdien. Šeit da-

ži fotouzņēmumi no dievkalpoju-

ma, paldies Annai Ābelei par 

tiem! 

Rietumkrasta Dziesmu Svētki 
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Latviešu ev. lut. draudzes Amerikā pastāv jau kopš 19. gadsimta beigām, kad izceļotāji no 

Latvijas veidoja draudzes Ņujorkā, Bostonā, Baltimorā, Filadelfijā, Čikāgā, Klīvlandē, San 

Francisko un Linkolna pagastā, Viskonsinā, lai lūgtu Dievu savā dzimtajā valodā. Pirmās drau-

dzes organizēja un periodiski apmeklēja igauņu izcelsmes mācītājs Hans Rebane, bet dievkal-

pojumus un garīgo aprūpi veica pašu izvēlēti draudzes locekļi. 

Kad 20. gadsimta vidū no Eiropas bēgļu nometnēm ASV un Kanādā ieplūda tūkstoši lat-

viešu bēgļu, tie neilgā laikā pievienojās jau pastāvošajām draudzēm, kā arī dibināja jaunas lat-

viešu draudzes, kur tādu vēl nebija. Ieceļotāju vidū bija arī lielāks skaits luterāņu mācītāju un, 

izvēloties garīgo vadītāju, draudzēm bija plaša izvēle starp kandidātiem.  

Vecākās latviešu draudzes bija saistītas ar vietējās zemes luterāņu Sinodēm, galvenokārt ar 

Lutheran Church – Missouri Sinodi, vairākas pievienojās United Lutheran Church in America, 

American Lutheran Church vai Augustana Sinodēm, kuŗu draudzes bija devušas galvojumus 

daudziem jaunieceļotājiem no Vācijas bēgļu nometnēm. Tomēr vairākas jaundibinātās draudzes 

darbojās neatkarīgi un juridiski piederēja Latvijas ev. lut. Baznīcai Trimdā.  

Drīz vien sākās centieni apvienot izkaisītās latviešu draudzes zem Baznīcas Virsvaldes 

jumta, reizē paturot noteiktu draudţu neatkarību, atbilstoši vietējās vides apstākļiem. 1958. ga-

dā, mācītāja Kārļa Kundziņa vadībā, izveidojās Latviešu ev. lut. draudţu apvienība Amerikā 

(LELDAA), kuŗas darbības noteikumi pamatojās uz Latvijas ev. lut. Baznīcas 1928. gada Sa-

tversmi. LELDAA inkorporācija notika Ņujorkas pavalstī 1959.gada 17. janvārī un tās pirmajā 

Pārvaldē kalpoja Bruno Albāts, Pēteris Eglītis, Voldemārs Gobiņš, Alberts Ozols, Karl Karusa, 

Armīns Rūsis un Charles Stankevitz. 

LELDAA uzņēma visas latviešu luterāņu draudzes ar vienādām tiesībām, neatkarīgi no 

piederības vietējām Sinodēm. Vienīgā prasība bija, lai tās atzīst Latvijas ev. lut. Baznīcas 

(LELB) trimdā archibīskapu par savu garīgo vadītāju un, pēc iespējas, seko Baznīcas 1928. ga-

da Satversmes noteikumiem. 

Pēc vairāku gadu darbības radās doma draudţu apvienību pārveidot par Sinodi, tā radot 

stiprāku juridisku pamatu attiecībā uz īpašumtiesībām un mācītāju statusu Amerikas sabiedrībā. 

Izveidoja Satversmes komisiju un pirmais Amerikas latviešu ev. lut draudţu Sinodes satver-

smes projekts tika pieņemts 1972. gada 22. janvārī.  

LELB ārpus Latvijas (LELBĀL) virsvaldes  1972. gada aprīļa sēdē Toronto, Kanādā, pie-

ņēma atzinumu, ka “Visu Ziemeļamerikas latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienošanās 

vienā latviešu Sinodē, kā garīgā un nacionālā vienībā, būti vēlama‖. Izstrādātais Sinodes satver-

smes projekts Virsvaldei bija pieņemams, jo tas noteica paredzētās Sinodes piederību LELBĀL, 

tās attiecības ar archibīskapu un LELBĀL virsvaldi un deva piemērotu tiesisko izkārtojumu 

draudţu sadarbībai ASV un Kanādā.  

1975. gadā, pirmo latviešu Draudžu dienu laikā, Gaŗezerā notika LELDAA ģenerālsapulce, 

kuŗā latviešu garīdznieki un draudţu delegāti nolēma pārorganizēt LELDAA par Latviešu ev. 

lut. baznīcu Amerikā (LELBA). Ģenerālsapulcē apstiprināja LELBA Satversmi un ievēlēja pār-

valdes un revīzijas komisijas locekļus. Dibināšanas gadā astoņdesmit septiņās LELBA draudzēs 

LELBA — iesākumā un 40 gados 
Juris Pūliľš 

LELBA archivārs 
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un dievkalpojumu kopās bija ap 28,200 locekļu, ko aprūpēja deviņdesmit deviņi garīdznieki. 

Administratīvi LELBA ir sadalīta četros apgabalos: ASV Austrumu (ieskaitot trīs Argentīnas, 

Brazīlijas un Venecuēlas draudzes), Rietumu, Vidienes un Kanādas, ko pārrauga apgabalu kon-

ferencēs ievēlētas pārvaldes un prāvesti. 

Kā integrālu LELBĀL sastāvdaļu, LELBĀL archibīskaps pārstāv LELBA pie Pasaules Lu-

terāņu Federācijas (PLF) un Pasaules Baznīcu Domes (PBD), kā arī sadarbībā ar Baznīcu Latvi-

jā (LELB).  LELBA iekšējo darbību vada Sinodes uz trim gadiem ievēlēta pārvalde, kas sastāv 

no priekšnieka/ces (garīdznieka/ces), trim ordinētiem un trim neordinētiem locekļiem, un trim 

revīzijas komisijas locekļiem. Sinodi jānotur ik pa trim gadiem.  

Kopš dibināšanas, 40 gados LELBA ir daudz veikusi. Pie pārvaldes, vairāk vai mazāk sek-

mīgi, ir kalpojušas vairākas darba nozares. Der paskaidrot, ka parasti visas nozares sastāv no 

vienas personas — nozares vadītāja, kurš/kuŗa reizēm pieaicina sev kādu palīgu un, ka gandrīz 

visi LELBA darbinieki ir darbojušies brīvprātīgi, ziedojot savu laiku un daţkārt arī līdzekļus. 

Visilgāk darbojās Ārmisijas nozare, palīdzot ar līdzekļiem turpināt Annas Irbes iesākto mi-

sijas darbu Tamil-Nadu rajonā Indijā. Pēdējos gados atklājās vietējo misijas darbinieku paviršī-

ba un nekārtība ziedoto līdzekļu izlietošanā un ar 2014. gadu LELBA savu atbalstu misijai ir 

pārtraukusi. 

Daudzus gadus pastāvēja LELBA Apgāds, kas rūpējās par teoloģiskas literatūras un mūsu 

garīdznieku grāmatu publicēšanu. LELBA, caur Apgādu, izdeva arī mēnešrakstu kristīgās dzī-

ves veicināšanai, ―Ceļa Biedrs”. 1992. gadā Apgāds, sadarbībā ar Latvijas ev. lut. Baznīcu un 

Zviedrijas Baznīcas atbalstu izdeva Dziesmu grāmatu latviešiem tēvzemē un svešumā. Dziesmu 

grāmata, pirmo reizi vēsturē ar notīm, tika izdota 60,000 eksemplāros un tiek lietota gan Latvi-

jas, gan ārpus Latvijas draudzēs. Dziesmu grāmata, ar labojumiem, piedzīvoja otro izdevumu 

1995.gadā, kad oriģināli sarkanos vākus nomainīja ar melniem. 

Grāmatu lasītāju un abonementu skaitam sarūkot, vispirms Apgāds un tad “Ceļa Biedrs” 

iegāja LELBA vēsturē kā savu laiku nokalpojuši.  

Vēl Latvijas okupācijas gados aktīvi sāka darboties nozare ―Palīdzība Latvijā‖, iesākumā 

gan slepenā ceļā ievedot Latvijā Bībeles, kā arī naudu Latvijas draudţu atbalstam. Pēc Latvijas 

brīvības atgūšanas izveidojās plaša LELBA draudţu sadarbība ar māsu draudzēm Latvijā, snie-

dzot tām garīgu un materiālu atbalstu. Palīdzot atjaunot LELB izdevniecību, LELBA iegādājās 

spiestuves iekārtu LELB avīzei Svētdienas Rīts un vairākus gadus atbalstīja avīzes izdošanu.  

Gandrīz katras draudzes dzīvē neatsverama loma ir tās dāmu komitejai. Komiteju pārstāves 

ik pa trim gadiem ievēl LELBA dāmu komiteju referenti, draudţu komiteju darba koordinācijai.  

Nozīmīgu darbu ir veikusi Evaņģelizācijas nozare. Tās darbība galvenokārt izpaudās Drau-

dţu dienu rīkošanā. Sākot ar pirmajām Draudţu dienām 1975.gadā Gaŗezerā, tās ir notikušas 

gandrīz katru otro gadu, no Atlantijas okeāna austrumos līdz Klusam okeānam rietumos un no 

Ontario provinces ziemeļos līdz saulainajai Floridai dienvidos. 2016. gadā notiks jau divdesmi-

tās Draudţu dienas. Gadu tecējumā Draudţu dienu raksturs ir mainījies. Samazinoties garām 

lekciju sērijām ir radušās plašākas iespējas dalībnieku līdzdalībai. Kā piemēru var minēt labirin-

ta gājienu, meditāciju, sakrālo deju, smieklu jogu un tamlīdzīgas nodarbības.  

Teoloģijas nozare vairākkārt rīkoja Teoloģijas institūta kursus, kas bija būtiski jaunu di-

akonu sagatavošanai un ASV un Kanādas teoloģiskos seminārus beigušie garīdznieki kursos 

varēja apgūt Latvijas Baznīcas vēsturi. Kursus apmeklēja dalībnieki pat no Eiropas un Austrāli-

jas. Nozare arī organizēja gadskārtējus seminārus un/vai teologu dienas  — garīdznieku sanāk-
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smes teoloģiska satura lekcijām, domu izmaiņai un sadraudzībai. Nozares vadītājs ir arī atbil-

dīgs piedalīties jaunu LELBĀL garīdznieku pārbaudes kolokvijā. 

Veco ļauţu aprūpes nozares darbu, kopš nozares pastāvēšanas, ir veikuši mācītāji Anita un 

Ivars Gaides, apmeklējot draudzes ar priekšlasījumiem, muzikālu sniegumu un izdodot brošūras 

ar lūgšanām un dzeju. 

LELDAA  regulāri publicēja Apkārtrakstu ar informatīviem ziņojumiem. Ar LELBA dibi-

nāšanu radīja Informācijas nozari un Apkārtraksts guva jaunu formātu un nosaukumu: LELBA 

Ziņas, kas vēlākos gados iekļāva plašāku informāciju arī par notikumiem PLF, PBD un citās 

Baznīcās. Vairākus gadus publicēja Bībeles pantus ikdienas lasīšanai. Parādījās arī Redaktora 

sleja, kas pārdomām deva redaktora uzskatus par norisēm Baznīcā. Daudz gadus LELBA Ziņas 

saņēma visas LELBA draudzes, kā arī LELBĀL un LELB garīdznieki. Informācijas nozare arī 

rūpējās par Baznīcas dzīves notikumu aprakstiem publicēšanai latviešu laikrakstos ASV, Kanā-

dā un Austrālijā.  2011. gadā, mainoties nozares vadībai, LELBA Ziņas tika atvietotas ar ziņoju-

miem LELBA mājaslapā. 

Jau pirms LELBA dibināšanas, mācītājs un vēsturnieks Dr. Edgars Ķiploks sāka krāt infor-

māciju par Latvijas dievnamiem, par Baznīcas darbu, draudzēm un garīdzniekiem, izveidojot 

LELBA archīvu. Pēc māc. Ķiploka nāves vairums sakrāto materiālu, pēc viņa norādījumiem, 

tika nosūtīti archīviem un bibliotēkām Latvijā, paturot LELBA archīvā tikai ar LELBA darbību, 

draudzēm un garīdzniekiem saistītos dokumentus, rakstus un publikācijas. 

Jaunatnes nozare vairākkārt ir rīkojusi iesvētāmo jauniešu saietus un pēdējos gados organi-

zējusi daţādus labdarības projektus Latvijā, ar šejienes un Latvijas jauniešu aktīvu līdzdalību.  

Baznīcas liturģijas un mūzikas nozare rūpējas par jaunu liturģisko materiālu sagatavošanu 

un ir atbildīga par lielāko LELBA notikumu dievkalpojumu izkārtojumu. 

LELBA ir līdzdalībniece ar Amerikas ev. lut. Baznīcu un Mizūrī luterāņu Sinodi Luterāņu 

imigrantu un bēgļu palīdzības organizācijā LIRS, un piedalās kopējās ziedojumu akcijās ASV 

uzņemto bēgļu atbalstam. 1950-os gados LIRS palīdzēja lielākam skaitam latviešiem no bēgļu 

nometnēm ieceļot ASV. Tagad ir mūsu kārta atbalstīt šīs dienas patvēruma meklētājus ASV. 

Namturības nozares vadītājs ir sniedzis priekšlasījumus par kristīgo namturību LELBA sa-

nāksmēs un draudzēs. 

Aizgājušajos 40 gados LELBA ir veikusi nozīmīgu darbu Amerikas latviešu luterāņu drau-

dţu sadarbības un vienotības uzturēšanā, jaunu teologu sagatavošanā, reliģiskas literatūras iz-

devniecībā un garīgās dzīves veicināšanā, rūpējoties, lai garīdznieki aktīvi piedalās latviešu va-

saras skolās un nometnēs. Tas, un viss iepriekš minētais, ir atbilde ne reti dzirdētam jautāju-

mam, pat no draudţu vadības locekļiem: ―Kas ir LELBA un ko tā dara?‖ 

Diemţēl, fakti un statistika rāda, ka LELBA darbība strauji sarūk. Šodien LELBA pārstāv 

vairs tikai piecdesmit astoņas draudzes un dievkalpojumu kopas, ko aprūpē četrdesmit četri 

garīdznieki/ces un vikāri/res, no kuŗiem četrpadsmit ir jau pāri 70 gadu vecumam. Aktuālo 

draudţu locekļu skaitu ir grūti prognozēt, jo pieejamie statistikas dati, draudţu neatsaucības dēļ, 

ir nepilnīgi un daţkārt maldinoši. Balstoties uz 2014 gada pārskatiem, draudţu iesvētīto locekļu 

kopskaits ir noslīdējis jau zem septiņiem tūkstošiem. Pie LELBA pastāv no testamentāriem no-

vēlējumiem izveidotais Pastorālais fonds, kas kādu laiku spēs finansiāli palīdzēt dažiem garīdz-

niekiem un draudzēm, kas veicinās, bet tomēr nespēs uzturēt mazo draudţu darbību.  

Tomēr varam būt droši, ka, kamēr pastāvēs draudzes, būs arī LELBA, jo mēs - draudţu 

locekļi un garīdznieki - esam LELBA.  



No LELBA 2015.g. 19.maija Pārvaldes sēdes protokola  
(vairāk lasiet http://lelba.org) 

 Takomas draudze ir pievienojusies Sietlas draudzei un šī apvienošanās tiks atzīmēta Pļau-

jas svētku dievkalpojumā. 

 Plānotais iesvētāmo saiets Gaŗezerā nenotika dalībnieku trūkuma dēļ. Tā vietā māc. 

D.Demandts noturēja iesvētāmo saietu Hamiltonas un Sv. Katrīnas draudzes sešiem jaun-

iešiem. 

 24 draudzes ir iesūtījušas statistika formas, vēl daudzām ir jāatgādina par to iesūtīšanu. 

 Otavas draudze ir pagarinājusi pieteikšanās termiņu uz mācītāja vakanci, pagaidām ir pie-

teikušies trīs kandidāti.  

 Detroitas draudzē ir radušies sareţģījumi sakarā ar mācītāja vakances aizpildīšanu. Prāv. 

G.Lazdiņš solīja palīdzēt draudzei šajā situācijā. 

 LELBA priekšnieks prāv. G.Lazdiņš pateicās visiem par piedalīšanos archibīskapes kon-

sekrācijas dievkalpojumā, kas labi izdevās. Viņš arī ziņoja, ka ievēlēts jauns Rītdienas 

Fonda priekšnieks – prāv.emer. Kārli Ţols. 

 Prāv. A.Vārsberga-Pāţa runāja par situāciju Bostonas Trimdas draudzē. Viņa kopā ar 

prāv. G.Lazdiņu apmeklēja draudzes ārkārtējo pilnsapulci 17.maijā. Tā bija sasaukta, lai 

atceltu palīgmāc. K.Bērziņu no amata. No klātesošiem 75 draudzes locekļiem (kopā drau-

dzē ir 297), 67 balsoja par palīgmācītāja atcelšanu.  

 Māc. D.Salnīte iesniegusi atlūgumu no Vilimantikas un Mančesteras draudzēm, jo viņas 

darbs slimnīcā prasa vairāk laika.  

 Pārvalde pieņēma 2015.gada budţetu un lūdza kasieri J.Eizi divas reizes gadā sagatavot 

pārskatu par to, kā budţets tiek pildīts. 

 Arhib. L.Zušēvica pateicās visiem par piedalīšanos konsekrācijas dievkalpojumā un ziņo-

ja par konferencēm un sinodēm, kuras viņa apmeklējusi Norvēģijā, Lielbritānijā un Vāci-

jā. 

 Prāv. G.Lazdiņš stāstīja par gatavošanos LELBA 40 gadu jubilejai. Juris Pūliņš un māc. 

G. Puidza gatavo rakstu par LELBA vēsturi. 

 Nākamā konference notiks 4.augustā. 
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No LELBA 2015.g. 4.augusta Pārvaldes sēdes protokola  
 

 Rietumu apgabala prāveste D. Cilne ziņoja, ka  prāv. emer. Kārlis Ţols, Kursas vasaras 

vidusskolas direktors, bija atlidojis no Latvijas, bet Kursas atcelšanas dēļ savu laiku pava-

dīja, kalpojot Ziemeļkalifornijā un vadot laju kursus Sietlā.  

 Sietlas draudze uzņems LELBA Paplašinātās  Pārvaldes sēdes dalībniekus 2016.gada 

martā. 

 Kasieris J.Eizis ziņo, ka tikai Ņujorkas draudze ir nomaksājusi 2015.gada nodevas, pārē-

jās draudzes gaida līdz gada beigām, lai nokārtotu nodevas. 

 Šovasar liels garīdznieku skaits ir kalpojis GVV, GSS un GBN. 

 LELBA priekšnieks prāv. G.Lazdiņš ziņo, ka Gaŗezera 50 gadu jubileja izdevās lieliski. 

Dievkalpojumā piedalījās vairāki garīdznieki, dievlūdzēju skaits bija ap 700, paldies vis-

iem! 

 Māc. Helēne Godiņa piedalījās divas nedēļas Katskiļu nometnē, kur bija labi iemīļota. 

 Sekojot Bostonas draudzes pieredzei, prāv. A.Vārsberga-Pāţa iesaka kandidātu komitejai 

pieprasīt ―criminal background check” un psicholoģiskās veselības pārbaudi, kā arī iesaka 

LELBA nodrošināt  pieeju advokātam, kam ir labas church law zināšanas. 

 Archib. L. Zušēvica piedalīsies māc. kand. Ivo Rodes ordinācijā Latvijā septembrī un ko-

pā ar B. Liepiņu ņems dalību LLSTA rīkotā sieviešu ordinācijas 40 gadu svētku dienā. 

 Draudţu dienas notiks 2016.gadā Gaŗezerā. 

 Nākamā konference notiks 29.septembrī. 

Mūsu baznīcas garīdznieki Gaŗezera 50 

gadu jubilejas svētdienā pēc dievkalpo-

juma. No kreisās: māc. Aija Graham, 

māc. Ilze Larsen, prāv. Gunārs Laz-

diņš, arch. Lauma Zušēvica, prāv. Ani-
ta Vārsberga-Pāža, māc. Roberts Fran-

klins un māc. Dr. Sarma Eglīte.  

Foto: Samuel Knochs , pārpublicēts no 

www.lelba.org 



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 

2014.g. oktobrī Milvokos notikusī LELBA Sinode pieņēma rezolūciju paaugstināt  

LELBA nodevas no $11 uz $12 gadā. 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

5.jūlijā Sakramento Māc.K.Ţols 30 apmeklētāji $340.00 

26.jūlijā San Francisko Māc.K.Ţols 24 apmeklētāji $138.00 

16.augustā San Francisko Diak.R.Bambāne 9 apmeklētāji $97.00 

16.augustā San Jose-Los Gatos Diak.R.Bambāne 12 apmeklētāji $70.00 



Magnusa Kaļiľa palīdzībai 

Sandra Currier $100.00 Dāmu Komiteja   $1000.00 

Ārija Grauss $50.00   

Zvannieku palīdzībai 

Rasma Bīns $250.00  Inta un Gunārs Galviņš (imo 

Aija Švāns un Emīls Elstiņš) 

$100.00 

LELBA un Apgabala nodeva 

Ērika Martinsons $80.00   

Zelta Vārtu Vēstīm 

Ingrīda Balodis $50.00 Ērika Martinsons $50.00 

Draudzes budţeta vajadzībām 

Edmonds Ţīgurs $500.00 

  

    

Zenta Andersons Piemiľai 

William Terheyden $100.00 

  

    

Aija Švāns Piemiľai 

Arnolds Ābele $100.00 Jogita Jurevskis  $100.00  

Isaak Rabinovich $50.00 Brigita Siliņš $100.00 

Imants un Astrīde Švāns $1000.00 Biruta Magone $40.00 

Diana un Thomas Chu $20.00 Dagmāra Lejnieks $25.00 

Milda Štrauss Piemiľai 

Jogita un Haralds Jurevskis $100.00 Brigita Siliņš $100.00 

Dagmāra Lejnieks $25.00   

LĪDZ 22. AUGUSTAM 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 locekle 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 

Priekšsēţa 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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