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ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

Kā māte mierina, tā es jūs mierināšu – Jeruzālemē jums būs miers! 

(Jes.66:13) 
 

Šis pants no Jesajas grāmatas ir lozungs 2016.gadam. Tiem, kas nepazīst lozungus – katru gadu 

Brāļu draudze Hernhūtē, Vācijā, ar lozes palīdzību izvēlas Bībeles pantus no Vecās un Jaunās 

Derības katrai gada dienai, katram mēnesim un vienu visam gadam. Dienu, mēnešu un gada lo-

zungi atrodami arī mūsu Baznīcas gadagrāmatā. Tajā var arī izlasīt daţādu cilvēku pārdomas 

par mēnešu lozungiem. Gada gaitā es ceru, ka arī mūsu draudzes cilvēki dalīsies savās pārdo-

mās par daţiem no šiem Bībeles pantiem vai ar kādām citām garīgām pārdomām. Gadu sāksim 

ar skaistajām pārdomām par Ziemsvētkiem, ar ko Ārija Grauss dalījās Sakramento kopas Ziem-

svētku ieskaņas dievkalpojumā (sk. nākamo lpp.).  

 

Man pašai pārdomājot gada lozungu, es atcerējos Adventa un Ziemsvētku lasījumus, kas man 

lika atkal un atkal apstāties pie šādiem pantiem, kas sludina mieru, prieku, pestīšanu un atbrīvo-

šanu. Tie sludina nevis par kādu nākotnes laiku, kad tas notiks, bet gan, ka tas jau ir noticis. 

Saistītie ir atbrīvoti, pestīšana notikusi, prieks iestājies, un visā pasaulē ir miers. Ja es nesekotu 

jaunumiem pasaulē, varbūt es tam varētu noticēt. Bet es klausos un lasu ziņas katru dienu un tas 

nekādi nesaskan ar mieru, kas jau tagad ir iestājies. Bet es arī negribu teikt, ka Bībele melo. Jo 

man ir pārliecība, ka arī tajā laikā, kad šīs rindas tika rakstītas, pasaule nebija miera osta, kur 

visi sadzīvoja mierā un saticībā. 

 

Bet varbūt tas, ka pasaulē ir tik nemierīgi, tieši ir atslēga šiem miera pasludinājumiem? Cilvēki, 

kas nepazīst nemierus, karu, vajāšanas un izmisumu, nespēj novērtēt mieru un pārticību. Un tas, 

kas mums ļauj izturēt, ir tas, ka mēs zinām—nemieriem pienāk gals, būs atkal labi. Nekas mūs 

tā nespēj mierināt kā apziņa, ka Dievs jau ir nolēmis labajam notikt. Ka tas jau nāk un kaut kādā 

veidā ir jau klāt. Mums tikai vajag sirdi, kas to spēj saskatīt. Un tādu sirdi vislabāk var iegūt, 

regulāri ar Dievu sarunājoties lūgšanā, pārdomās vai Svēto Rakstu lasīšanā. 

 

Es novēlu, lai mēs visi šajā Jaunajā Gadā iegūt redzīgu sirdi, kas spēj saskatīt to, ka Dieva miers 

ir jau iestājies, un devīgas rokas, kas palīdzēs šai gadā Dieva mieram mūsu vidū vairoties. Un 

lai mēs nenogurstam lūgšanā, pārdomās un Svēto Rakstu 

lasīšanā! Kur vēl labāk to darīt, kā visiem sanākot kopā 

dievkalpojumos! 

 

Ceru jūs redzēt dievkalpojumos San Francisko, Sakramen-

to un Los Gatos. Tāpat pievērsiet uzmanību, ka Gavēņa 

laikā pirms dievkalpojumiem San Francisko aicinu visus 

sanākt kopā uz Bībeles stundām Lectio Divina tradīcijā. 

Vairāk par to lasiet tālāk šajā ZVV izdevumā. 

 

Uz tikšanos, 

Rota 

(Diak. Rota Stone, epasts: rotina@runbox.com) 



Pārdomas Ziemassvētkos 
 

Drūp ziemas īsās dienas. Klusu aiz loga krīt baltas sniega pārslas. Es aizveru mājas durvis un 

ārpusē paliek skaļās reklāmas, ar ko pasaule aicina mūs tikai pirkt un pirkt, tā solot piedzīvot 

skaistākos svētkus. 

Mans domas aizslīd pagātnē...  

Pa aizputinātām takām brien mani bērnības Ziemassvētki. Es iekāpju kamanās un pievelku 

atmiņu sidraba groţus. Lūk, tur baltie, gaišie svētki ar svecīšu mirdzumu zaļajā eglītē. Sajūtu šīs 

eglītes sveķaino smarţu.  

Jā, eglīte... Kādēļ īsteni Ziemassvētkos dedzina eglīti un ne kadiķi vai priedi? To izskaidro 

Zenta Mauriņa kādā no savām esejām. Viņa saka: ―Paskaties, egles galotnē katrs zars izveido 

krustu. Egle ir Kristus koks, kas nes viņa likteni. Krusts saista debesis un zemi, visu dzīvo radī-

bu, arī kokus. Jēzum, jau piedzimstot, bija lemts krusts, eglei tas ieaug debesīs... Kas dzīvo eg-

lei līdzīgu dzīvi, ar saknēm cieši turas pat šaurā klinšu spraugā, dodot mājvietu nogurušiem put-

niem, klausās pasaules vējos, tiecas pretī saulei un nedz vienpatības kailsalā, nedz izmisuma 

sniegputenī nebeidz augt un slavēt dzīvību...‖ 

Un es dzirdu vecās mātes trīcošo balsi – ak, eglīte, tu zaļo ziemas aukstumā... Mēs, bērni, 

dziedājām līdzi. Vai atceries? Toreiz, tik sen, kas nu jau kā pasaka šķiet. Un kaut kā man ţēl, tik 

ļoti žēl... Vai tie ir aizgājušie dziesmu gadi, pasaku gadi ar ticēšanu brīnumiem? Lasu vēstuli no 

Latvijas... mēs šeit tikai čīkstam, gauţamies un strīdamies. Nevaram sadalīt ne varu, ne godu, 

ne humāno palīdzību... Laikam cilvēkam ir jānokāpj vistumšākajos dziļumos, lai tiktu skaidrībā 

ar sevi un pasauli. 

Es aizdedzu sveci un raugos tās mierīgajā, gaišajā liesmā. Ziemassvētki ir Dieva mīlestības 

svētki. Atvērsim savu sirdi svētku priekam, aizmirstot, ka nereti tajā ir iedegušās dusmas, spītī-

ba, skaudība. Sagaidīsim tādus Ziemassvētkus, kas dod mieru, svētību, prieku, lai ar dzejnieces 

Elzas Ķezberes vārdiem varētu teikt: 

Māc, skumjās domās spīdi, 

Gaišs Kristus bērna stars: 

Ik dvēselē šo brīdi 

Dzimst mīlestības gars. 

 

Ārija Grauss 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 



 
SESTDIEN, 1./ 23. 
PLKST. 12.00 

  
SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

  
SVĒTDIEN, 1./ 24. 
PLKST. 11.00 

  

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

DIEVKALPOJUMI JANVĀRĪ 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

DIEVKALPOJUMI FEBRUĀRĪ 

 
SVĒTDIEN, 2./ 7. 
PLKST. 11.00 
SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA 

  

Pirms dievkalpojuma 10.00 Lectio Divina 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 

 
SESTDIEN, 2./ 20. 
PLKST. 12.00 

 

SAKRAMENTO 

Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

 
SVĒTDIEN, 2./ 21. 
PLKST. 11.00 
GAVĒŅA LAIKA 2.SVĒTDIENA, 
DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU 

 

Pirms dievkalpojuma 10.00 Lectio Divina 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 

 
SVĒTDIEN, 2./21. 
PLKST. 3PM 
GAVĒŅA LAIKA 2.SVĒTDIENA 

 

SAN JOSE-LOS GATOS 
Faith Lutheran Church, 16548 Ferris Ave, Los Gatos 

Ja nav norādīts citādi, 

dievkalpojumus vada diak. Rota Stone, 

ērģelniece Rasma Rekšāne. 
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NOTIKUMI MARTĀ 

 
OTRDIEN, 8.MARTĀ pl. 1pm Draudzes namā tikšanās un pusdienas ar Dr. Daci Ba-

lodi un Dr. Valdi Tēraudkalnu no Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes.  
Tikšanos vada prāv. Gunārs Lazdiņš 

 
SVĒTDIEN, 3./ 13. 
PLKST. 11.00 
GAVĒŅA LAIKA 5.SVĒTDIENA 

 

Pirms dievkalpojuma 10.00 Lectio Divina 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 

 

SVĒTDIEN, 13.MARTĀ PĒC DIEVKALPOJUMA Draudzes Padomes Sēde 

IESVĒTĪBAS 
 

Šī gada maija pēdējā svētdienā Losandţelosas draudzē notiks iesvētības.  Ja kādam no mūsu 

draudzes būtu interese iesvētīties šajā dievkalpojumā, lūdzam pieteikties pie diak. Rotas Stones 

(rotina@runbox.com), kas vadīs iesvētāmo sagatavošanas mācības arī mūsu draudzē. 

LECTIO DIVINA Bībeles stundas Gavēņa laikā 
 

Šogad Gavēņa laiks iesāksies ar Pelnu Trešdienu 10.februārī. No šī 

datuma līdz Lieldienām, 27.martam (neieskaitot), dievkalpojumi 

San Francisko sāksies ar Bībeles stundām Lectio Divina tradīcijā. 

Tā ir benediktīniešu tradīcija, kas aicina lasīt Bībeli kā Dzīvo vār-

du, to pārdomājot, par to runājot, attiecinot to uz savu dzīvi un lūdzot. Tiksimies svētdienās 

pl.10.00—10.45, lasīsim un pārdomāsim tās dienas evaņģēlija lasījumu, tādējādi sagatavojoties 

dievkalpojumiem 11.00. 

Dievkalpojumi ar Lectio Divina Bībeles stundām paredzēti San Francisko sekojošās svētdienās: 

7.februārī, 21.februārī, 13.martā, 20.martā. 

Iknedēļas Bībeles lasījumi ―Zelta Vārtu Vēstīs‖ vairs netiks publicēti. Tie, kas svētdienās vēlas 

lasīt attiecīgās svētdienas lasījumus, meklējiet tos Baznīcas Gadagrāmatā (tās vēl var iegādāties 

pie draudzes priekšnieka). 

 
SVĒTDIEN, 3./ 20. 
PLKST. 11.00 
PŪPOLU SVĒTDIENA 
DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU 

 

Pirms dievkalpojuma 10.00 Lectio Divina 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 
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ĪPAŠI VIESI NO LATVIJAS 
 

Šajā pavasarī, pa ceļam no Losandţelosas uz LELBA paplašināto sēdi Sietlā, mūsu draudzē ie-

griezīsies Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes vadītāji—dekāne Dr. Dace Balode un 

profesors Valdis Tēraudkalns. Viņi vēlētos tikties ar mūsu draudzi, lai pārrunātu savu darbu un 

teoloģiskās izglītības stāvokli Latvijā. 

Aicinām visus, kam ir iespēja, atnākt uz tikšanos ar šiem augstajiem visiem, kā arī mūsu drau-

dzes bijušo mācītāju prāv. Gunāru Lazdiņu, visiem kopā arī baudot pusdienas 

otrdien, 8.martā pl.1pm Draudzes namā! 

 

Piedāvājam jau tagad iepazīties neklātienē ar Dr. Balodi un Dr. Tēraudkalnu: 

Dace Balode 
Dace Balode ir dzimusi Kuldīgā, Latvijā, kur ieguvusi 

pirmo izglītību. Dr. Balode ieguvusi bakalaura grādu LU 

Teoloģijas fakultātē un pēc tam turpat arī maģistra grādu 

teoloģijā un reliģiju zinātnē. Dr. Balode studējusi arī 

Bāzeles Universitātes Teoloģijas fakultātē, Bernes 

Universitātes Teoloģijas fakultātē un Tībingenes 

Universitātes Teoloģijas fakultātē. Latvijas Universitātē 

viņa saņēmusi doktora grādu filozofijā (teoloģijā). 

Šobrīd Dace Balode ir LU Teoloģijas fakultātes dekāne 

un paralēli šim administratīvajam darbam ir asociētā 

profesore bibliskajā teoloģijā. Viņa ir arī LU Teoloģijas 

fakultātes bakalaura programmas direktore, lietvede TF 

maģistra un doktora studiju programmās un piedalās 

Reliģijas un ētikas skolotāja profesionālo studiju 

vadīšanā. 

Valdis Tēraudkalns 

Dr. Valdis Tēraudkalns ir Latvijas Universitātes Teolo-

ģijas fakultātes profesors baznīcas un reliģiju vēsturē, 

Teoloģijas fakultātes biedrības valdes priekšsēdētājs un 

Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs. Dr. Tēraud-

kalns ieguvis maģistra grādu teoloģijā 1994. gadā Gran-

drapidu Teoloģijas seminārā ASV, doktora darbu aizstā-

vējis Latvijas Universitātē 2000. gadā. Viņa pētījums 

bija par Vasarsvētku kustības vēsturi Latvijā.   

V. Tēraudkalns ir Rīgas sv. Pestītāja anglikāņu draudzes 

padomes loceklis. Viņš ir vairāku grāmatu un daudzu 

rakstu autors latviešu un angļu valodās.  
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Ziemsvētku Ieskaņas Dievkalpojums Sakramento 

 

Mūsu draudzes Sakramento kopa savu Ziemassvētku diev-

kalpojumu notur kāda draudzes locekļa mājās. Šogad, 19. 

decembrī, viņi pulcējās Līvijas Matsonas namā. Pēc dievkal-

pojuma -- kā katru gadu -- viņi kavējās pie kopēja svētku 

mielasta. 

 

Dievkalpojumu vadīja Rota Stone. Ziemassvētku svētbrīdis 

nesekoja ierastajai dievkalpojumu gaitai. Sprediķa vietā, Sto-

ne lūdza vairākus dievlūdzējus lasīt no Jaunās Derības, no 

evaņģēlijiem, kas vēsta par Kristus dzimšanu. Tā, no Lūkasa 

evaņģēlija dzirdējām vārdus: „Un viņai piedzima  pirmdzim-

tais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem nebija 

telpas tai mājvietā.‖ Pēc katra lasījuma dziedājām mums zināmās, jaukās Ziemassvētku dzies-

mas, kā „Es skaistu rozīt‘ zinu‖ un „Klusa nakts, svēta nakts‖. Pēc svētbrīţa, Ārija Graus lasīja 

atmiņas par svētku svinībām kādreiz, Latvijā. 

 

Šajos laikos, Amerikas vidē, Ziemassvētku kristīgās ticības nozīme pat izzūd, tos pat dēvē par 

„holiday season”, kuras saturs ir dāvanu pirkšana un naudas izdošana. Rotas Stones dievkalpo-

juma gaita izcēla Ziemassvētku gaismu, Kristus dzimšanas nozīmi un jēgu, kā senos laikos, kad 

latviešu sētā aizdedza sveces, lai Svētvakara mierā saime tiktos ar Dievu: 

 

Klusat jauni, klusat veci, 

Dievs ienāca istabā. 

 

Jānis Trapāns 

 

Ivara Pleškova  un Līvinas Matisons foto 
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Draudzes Eglīte 

Zvaigznes Dienas Sarīkojums 
 

Dievkalpojums sākas ar Latviešu skolas bērnu pie-

dalīšanos. Diakonei Rotai Stonei ir lielisks  

kontakts ar bērniem. Viņa interesanti parāda un iz-

skaidro ganu un Austrumzemes gudro  

apciemojumu Betlēmē, kur piedzima Jēzus bērniņš. 

Rota jautā un bērni atbild cits par citu  

drošāk un skaļāk. Viņa iemāca bērniem, kā zīmēt 

Ausekli – rīta zvaigzni, kas ir arī viena no  

latviešu rakstu zīmēm.  

Rotai Stonei ir īpašas dāvanas nesprediķot bet ie-

saistīt tevi pašu kā daļu no dievkalpojuma un  

likt domāt par rakstīto tekstu. Dievkalpojums beidzas ar domu, kaut mēs iegūtu gudru sirdi.  

Pēc dievkalpojuma mēs pulcējamies svētkiem sapostā zālē. Ar skaistām dziesmām mūs  

iepriecina Kārļa Veilanda vadītais ansamblis, ar Māras Lindes, Valţa, Ingrīdas, un Lailas Birz-

nieku, un Rotas Stones piedalīšanos. Pirms sākam svētku mielastu, Rotas Stones bērni mums 

iemāca nodziedāt skaistu galda lūgšanu. 

Pēc lūgšanas visi baudām draudzes dāmu sarūpēto mielastu Anitas Greenband vadībā. Rota 

un Una Veilande vada un izkārto atnesto apmaiņas dāvanu izdalīšanu. Dziedam Ziemsvētku  

dziesmas un tad atkal izkļūstam katrs savā ikdienā. Ceļā man jādomā par Rotas vēlējumu  

Jaunajā gadā un prātā nāk Skalbes dzejolis 

 

Sirds bagātība dāvājoša 

Jums, draugi, mūţam neizsīkst 

Kā saule laipna, starojoša 

Kaut daţa puķe ceļā nīkst. 

 

Es nezinu, kas vakar bija, 

Es nezinu, kas rītu būs. 

Tik ausīs šalc kā melodija: 

Sirds bagātība nesarūs! 

 

 

Ausma Savele 

 

 

 

Rasmas Rekšānes un Ditas Oliņas foto 
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JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  

BIEDRĪBAS: 

 

 

 Piektdien, 22.janvārī pl.7pm Draudzes namā kinovakars. Tiks rādīta latviešu-islandiešu 

filma Mona, drāma ar trillera, mistikas un erotikas elementiem. 

 Svētdien, 24.janvārī pl.2pm Draudzes namā koncerts. Dziesmas un dančus izpildīs Laima 

Dimanta, Daniel Hildebrandt un Dace Samta. Pasākuma laikā darbosies bufete, ieeja $25 

(bērniem līdz 18 g.v. par brīvu) 

MĀC. KĀRĻA ŢOLA VĒSTULE 

 

Mīļā draudze! 

 

Biju patiesi priecīgs atkal viesoties Jūsu vidū un sajust 

draudzes locekļu labestību un sirsnību. Bija prieks gan pie-

dalīties Valsts Svētku dievkalpojumā un sarīkojumā San 

Francisco, kur, kā jau katru gadu pulcējās plašs Ziemeļkali-

fornijas latviešu pulks, gan dievkalpojumā Sacramento, ma-

zākā, bet ļoti sirsnīgā draugu vidē. 

Esmu pateicīgs arī, ka varēju vadīt Mirušo piemiņas die-

nas dievkalpojumu San Francisco, pieminot mūţībā aizsauk-

tos. 

Paldies Jums ikvienam par sirsnību, labestību un draudzī-

bu, kas nezūd laika gaitā! Paldies draudzes dāmām, kas, kā 

arvien, arī šajās tikšanās reizēs, rūpējās par cienastiem un 

īpaši arī draudzes priekšniekam Gvido par visu lietu labu 

izkārtojumu!   

Prieks, ka diakone Rota Stone ir ieguvusi atļauju strādāt 

draudzē! Ticu un ceru, ka draudzes darbs turpināsies svētīgi un 

labi. 

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

 

Ar sirsnīgiem sveicieniem šajā Ziemassvētku laikā un svētīgu Jauno Gadu vēlot,  

Jūsu,  

māc. Kārlis 

Māc. Kārlis Ţols 2014.gada  

Ziemsvētkos Sanfrancisko 



No LELBA 2015.g. 17. novembra Pārvaldes sēdes protokola  

 
 Vidienes apgabalā ievēlēta jauna prāveste - māc. Ilze Larsen.   

 Arch. Lauma Zušēvica iesaka pārdomāt, kā LELBA var palīdzēt bēgļu jautājumā.  Prāv. 

G. Lazdiņš paredzējis runāt ar LIRS prezidenti Lindu Hartke.  

 Milvoku draudzes Ziemsvētku vakara dievkalpojums paredzēts raidīt dzīvajā ēterā (live-

streaming) YouTube kanālā.  

 Prāv. D. Cilne (Rietumu apgabals) ziņo, ka Sietlas draudze gatavojas LELBA paplašināta-

jai sēdei 9-12.martā. Prāv. G. Lazdiņs piebilst, ka viņš satiks Latvijas Universitātes Teolo-

ģijas Fakultātes dekāni Dr. Daci Balodi un profesoru Dr. Valdi Tēraudkalnu Losandželo-

sā, kur visi trīs piedalīsies dievkalpojumā. Tālāk viņi brauks uz San Francisko, no kurie-

nes lidos uz sēdi Sietlā. 

 Diak. Rota Stone ir saņēmusi darba vīzu un sākusi kalpot San Francisko draudzē. 

 Rietumkrastā ir vairāki jaunieši, kas vēlās iesvētīties.  Prāv. D. Cilne būs Losandţelosā 

janvārī ar viņiem tikties. 

 Iesvētāmo saiets notiks 2016.g. aprīļa beigās.  Tas iesāksies 22. aprīlī pl. 18:00 vakarā un 

beigsies 24. aprīlī pēc pusdienām. Visu draudţu iesvētāmie ir mīļi gaidīti, arī tie kas ie-

svētījās jau pagājušajā gadā. 

 Labdarības projekts ―Mīlestība mammām‖ notiks 2016.g. no 14. – 21. augustam.  Seši 

jaunieši jau ir pieteikušies izpalīdzēt.  

 Otavas draudzes jaunā mācītāja Ilmāra Zvirgzda amatā ievešanas dievkalpojums notiks 

2016.g. janvārī. 

 Toronto Austrumu draudzes izkārtojumā notika Ērğeļu dienas. Svētdienas dievkalpojums 

bija celsmīgs un izrādītais talants bija vienreizējs. 

 Prāv. I. Kuplēna-Ewart (Kanādas apgabals) ir lūgusi uz nākamiem sešiem mēnešiem at-

brīvot no prāvesta pienākumiem.  Māc. Dāvis Kaņeps pārņems Kanādas apgabala prāves-

ta pienākumus. 

 Bostonas Trimdas draudze ir sarunājusi viesu mācītājus līdz februārim. Ziemsvētkos kal-

pos māc. Dace Zušmane. Prāv. K. Ţols viesosies janvārī un februārī. 

 Prāv. A. Vārsberga-Pāţa (Austrumu apgabals) ziņo, ka Austrumu apgabala konference, 

kas tika rīkota kopā ar Dāmu komiteju konferenci, bija labi apmeklēta.  Piedalījās 70 da-

lībnieku. Viena diena bija veltīta celsmīgiem  pasākumiem un otrā dienā bija darbu sesija.  

Darbu sesijās izskanēja doma, ka draudzes priekšnieki vēlētos bieţāk satikties – sevišķi 

tikties ar tiem, kam ir līdzīgas problēmas. 

 Vašingtonas, DC draudze nesen iegādājās jaunas un skaistas ērğeles. Tās iesvētīs  ar kon-

certu. 

 2017.g. LELBA Sinode notiks no 6.-8. oktobrim Kanādā, Mt. Carmel Retreat Center, Ni-

agara Falls, Ontario. 
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 Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā 
  

 Apustulis Pāvils vēstulē efeziešiem raksta: „Viena miesa un viens Gars – tāpat kā vienai cerībai 

jūs savā aicinājumā esat aicināti – viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs 

visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos.‖1 Arī Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 

(LELB) bīskapu izveidotajā dokumentā “LELB attīstības un tās darbības virzienu stratēģija”2 

atkārtoti norādīts, cik svarīga ir Baznīcas vienotība tās spējai īstenot Kristus dotos uzdevumus. 

Autori runā par drosmi „veikt sareţģītas izvēles par labu Baznīcai un vēlmē darīt tai labu daţā-

dā veidā‖ un uzsver nepieciešamību būt gataviem „mīlestības dēļ pakļauties vienprātībai būtis-

kajā un atļaut citiem brīvību otršķirīgajā‖.  

  

 LELB vēlas būt visas tautas vienojošs un garīgi dziedinošs spēks, taču diemžēl realitāte ir cita – 

šobrīd Latvijā darbojas divas juridiski neatkarīgas luterāņu baznīcas – LELB un Latvijas evaņ-

ģēliski-luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (LEBĀL).  

  

 Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas sašķelšanās divās baznīcās bija II pasaules kara - ārēju, 

piespiedu vēsturisku spēku - rezultāts, nevis brīvas gribas lēmums. Postošo notikumu sekas vēl 

arvien ir vāji apzinātas un analizētas, nemaz nerunājot par spēju tās pārvarēt.  

  

 Sākotnējā ģeogrāfiskā plaisa, kuru līdz deviņdesmito gadu sākumam nebija iespējams pārvarēt 

ideoloģisku atšķirību dēļ šo baznīcu mītnes zemēs, laika gaitā ir padziļinājusies arī teoloģiski, 

un novedusi pie patiesi dramatiskas situācijas, kurā sākotnēji vienotā luterāņu baznīca, šķiet, ir 

sadalījusies divās savstarpēji karojošās baznīcās ar atšķirīgu pārvaldi, teoloģiskajām nostādnēm, 

atšķirīgām izpratnēm par baznīcas amatu, ētiskiem jautājumiem, vērtībām, sociālo atbildību. 

Skumjš apliecinājums situācijas nopietnībai ir abu baznīcu klātbūtne Latvijas teritorijā, kas jau 

novedusi pie pirmajiem juridiskajiem konfliktiem.  

  

 Deviņdesmito gadu sākumā, mainoties ģeopolitiskajai situācijai, sākās likumsakarīgs, svētīgs 

un dziļi nepieciešams process, lai sadalīto baznīcu atkal apvienotu, novēršot vēsturiskās netais-

nības sekas. 1992. gadā LELB 15. Sinode gandrīz vienbalsīgi nolēma: ―Latvijas Sinode principā 

akceptē/pieņem Koordinācijas komisijas Šēfavas sēdes ieteikumus ―Par Latvijas evaņģēliski 

luteriskās Baznīcas vienību‖3 un lūdz Konsistoriju šo ieteikumu ietvaros piedalīties Latvijas 

evaņģēliski luteriskās Baznīcas un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas kopē-

jas Lielsinodes sasaukšanā un kopdarbības izveidošanā‖4 . Pēc šīs Sinodes pie Konsistorijas tika 

nodibināta ―Lielsinodes sagatavošanas komisija‖ un 1993. gada februārī uzrakstīts vienotās 

Baznīcas Darbības noteikumu mets. 1993. gadā plānoto Lielsinodi sasaukt neizdevās, jo LELB 

nespēja vai nevēlējās savlaicīgi šo procesu koordinēt ar LELBĀL. 1993. gada martā LELBĀL 



Virsvalde norādīja, ka tā vēlas atjaunot Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vienību, un pro-

ponēja Baznīcas vienību atjaunot Latvijas draudţu dienu ietvaros 1995. gadā. Tas nav noticis 

līdz pat šim brīdim.  

  

 Mēs uzskatām, ka nepieciešams steidzīgi atgriezties pie LELB 15. Sinodes lēmumu tālākas īste-

nošanas, izveidojot darba grupu Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vienības atjaunošanai. 

Šajā darba grupā uz līdzvērtīgiem pamatiem ir jāiekļauj LELB un LELBĀL pārstāvji. Darba 

grupas uzdevums ir līdz 2017. gada 31. oktobrim - Reformācijas 500. gadadienai - izstrādāt vi-

sus konkrētos soļus, kas nepieciešami Baznīcas vienības reālajai atjaunošanai.  

  

 Rīgā,  

 2015. gada 31. oktobrī, Reformācijas svētkos  

  

DaceBalode, dr. theol., Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne, asoc. prof.;  

 Jānis Ginters, Vecauces ev.-lut. draudzes mācītājs;  

RalfsKokins, dr. theol., Jelgavas Sv. Vienības ev.-lut. draudzes mācītājs, LU TF asoc. prof.;  

MārisLudviks, Talsu ev.-lut. draudzes mācītājs;  

IndulisPaičs, Rīgas Lutera ev.-lut. draudzes mācītājs;  

 Modris Plāte, Jēkabpils sv. Miķeļa ev.-lut. draudzes mācītājs; 

 Linards Rozentāls, dr. theol., Rīgas Lutera ev.-lut. draudzes virsmācītājs;  

KasparsSimanovičs, Rīgas Lutera ev.-lut. draudzes mācītājs. 
 _______ 
 1 Ef. 4:4–6  

 2 Stratēģijas projekts tika prezentēts Rīgas prāvesta iecirkņa mācītāju konventā 2015. gada 13. aprīlī  

 3 1)   Atjaunot vienotu Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu, kas sastāv no Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Latvijā un Latvijas evaņģē-

liski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas;  

 2)   Šīs Baznīcas vienību izteic abu Baznīcas daļu kopīga Sinode (Lielsinode) un tās ievēlēts augstākais garīgais vadītājs - arhibīskaps;  

 3)   Lielsinode pulcējas Latvijā reizi septiņos gados. Arhibīskapa sēdeklis ir Rīgā;  

 4)   Baznīcai ārpus Latvijas ir savs bīskaps un Baznīcai Latvijā savs bīskaps - sufragāns, tos ievēl katras Baznīcas daļas pārstāvji Sinodē;  

 5)   Bīskapus amatā ieved Latvijas Baznīcas arhibīskaps;  

 6)   Katra Baznīcas daļa darbojas saskaņā ar savu Satversmi;  

 7)   Visai Baznīcai nozīmīgus jautājumus risina abu Baznīcas daļu izraudzīta Pārstāvju Padome, kurā arhibīskaps un bīskapi piedalās ex officio;  

 8)   Pirmo Lielsinodi ieteicam sasaukt laikā no 1993. gada līdz 1995. gadam;  

 9)   Neskarts paliek Baznīcas daļu līdzšinējais juridiskais statuss dažādās zemēs, kā arī tiesības un saistības ar citām Baznīcām un ekumēniskām 

organizācijām.  

 4 LELB Gadagrāmata 1993. gadam, Svētdienas Rīts, 1992., 157. lpp  

Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā 

(LELBĀL atbilde) 

 
LELBĀL Virsvaldes prezidija un virsvaldes vārdā pateicos mūsu ticības brāļiem un māsai, kuŗi 

sagatavoja vēstuli ‗Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā‘. (skat. augstāk) No vēstules satura un 

konteksta gan saprotam, ka tās autori runā ‗par vienotu latviešu luterisko Baznīcu pasaulē‘. No-

vērtējot Jūsu viedokli un lūgumu, apstiprinām, ka vienmēr esam bijuši un arvien esam gatavi 

meklēt veidus, kā pilnveidot labas LELB un LELBĀL attiecības un atrast kopēju ceļu, kas celtu 

un vienotu latviešu evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē  
 

(turpinājums nākamajā lpp.) 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

 



Vēlamies atsaukties uz LELBĀL virsvaldes sēdē Vitenbergā, Vācijā 2010. gadā no 23. līdz 26. 

septembrim pieņemto LELBĀL darbības noteikumu preambulu, kurā teikts: ―Noteikumu pama-

tā ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 1928. gada 26. janvārī pieņemtā satversme, kā arī 

darba pieredze ārpus Latvijas. Tie ir saistoši visām draudzēm un to garīgiem un laicīgiem dar-

biniekiem, kas ir šīs Baznīcas locekļi. Šajos noteikumos „Latvijas Baznīca‟ ir tā Baznīca, ko vei-

do Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca (LELB) un Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca 

ārpus Latvijas (LELBāL), pēdējās saucot par ‘Baznīcu Latvijā‘ un ‘Baznīcu ārpus Latvijas’”.  

 

Mēs šobrīd ceram, ka LELB vadība atsauksies vēstulē izteiktam aicinājumam atsākt LELB un 

LELBĀL sadarbības darbu, kopīgi veidojot jaunu komisiju, kurā tiktu pārstāvētas ne tikai abu 

Baznīcu augstākās vadības cilvēki, bet arī LELB un LELBĀL garīdznieki un laicīgie draudţu 

pārstāvji. LELBĀL no savas puses ir gatava izvirzīt šīs komisijas locekļus un aicina to darīt arī 

LELB.  

  

 Vēlamies atzīmēt, ka jau notiek abu Baznīcu sadarbība, piemēram, LELBĀL draudzēm un ga-

rīdzniekiem aprūpējot LELB draudţu locekļus ārpus Latvijas.  

  

 LELBĀL vienmēr ir bijusi un ir gatava pildīt zemāk minēto LELB-LELBĀL Sadarbības Pado-

mes sēdes, kuŗa notika Rīgā 2012. gada 17. februārī, lēmuma 9. punktu, bet atzīst, ka šajā darbā 

nopietni jāņem vērā abu Baznīcu teoloģiskās un strukturālās atšķirības.  

  

 (9. Pārrunājot LELBA Sinodes 2011. g. oktobrī Indianapolē rezolūciju, lai sarunas tiktu uzsāk-

tas par LELB un LELBĀL apvienošanos, LELB un LELBĀL vispirms centīsies apzināt priekš-

darbus, kas reiz veikti LELB un LELBĀL Koordinācijas komisijā un kas daļēji lasāmi Baznīcas 

Gadagrāmatās, kā arī agrāko Sadarbības padomes darba rezultātus. “Apvienošanās” ir reizē 

mērķis, bet reizē arī virziens un ceļš ar konkrētiem posmiem un izpausmēm.)  

  

 LELBĀL vēlas veicināt toreizējās Sadarbības padomes lēmumu, kuram LELB piekrita. Abpu-

sējais lēmums bija pamatots pārliecībā, ka no abām Baznīcām tiktu aicināti gan garīdznieki, gan 

neordinētie draudţu locekļi, lai savstarpējā cieņā un kristīgās mīlestības garā pārrunātu jautāju-

mus, kas visspilgtāk atklāj mūsu teoloģiski atšķirīgos uzskatus. Būtu jānoorganizē plašākas dis-

kusijas par sieviešu ordinācijas jautājumu. Blakus jautājumam par sieviešu ordināciju būtu jā-

pieliek klāt arī mūsu abu Baznīcu atšķirīgā izpratne par autoritāti un luteriskās baznīcas struktū-

ru.  

  

 Paredzētais darbs daudz prasītu no kopēji izveidotās komisijas, bet ceram, ka tās darbības laikā 

varēsim viens no otra daudz ko gūt, cits citu stiprinot Kristus vienotības Garā un kopējās lūgša-

nās uzticoties Tam, kurš patiesi mūs katru ir aicinājis strādāt un kalpot Viņam, veidojot Baznī-

cu, kas spēj pārvarēt domstarpības un savā daţādībā saskatīt paša Visvarenā Radītāja roku un 

gribu. Jēzus mācīja mums Dievam lūgt: Tavs prāts lai notiek. Kopā lūgsim, lemsim, strādāsim 

un cerēsim, ka mēs spētu nojaust, kas ir Dieva prāts un griba mūsu abām Baznīcām un latvju 

tautai." 

  

 + Lauma Zušēvica  

 LELBĀL Archibīskape 
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IN MEMORIAM 

Mirdza (Sneberg) BALAS  

 
(Published Online in the Press Democrat from Dec. 23 to Dec. 24, 2015) 

 
 

BALAS, Mirdza Sneberg 91, passed away December, 19, 2015 in Greenwich Hospital.  

Mirdza grew up in Latvia and came to the United States to attend the University of Minne-

sota where she earned a master's degree in Library Science and married her late husband Wil-

liam Balas.  

She spent most of her adult life in Sebastopol, California where she worked as a dedicated 

head branch librarian for the Sebastopol library and a beloved friend to so many.  

She moved to Greenwich seven years ago to be close to her daughter Anne's family and we 

have cherished our time with her. Mirdza has always been the most, loving, caring, generous, 

spiritual and spirited wife, mother, grandmother and friend. Her name means Twinkle in Lat-

vian and she has truly brought a twinkle to everyone around her and been an inspiration and 

role model for her children and grandchildren who dearly love her.  

Mirdza is survived by her daughter, Anne DeNaut; son, Paul Balas; son-in-law, Jim De-

Naut; grandchildren, Lauren, Jamie, Jack and Courtney DeNaut and Nicole Balas; as well as 

siblings, Raita Tutins, Val Sneberg and Nora Skunstina.  

Mirdza will remain in all of our hearts and memories forever and will be dearly missed. A 

private service will be held at Christ Church in Greenwich to celebrate her life and another in 

Sebastopol, California. 



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. 
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13.decembrī San Francisko 13 apmeklētāji $52.00 

19.decembrī Sakramento 13 apmeklētāji $235.00 

20.decembrī San Jose-Los Gatos 12 apmeklētāji $105.00 

24.decembrī San Francisko 95 apmeklētāji $1,025.00 

10.janvārī San Francisko 22 apmeklētāji $ 147.00 

ZIEMASSVĒTKU ZIEDOJUMI 

Auzers, Pēteris un Dţoanna 100.00 Lūkas, Ruta 30.00 

Balodis, Ligita 50.00 Pruţinskis, Dzintra 25.00 

Currier, Sandra 100.00 Pruţinskis, Mārtiņš 25.00 

Grauss, Ārija 50.00 Purgalis, Jānis 50.00 

Jansons, Benita 40.00 Ramanis, Alnis 40.00 

Kolbs, Galina 25.00 Salzirnis, Ēriks 25.00 

Lapiņš, Denise un Nikolajs 250.00 Turaids, Ivonna 100.00 

Lapkašs, Maiga 100.00 Zariņš, Kristaps un Zinta 1000.00 

Lapkašs, Valda 25.00 Zvirbulis, Rasma 25.00 



LELBA un Apgabala nodeva 

Māra Brandis $12.00 Līvija Matsons $25.00 

Edvīns Hincenbergs $36.00 Velta Ramanis $12.00 

Gaļina Kolbs $15.00 Andris Ramans $20.00 

Tekla Kristofors 
$12.00 Rasma Zvirbulis $12.00 

Dagmāra Lejnieks $15.00   

Draudzes budţeta vajadzībām 

Ārija Grauss $250.00 Edmonds Ţīgurs $500.00 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Juris Cilnis $30.00 Velta Ramanis $50.00 

Edvīns Hincenbergs $44.00 Andris Ramans $50.00 

Tekla Kristofors $35.00 Rasma Zvirbulis $30.00 

Līvija Matsons $35.00   

Arhibīskapa fonds 

Dāmu Komiteja    $50.00 

      

Mācītāju pensijas fonds 

Sakramento D.k.    $30.00  

Zvannieku palīdzībai 

  Inta un Gunārs Galviņš (imo Jānis Lasmanis)    $100.00  

Andris Rutkovskis Piemiņai 

Bergit Mueller    $50.00  

Melissa Brewster  Piemiņai 

Rasma Zvirbulis    $100.00  

LĪDZ 11.JANVĀRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 
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