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PĀRDOMAS PELNU TREŠDIENĀ 
 
 

 

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, 

 
Ir Pelnu trešdiena. Pārāk daudz par ko domāt, rakstu pārāk ātri, tomēr Dieva vārdi Joēlam daudz 

aicina domāt par Dieva ţēlastību un kluso laiku, kuŗā ieejam. Tautai, kas tobrīd bija bada priekšā, Dievs 

Joēla grāmatā sola gandrīz 'neticamo': "Tas Kungs runāja un sacīja savai tautai: "Redzi, es jums došu 
maizi, jaunvīnu un eļļu – un jums būs līdz sātam!" (2:19a) Siseņu uzbrukumi bija izpostījuši zemi un 

sausums apdraudēja tautas nākotni. Joēla laikā tāds posts tika uzskatīts par Dieva sodu, zīme, ka tuvojas 

tā Kunga diena. Garīdznieki tika mudināti aicināt ļaudīm atgriezties, gavēt un sērot par tautas grēkiem.  
Ar Joēla grāmatas 2. nodaļas 18. pantu kaut kas mainās. Atskan Dieva apsolījums. "Redzi, es jums 

došu maizi, jaunvīnu un eļļu - un jums būs līdz sātam!" (2:19a) Nav tā, ka tautai pēkšņi tiek atņemtas 

ciešanas, bet Dievs ko pieliek klāt viņu nākotnes vērtējumam: cerību! Un cerībai liels spēks. Mūsu laikā 

vairākas valstis Āfrikā piedzīvo patiesas bailes, ka sausums drīz varētu apdraudēt spējas tautai sagādāt 
ēdienu. Citās vietās tikai dēļ humanitārās palīdzības cilvēki vēl cer novērst badu, kaut no tā turpina mirt 

tie, kuŗus laikā nesasniedz. Kā palīdzēt? Kā atbildīgi atsaukties uz visiem lūgumiem pēc palīdzības gan 

tiem, kas stāv bada priekšā, gan bēgļiem? 
Nekādā ziņā negribu apgalvot, ka visiem LELBĀL ir tādi dzīves apstākļi, ka varam daudz vairāk 

palīdzēt, tomēr ticu, ka, paldies Dievam, mums daudziem netrūkst, ar ko dalīties. Paši esam strādājuši, 

bet Dievs ir svētījis mūsu centienus. Kādreiz domāju, vai paši apzināmies, cik esam pārbagāti? Senāk 

daudziem Ciešanu laika prakse gavēt dāvināja iespēju ne tikai sevi pārbaudīt, bet piedzīvot izsalkumu. 
Maz vairs gavē. Vairāk dzirdam aicinājumus Ciešanu laikā neliegt sev neko, bet kaut ko kalpošanai 

„pielikt klāt‟. Labu darbu, ziedojumu, kaut ko, kas nestu svētību, varbūt kādam atjaunojot cerību?   Kā-

dam piedodot, kādam rast iespēju izlīdzināties vai ziedot, vai saņemt palīdzību pareizā laikā. Varbūt kā-
dam liecinot, cik mums katram nozīmīgi Kristus apsolījums: "ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie 

manis, tam nesalks, un, kas man tic, tam neslāps nemūţam." (Jņ. 6:35) 

Kristus pilda savus apsolījumus. Apustulis Pāvils to zināja un apliecināja: "Es visu spēju viņā, kas 
man dod spēku!" (Fil. 4:13) Skaisti vārdi! Bet turpināsim lasīt: "Un tomēr jūs darāt labi, būdami līdzda-

līgi manās ciešanās." Par viņu lūdza, viņam ziedoja, atbalstu sūtīja tie, kas to varēja, jo viņi nebija cietu-

mā, kā viņš. 

 Nesen, sevišķi sarežģītā dienā, atvēru mazu "Dove" šokolādi. Tās aptināmā papīrā vienmēr ierak-
stīts kāds 'vēlējums' vai mudinājums. Todien sveiciens bija "Because you can!" Tāpēc, ka Tu vari! Varu 

ko? Gandrīz gribēju teikt, nē, es nevaru, jo patiesi pati nevaru. Tik daudzreiz piedzīvoju, ka tiešām bez 

Viņa es nenieka nespēju darīt. Bet ar Viņu? Lūdzot no Viņa visu, kā man pietrūkst? 
 Es varu, Tu vari, viņš, viņa, mēs varam tādēļ, ka Viņš ir varējis. Mīlestībā atdot sevi visu, uzvarēt 

grēku un nāves spēku, augšāmcelties un atjaunot cerību dienai, kad visiem, visur, viss būs līdz sātam! 

 Izlūdzos jums Dieva svētību šajā klusā, Kristus ciešanu laikā. Viņš lai dāvina to, kas vajadzīgs 
kādam atjaunot cerību! 

 

Jūsu 

Archibīskape 

Lauma Zušēvica 
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Tuvojoties Lieldienu rītam. 
 

Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā - agrā, agrā rīta stundā, 
kad nav vēl pasaule nomodā, Bet sen jau nevaru gulēt. 

Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules. 
Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt. 
Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt. 
Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā varens parādās, kā reiz Tu. 

Tik daudz var pārtapt - ja vien Tu pieskaries, piedod, atpestī, atbrīvo, māci, 
- redzēt ne tikai to, kam sāp, bet to, kam mums jāpiedod, vai to, kas jāaicina, 
- dzirdēt ne tikai to, kurš raud, bet to, kurš čukst; vai skaļi gavilē un atgādina: 
Tu esi augšāmcelšanās! 

Tev pieder nāves un elles atslēgas! Tās turi savās naglu caurdurtās rokās! 
Tik daudziem šī pasaule ir ellīga – tik tumša kā reiz bija Tavā kapā. 
Māci, kā aicināt no tumsas Tavā dzīvības gaismā. 
Cik ļoti, ļoti gribētos, ka katrs tajā varētu augt, būt bez bailēm, 
ticēt brīnumam, kas esi Tu, kas varam katrs kādam būt. 

Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, un, tādēļ zinu, arī šī ir Liela diena,  
kā dāvana – liela vai maza, viegli panesama vai grūta. Ja būsi klāt, tad labi būs. . .  

Jēzu, lūdzu, runā ne tikai ar mani klusumā -  
Ļauj katram sadzirdēt Tevi un pārtapt Tavā tuvumā.  
Kā reiz Marija, Pēteris, Toms – agrā rītā vai vakarā.  
Ticu, ceru, agrāk vai vēlāk, Tu katru atradīsi un vārdā sauksi.  
Lai zinām, neesam Tev sveši.  

Lūdzu Tavu svētību, lai katra diena katram pārtaptu par ‘Lielu’ dienu,  
un Lieldienas par mūžīgās dzīvības svētkiem, kas nekad nebeidzās.  
Jēzu, modini mani, ja aizguļos, lai nepaietu gaŗām iespējai Tev pateikties  
un Tavā mīlestības dzīvā spēkā doties tik pasaulē, ko Tu arvien vēl mīli,  
kuŗā reiz Tu biji, atstājot pēdas, kuŗās gribam iet. Āmen. 
 

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū,  
Daudz domāju, vai dalīties ar jums ar šo lūgšanu, vai ko citu rakstīt? Tad vakardien man bija iespē-
ja dzirdēt un parunāties ar Bīskapi Elizabeth Eaton, kas ir “Evangelical Lutheran Church in America 
Presiding Bishop.” Kāds prasīju, ko viņa iesaka darīt šai Baznīcai, kad draudzes piedzīvo lielas, un 
ne tik labvēlīgas pārmaiņas. Viņas atbilde: “Runājiet vairāk par Jēzu!” Viņa paskaidroja, ka ceļojot 
uz ELCA draudzi Ķīnā, viņu aizkustināja, cik dzīva šī draudze, kuŗas locekļi mēro tālus, grūtus ceļus, 
lai kopā pavadītu laiku no Zaļās ceturtdienas līdz Lieldienām! Bīskapei bija teikts, lūdzu, runājiet 
daudz vairāk nekā ierastās 20 minūtes! Četras dienas sanāk ļaudis vienīgi lai ‘runātu’ ar un par 
Jēzu, lai Viņu pielūgtu, slavētu, kopā baudītu sakramentus, priecātos, un pateiktos par Viņa žēlas-
tību! Nodomāju sūtīt lūgšanu un no sirds novēlēt jums katram arvien vairāk runāt ar Jēzu un par 
Viņu, kuŗā esam vienoti ticībā, cerībā, mīlestībā! 

Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies! 
Priecīgas Lieldienas katru dienu! 

Jūsu 
 

Archibīskape Lauma 
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Pārvērtības! 
 

 

 

Mīļās māsas un mīļie brāļi! 
 
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies, alleluja! Viņam lai ir slava un vara mūžu 
mūžos, alleluja, alleluja (Lūkas ev. 24:34; Atklāsmes gr. 1:6) 
 
Ciešanu laika stāsts varēja beigties citādāk. Tas varēja noslēgties ar to, kā 
trīs vīri karājas pie krusta; pirmais kā noziedznieks, kas savās interesēs iz-
mantoja romiešu okupācijas nestabilitāti, otrais – kas bija cīnītājs pret sveši-

nieku apspiestību, nemiernieks, un trešais – nevainīgais, kurš sludināja Dieva valstību. Stāsts varēja 
beigties ar viņu kauna pilno nāvi. Palestīna varēja atkal būt karalauks, kur impērijas varētu izrādīt savu 
varu jeb tā varēja būt kā kapsēta, kuru piepildīt ar mocekļu kapiem. Un Jēzus mācekļi varēja līdzināties 
tik daudziem citiem, dziedot nāves litānijas, nolādot romiešus, pieņemot zvērestus atriebties vai arī, 
apkārt klīzdami, varētu mēģināt iegūt pārējo simpātijas un atbalstu savai cīņai. Tas viss būtu normāls 
stāvoklis Palestīnā. Un tā tas būtu noticis, ja stāsts būtu apstājies pie trīs krustiem kalna galā.   
 
Bet tam, kas notika Lieldienu svētdienā, nebija nekāds sakars ar normalitāti. Tas bija pilnīgi neparasts, 
nekad nedzirdēts notikums, patiesi revolucionārs notikums. Tas nebija turpinājums Palestīnas cilvēcīgai 
traģēdijai, bet tā bija dievišķa iejaukšanās. Līdz ar to zeme, kuru līdz tam pazina kā karalauku, kļuva par 
Svēto Zemi. Vieta, kur reiz atradās kapsēta, pārvērtās dārzā, kuru apmeklē eņģeļi; un tie, kuri apraudāja 
savu mirušo varoni, kļuva par pārvērtību lieciniekiem.  
 
Mācekļi būtu varējuši savu atlikušo mūžu pavadīt, raudot par savu zaudēto sapni, par nokauto upuri un 
par satriektajām cerībām. Turpretī, dievišķās iejaukšanās dēļ, viņi nu apzinājās neticamu vīziju, viņi ie-
guva milzīgu drosmi un viņi izgāja pasaulei sludināt Krustā sisto kā Dzīvo. Viņi vairs nebija upuri, kas 
prasīja pēc palīdzības, bet kļuva par cilvēkiem, kas citiem sludināja vēsti, ko pasaule bija izsalkusi dzir-
dēt.  
 
Tas, ko viņi personīgi piedzīvoja, bija kā atbilde visas pasaules ilgām – pēc pilnvērtīgas dzīves, kura aug 
nāves apstākļos, pēc patiesas cerības, kas spīd cauri bezspēcīgām situācijām, pēc dzīves, kura spēj zie-
dēt vētras laikā.  
 
Tas, ko Dievs sniedza Palestīnā tajā Lieldienu svētdienā caur Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem, ir 
jūtama vēl šodien. Mūsu pienākums kā Jēzus sekotājiem ir liecināt par Viņa patiesību ar to, kā mēs 
katrs dzīvojam savu dzīvi. Lai mēs rādām pasaulei, kas mums apkārt, ka esam ļaudis, kas tic Jēzus aug-
šāmcelšanai un esam tās liecinieki – ka esam Lieldienu ļaudis! 
 
Viņš ir augšāmcēlies! Viņš ir patiesi augšāmcēlies!  
 
Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 
Jūsu,  
LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš 



  

SVĒTDIEN, 3./ 13. 

PLKST. 11.00 
GAVĒĽA LAIKA 5.SVĒTDIENA 

  
Pirms dievkalpojuma 10.00 Lectio Divina 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 

 

Pēc dievkalpojuma Draudzes Padomes sēde 

 

SVĒTDIEN, 3./ 20. 

PLKST. 11.00 
PŪPOLU SVĒTDIENA, DIEVGALDS 

  

Pirms dievkalpojuma 10.00 Lectio Divina 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 

 

SVĒTDIEN, 3./ 27. 

PLKST. 11.00 
LIELDIENAS 

 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

 

Pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis 

DIEVKALPOJUMI MARTĀ 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

DIEVKALPOJUMI APRĪLĪ 

 
SESTDIEN, 4./ 2. 
PLKST. 12.00 
LIELDIENU LAIKA 5.SVĒTDIENA 

 

SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

 

Pēc dievkalpojuma pl.1pm Edītes Leitis izvadīšana 

 
SVĒTDIEN, 4./ 10. 
PLKST. 11.00 
LIELDIENU LAIKA 3.SVĒTDIENA 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

 

NĀKAMAIS DIEVKALPOJUMS SAN JOSE-LOS GATOS notiks SVĒTDIEN, 5./1. 

DIEVKALPOJUMUS VADA DIAK. ROTA STONE 

ĒRĢELNIECE RASMA REKŠĀNE 
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Svētdien, 27.martā pl.11.00 

visi pulcēsimies uz  

 

LIELDIENU LIELDIENU   

DIEVKALPOJUMUDIEVKALPOJUMU    
San Francisko 

 

Pēc dievkalpojuma  

visi mīļi aicināti uz  

SVĒTKUSVĒTKUSVĒTKU   BROKASTĪMBROKASTĪMBROKASTĪM! 

 
Ziedojums $20 

 
Mirusi Edīte Leitis 

Dzimusi 1928.gada 22.janvārī Valmierā 
Mirusi 2016.gada 2.martā Sakramento 

 
Izvadīšana sestdien, 2.aprīlī pl.1pm Sakramento, 

     Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 
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Nāciet tikties ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes vadītājiem—dekāni Dr. 

Daci Balodi un profesoru Valdi Tēraudkalnu! 

 

Tikšanos vadīs prāv. Gunārs Lazdiņš, mūsu draudzes bijušais mācītājs. 

Tikšanās laikā viesi aicina mūs uz pārrunām par situāciju Latvijā un tās Baznīcās. 

Nāciet ar saviem jautājumiem un uzklausiet šo izcilo teologu viedokli un redzēju-

mu! 

 

Izmantosim šo vienreizējo iespēju satikties ar šiem augstajiem viesiem, kas iera-

dušies mūsu vidū! 

Prof. Dr. Valdis Tēraudkalns Asoc. Prof. Dr. Dace Balode 

OTRDIEN, 8.MARTĀ PL.1PM 

Draudzes namā pusdienas un tikšanās  

TIKŠANĀS LAIKĀ DĀMU KOMITEJA CIENĀS VISUS KLĀT-

ESOŠOS AR BRĪVĀM PUSDIENĀM! 
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RĪTDIENAS FONDS UN ARCHIBĪSKAPA ARNOLDA LŪŠA 

PIEMIĽAS FONDS 

Mīļās latviešu draudzes plašajā pasaulē! Šis ir pārmaiņu un 

arī neziņas pilns laiks ne tikai lielās pasaules norisēs, bet nereti arī 

mums tik tuvās un pazīstamās norisēs un vietās kā mūsu draudzes. 

Domāju, ka lielākā daļa latviešu draudţu locekļu ārpus Latvijas 

jūt, kā draudţu dzīve iepriekšējos daţos gados ir mainījusies. 

Maiņas ir gan draudţu locekļu skaitā, kas ASV un Kanādas latvie-

šu draudzēs sarūk, bet daudzviet Eiropas latviešu draudzēs palieli-

nās, maiņas ir arī draudţu locekļu demogrāfiskajā statistikā, kas 

rāda, ka ASV un Kanādas latviešu draudzes noveco, bet Eiropas latviešu draudzēs pieplūst jauni 

cilvēki no Latvijas. Tas viss ir daļa no šodienas LELBĀL. 

Vēl nekad nebijusi situācija ir arī tā, ka LELBĀL ir pievienojušās arī draudzes Latvijā. Šīs 

mūsu laika zīmes ļoti uzstājīgi saka, ka mums arī savā domāšanā un nākotnes plānošanā ir jā-

spēj iet līdzi laikam - ne tikai šajās norisēs jānoraugās no malas, bet arī aktīvi jācenšas redzēt, 

kur pats Dievs mūs šobrīd grib lietot. Tas ir kā aicinājums no jauna paskatīties, kur varam savu 

roku pielikt Dieva darbā, un, kur Dieva darbs ar jaunu sparu var izpausties arī mūsu Baznīcā. 

Atcerieties, kā no mūsu Dziesmu grāmatas mēs paši esam pieraduši dziedāt: "Jauni mērķi, uz-

devumi Ceļa gaitā atklājas..." (355.) Vai arī tā ir dziesma, kuru dziedāt izvairāmies? 

Rītdienas Fonds ir instruments, ar kura palīdzību mūsu Baznīca ir un var būt līdzdalīga šo 

jauno mērķu un uzdevumu sasniegšanā. To jau norāda pats nosaukums “Rītdienas fonds”... Rīt-

dienas fonds ir atbalstījis un atbalsta garīdznieku izglītību gan ar stipendijām, tādējādi ļaujot 

latviešu draudzēm gūt garīgo aprūpi no kvalificētiem, izglītotiem garīdzniekiem, gan vispārēji 

veicinot mūsu Baznīcas garīgo attīstību – piemēram, finansējot Laju kursus. Rītdienas fonda 

atbalstu katru gadu saņem vairāki garīdznieki. Pavaicājiet savam mācītājam/mācītājai, 

diakonam/diakonei: vai Tu esi saņēmis/saņēmusi Rītdienas Fonda atbalstu? Cik nozīmīgs tas ir 

bijis? Varbūt daudzi mūsu draudţu locekļi nemaz neapzinās Rītdienas Fonda lielo nozīmi mūsu 

Baznīcas dzīvē... 

Rītdienas fonds arī katru gadu sniedz atbalstu Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes 

darbiniekiem.   

Bet, šis izaugsmes avots mūsu Baznīcā arvien ir jāatjauno. Un mūsu draudzēs šīs iespējas 

vēl arvien ir. Mēs esam viena Baznīca: latviešu draudzes visā plašajā pasaulē, un, ja šobrīd tieši 

jūsu draudze ir nodrošināta ar labi izglītotu garīdznieku, tad kādā citā draudzē situācija, pilnīgi 

iespējams, ir savādāka. Un droši vien arī jūsu draudzes ganam būtu labi savu izglītību papildi-

nāt, lai draudzes aprūpe būtu svaiga, un lai garīdznieks "neizdegtu".  

Atcerēsimies savās draudzēs savu lielo Baznīcu, kas ir ne tikai atsevišķas draudzes, bet 

visa LELBĀL, domāsim par tās Rītdienu. Tā būs dāvana mums pašiem, jo mēs paši taču esam 

daļa no tās.  

Šobrīd mūsu Baznīca lūdz no katra draudzes locekļa Rītdienas fonda vajadzībām kā mini-

mālo ziedojumu gadā $1. Tas taču nav daudz. Vai ne? Diemţēl visas mūsu draudzes nav to iz-

darījušas. Ko tas varētu nozīmēt attiecībā par mūsu nostāju pret mūsu Baznīcas nākotni? 

 

Svētību Jums ikvienam un Jūsu draudzēm vēlot, Māc. Kārlis Ţols  

http://lelbal.org/lv/box/news/160.b.jpg
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Latviešu Evaľģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā (LELBA) 

LIRS Nozare 
 

2016.gada Kristus Ciešanu laika gadskārtējais aicinājums LELBA draudzēm atbalstīt 
Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS) bēgļu aprūpes darbu 

 

Nebīsties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku... (Lk.2:10) 

 

Varbūt jums liekas jocīgi lasīt Evaņģēlija vārdus no tradicionālā Ziemsvētku teksta Kristus Ciešanu 
laikā. Bet kas gan var būt svarīgāks kā tā vēsts, kuru atklāj Vārds, kas ir tapis miesa un mājo mūsu vidū? 

Proti, „nebīsties!” 

Bēgļi! Šobrīd vārds „bēgļi” rada daţādas izjūtas – bet reti atstāj mūs vienaldzīgus: Bailes. Trauksme. 
Dusmas. Ţēlums. Sāpes. Aizdomas. Neizpratne. Līdzjūtība. Nogurums. 

Atliek tikai ielūkoties televīzijā vai internetā, lai visas šīs izjūtas mūs pārņemtu. Kopš 2.pasaules kara 

neesam piedzīvojuši tik milzīgu skaitu cilvēku, kas ir spiesti pamest savas mājas un doties vai nu bēgļu 

gaitās citās valstīs vai meklēt patvērumu citos savas valsts novados. Kopumā tie ir jau vairāk kā 60 mil-
joni cilvēku... un patlaban nav nekādu drošu garantiju, ka šis skaits šogad un tuvākajos gados neaugs vēl 

straujāk. Gan šeit, Ziemeļamerikā, bet vēl vairāk Eiropā kopumā un arī Latvijā bēgļu jautājums šķeļ sa-

biedrību un arī kristiešus. Nevienam, liekas, nav skaidra redzējuma par to, kā rīkoties tālāk un kā palī-
dzēt. Daudzus pārņem bailes un diemţēl arī naids pret bēgļiem – cilvēkiem, kuru ciešanas un posts ir pat 

vārdos grūti izsakāms. 

Turpat katru dienu ziņās dzirdam par arvien vairāk cilvēkiem, kas bēg no kara Sīrijā, no mūţa kara-
klausības un cilvēktiesību pārkāpumiem Eritrejā, un no narkotiku bandu terora Centrālajā Amerikā. Tur-

pat katru nedēļu uzzinām par bēgļiem, tostarp bērniem, kuri jau atkal noslīkuši Vidusjūrā. Nemitīgi dzir-

dam par kristīgām māsām un brāļiem Irākā un Sīrijā, kurus neatlaidīgi vajā, spīdzina, un brutāli nogalina 

islāmiskie ekstrēmisti. Milzīgajās bēgļu nometnēs Libānā un Jordānijā bēgļiem trūkst ēdiens un ir aiz-
liegts strādāt. 

Mēs dzīvojam jaunas globālās migrācijas krīzes apstākļos. Ar rūpēm vērojam, ka politiski risinājumi 

līdz šim ir bijuši tuvredzīgi un neauglīgi. Militāri risinājumi turpina vairot ciešanas. Ekonomiski risinā-
jumi vēl nav atrasti un daudzviet nav pat godīgi meklēti. Nav brīnums, ka daudziem zūd cerība, ka 

miers, pārticība un cilvēka cieņas godāšana ir vairs mūsdienu pasaulē iespējama. Ko nesīs rītdiena 

mums? Ko nesīs rītdiena bēgļu miljoniem? Vai ko labāku un drošāku? 

Tomēr Dievs nav svešinieks arī šādā pasaulē. Kā lasām 1.Mozus grāmatā: „Bet zeme bija samaitāta 
Dieva priekšā un pilna varas darbu” (6:11). Neraugoties uz grēku plūdiem un vardarbību visapkārt, ne-

raugoties pat uz paša Dieva noţēlu par šīs pasaules un mūsu, cilvēku, „sirdsprāta tieksmēm, kas vērstas 

uz ļaunu” (6:5), Dievs paliek ar mums. Vēl vairāk, Dievs top par vienu no mums Jēzū Kristū! Tāpēc kas 
var būt svarīgāks par labo vēsti „nebīsties,” ko dzirdēja gan Marija, gan gani naktī, gan jo sevišķi bieţi 

Jēzus mācekļi? Tieši tāpēc Kristus apsolījums ir miers – ne jau tie nepastāvīgie un savtīgie kompromisi, 

ko šī pasaule bieţi sauc par „mieru,” bet tas miers, kurā „jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas” (Jņ. 
14:27). Kad šis Kristus miers ir mūsos, tad spējam pārvarēt bailes, naidu un trauksmi, un sekot Pestītā-

jam, kuram pašam bēgļu gaitas nebija svešas (Mt. 2:14-15) un kurš palīdzīgas rokas sniegšanu svešinie-

kiem sauca par palīdzīgas rokas sniegšanu pašam Kristum – tātad Dievam (Mt.25). Atbalstīsim LIRS 

kalpošanu bēgļu vidū! LIRS palīdz iesākt jaunu dzīvi šeit ASV bēgļu ģimenēm, kuri ir jo īpaši grūtā stā-
voklī un kuriem pēc ilgstošām valdības pārbaudēm ir dota atļauja pārcelties uz dzīvi mūsu vidū. Liela 

pateicība visiem LIRS atbalstītājiem! Ziedojumi sūtāmi uz Lutheran Immigration and Refugee Service, 

700 Light Street, Baltimore, MD 21230 vai www.lirs.org 

 

Svētību Kristus Ciešanu laikā novēlot, 

LELBA LIRS Nozares vadītāja Māc. Dr. Kristīne Sūna-Koro  

http://www.lirs.org


No LELBA 2016.g. 5.janvāra Pārvaldes sēdes protokola  
(vairāk lasiet http://lelba.org) 

 

 Arch. L. Zušēvica gatavojas braukt uz LELB Sinodi 2016.g. jūnijā, uz kuru ir saņēmusi ofi-

ciālu ielūgumu. Tāpat viņa plāno ceļot arī uz Angliju, Īriju un Vāciju. 

 Ursula Glienecke, kas ir LUTF absolvente un dzīvo Spānijā, ir lūgusi ordināciju mācītājas 

amatā LELBĀL. Rasma Gundega Ieviņa sekmīgi izturēja pārbaudījumu un tiks ordinēta di-

akones amatā Vācijas Sinodē, kamēr archibīskape tur būs. 

 Archibīskape piestrādā pie LELBĀL Misijas Fonda darbības noteikumiem; jau daţi līdzekļi 

ir izlietoti, kā piemēram māc. Gundara Bērziņa izdevumiem Īrijā un prāv. Kārļa Ţoļa izdevu-

miem Latvijā. 

 31.janvārī Otavā, Kanādā, māc. Ilmāru Zvirgzdu ievedīs amatā Otavas Miera draudzē.   

 Māc. Biruta Puiķe-Wilson (Palīdzības nozares vadītāja) ziņo, ka 2015.gadā ienāca mazāk 

lūgumu kā iepriekšējos gados. Palīdzības nozare atbalstīja vasaras nometni invalīdiem, Zvan-

nieku bērnu stipendijas, Audţu Ģimenes Biedrību un Liezeres bērnu pusdienas. Pārvalde 

pārrunā iemeslus, kāpēc lūgumu palicis mazāk un nolemjam piestrādāt, lai 2016. gadā izlie-

totu visus līdzekļus, kas ir nozares rīcībā. Lūgsim LELBA draudzēm nosūt savām māsu 

draudzēm informāciju, ka LELBA Palīdzības nozare palīdz cilvēkiem, bet nepiešķirs naudu 

ne remontiem, ne ēku pārbūvei. 

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

pārvaldes sēdei. 

 Māc. D. Demandt (Jaunatnes un Informācijas nozare) ziņo, ka Labdarības projekts 

“Mīlestība mammām” notiks 2016.g. no 14. – 21. augustam.  Deviņi jaunieši jau ir pieteiku-

šies izpalīdzēt. Draudzes jau plāno pusdienas, gatavotas ar mammas mīļākām receptēm, walk

-a-thon, ratiņu stumšanas sacensības un citas izdarības, lai iegūtu līdzekļus. 

 Māc. D. Kaņeps (priekš. garīgais vietnieks un Statistikas nozare) ziņo, ka Hamiltonas Kristus 

draudze rīkoja Ziemsvētku ieskaņas koncertu, kura atlikums bija par labu “Mīlestība mam-

mām”. 

 LELBA priekš. prāv. G. Lazdiņš ziņo, ka ir izsūtījis vairākus apsveikumus: māc. Tālivaldim 

Šmitam 30.g. ordinācijas jubilejā un māc. Georgam Silavam 50.g. ordinācijas jubilejā. 

 Prāv. Lazdiņš ziņo par to, ka Dr. Valdis Tēraudkalns un Dr. Dace Balode (abi no LU TF) 

ieradīsies ASV, kur ciemosies Rietumu krastā pirms piedalīšanās LELBA Paplašinātā Pār-

valdes sēdē. 

 Prāv. Lazdiņš aicina katram lūgt par viņu un visiem mācītājiem 

 Prāv. A. Vārsberga-Pāţa (Austrumu apgabals) ziņo, ka Bostonas trimdas draudzē māc. Dace 

Zušmane kalpoja svētku laikā, prāv. Kārlis Ţols kalpos janvārī un februārī. Jaunajā gadā 

draudzes vadība sāks meklēt pastāvīgu mācītāju. 

 Nākamā telekonference  notiks pirmdien, 2016.g. 22. februārī pl. 18:00 (pēc Vidienes laika). 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 



DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

Šobrīd minimālās draudzes nodevu likmes:  

Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $12 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 

10.janvārī San Francisko 22 apmeklētāji $147.00 

23.janvārī Sakramento 8 apmeklētāji $175.00 

24.janvārī San Francisko 17 apmeklētāji $67.00 

20.februārī Sakramento 17 apmeklētāji $295.00 

21.februārī San Francisko 22 apmeklētāji $142.00 

 

 

JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  

BIEDRĪBAS: 

 

 

 Pianista Reiľa Zariľa koncerts 12.martā, pl. 3PM Draudzes namā. Pasaulē atzītais, iz-

cilais latviešu pianists spēlēs koncertu divās daļās ar starpbrīdi. Programmā J.S.Bahs, 

P.Vasks, P. Čaikovskis, F.Lists. Ieeja par ziedojumu $30, studentiem $10, bērniem līdz 18 

g.v. bez maksas. Darbosies bārs. 

 Mazā teātra Sanfrancisko izrāde: Mārtiľš Zīverts “Nauda”, 23.aprīlī, pl. 4PM Drau-

dzes namā. 



LĪDZ 29.FEBRUĀRIM SAĽEMTIE ZIEDOJUMI 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

LELBA un Apgabala nodeva 

Eleonora Grandovskis $12.00  

Ārija Grauss $35.00  

Vitauts Ozols $15.00  

Ēriks Salzirnis 
$20.00  

Imants Švāns $12.00  

Draudzes budţeta vajadzībām 

Sigurds Brīvkalns $250.00  

Sandra Gross-Siegel $100.00  

Dzintra Pruţinskis $25.00  

Zelta Vārtu Vēstīm 

Eleonora Grandovskis $35.00  

Ārija Grauss $65.00  

Maiga Lapkašs $50.00  

Vitauts Ozols $50.00 

Ēriks Salzirnis $25.00  

Imants Švāns $35.00  

Rasma Trapāns $50.00  

Mācītāju pensijas fondam 

San Jose/Los Gatos D.k.    $30.00  

Andris Rutkovskis Piemiľai 

Daila Baumanis $50.00  

Inta Salzirnis Piemiľai 

Ēriks Salzirnis $100.00  


