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PRIECĪGUS ZIEMSVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU VISIEM 

ZIEMEĻKALIFORNIJAS DRAUDZES LOCEKĻIEM UN LATVIEŠIEM! 

Vēl Draudzes Valde un diak. Rota Stone 
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Bija 1946. gads.  Latvieši pulcējās bēgļu nometnēs rīkotajos 
dievkalpojumos.   Viņu mācītāji centās sagādāt ilustrācijas 
dziesmu lapiņām. Starp daudzām citām, kartiņā redzam An-
ša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā ģimene ir ceļā uz Ēģipti.  
Pretī pūš stiprs vējš.  Zem zīmējuma lasām divus vārdus no 
Mateja ev. 2:14: “…un bēdza…” angļu valodā un citās, pa-
rasti tulko,  “devās prom”, vai “aizgāja” uz Ēģipti. Paši būda-
mi bēgļi,  latviešu tulkotāji un šis mākslinieks gribēja atgādi-
nāt, ka ir liela atšķirība starp to vai dodies prom, vai bēdz.   
Vienā gadījumā, liekas, pats izvēlies kurp doties, otrā, citu 
rīcība nosaka tavējo.  

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!     
 

Priekā atzīmējot Kristus piedzimšanas svētkus un lūdzot, lai Dievs bagātīgi svētī visus savus 
bērnus 2017. gadā, aicinu īpaši pieminēt pasaules neskaitāmos bēgļus.  Kā reiz Kristus Bērna 
ģimene, tā tagad, viņi dodas pretī vējam - briesmās un grūtībās. Dodoties pretī nezināmai nākot-
nei, lai stiprina apustuļa Pāvila vārdi: “Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās 
lūgšanās.”  (Rom. 12:12)  Atcerēsimies lūgt par tiem, kuŗiem mēs, latvieši, varētu sniegt iedro-
šinājumu,  jo mūsu tautas un Baznīcas vēsture apliecina Dieva uzticību vishaotiskākajos laikos.  

Tā notika arī pirms 70 gadiem, kad māc. Kārlis Purgailis devās no kalpošanas ASV uz San-
tpaulu, pie latviešiem. Domājot par bēgļiem, kas dodas jūŗā, mācītāja vārdi liekas tik mūsdienī-
gi: “Ārā aurē vējš un šļakst viļņi,  kuģis grīļojās kā piedzēris. Un šis ir ziemsvētku vakars, kad 
ģimenes sapulcējas gan mājās, gan arī baznīcās pie eglītes, pieminot Kristus dzimšanu. “Miers 
virs zemes” – bet ne uz jūras.  Aiz apaļā lodziņa, kur mana vieta,  trako saniknotā jūrā. Kad 
Kristus piedzima, tam nebija vietas.  Mūsu dienās ir daudz vietu, bet, kas mums tagad trūkst, ir 
Kristus.”     

Tas ir tāpat kā tagad, kad tik daudziem trūkst Kristus, bet, paldies Dievam, netrūkst arī, kas 
Viņam tic un kalpo!  Un vēl pasaules malu malās atskan vēsts, kam spējas pārvērst cilvēkus:  
“Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dā-
vida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.”  (Lūkas ev. 2:10-11)  Un Viņš dala vel-
tes, kuŗu skaits  aug, jo vairāk tās atdodam!  Tā darbojās Dievs un jūs, kas kopā esiet mūsu Baz-
nīca!   No sirds pateicos LELBāL prezidijam, Virsvaldei, Tijai Abulai, savai draudzei un katram 
jums par uzticīgo darbu, lūgšanām, ziedoto laiku un līdzekļiem!  Jūsu kalpošana ir dāvana, kas 
nes godu Dievam un svētību neskaitāmiem mūsu draudzēs un latvju tautā.   

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes un savā vārdā šajos Ziem-
svētkos un 2017. gadā novēlu ticību, cerību, spēku, laimi, izturību un mīlestību!  Šogad liels 
prieks sveikt jaunus draugus,  jo mēs esam auguši!  Ar jauno apgabalu Latvijā, ar jaunu draudzi 
Īrijā!  Turpinot augt, lūgsim, lai Dievs sargā no visa, kas vairotu sāpes vai liegtu latvju tautai 
vai mums garīgi augt, saņemt Viņa žēlastību vai piedzīvot Kristus mīlestību.  Viņš lai dziedina, 
saved kopā, pasargā un dāvina mieru.  2017. gadā atzīmēsim Reformācijas 500. gadadienu!  Arī 
tādēļ noslēdzu ar Mārtiņa Lutera atgādinājumu.  Atceries - “Eņģelis nesaka tik vien, ka Kristus 
ir dzimis; viņš teic: jums, jums Viņš ir dzimis!”     

Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā un Ziemassvētku priekā!  

Jūsu 

Lauma Zušēvica 

Archibīskape  
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Ziemassvētku vēsts 2016  

 

“Tā nu paliek ticība, cerība (miers, prieks), 

mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir MĪLESTĪBA.” 

Pāvilu vēst. Korintiešiem 13,13  

 

To visu mēs kopīgi izlūdzamies mūsu pasaulei šajā svētajā Adventa laikā.  Katru svētdienu 

mēs sanākam kopā pielūgt Dievu, slavēt Dievu, atcerēties Dieva apsolījumus, raudzīties uz 

priekšu ticībā.  Man šķiet, ka vajaga daudz drosmes un daudz ticības, lai spētu sanākt kopā un 

sacīt “JĀ” ticībai, cerībai, mieram, priekam, un mīlestībai. 

Mēs lūkojamies visapkārt uz šo salauzto pasauli un saprotam, ka daudziem “jaukākais ga-

da laiks” ir viens no visgŗūtākiem.  Daudzus moka mīļas atmiņas par to, kas sen pagājis.  Lieli 

ģeografiski attālumi šķir daudzus no saviem mīļajiem.  Abos gadījumos ir vēlēšanās atgriez-

ties, ilgas tuvoties tam, kas liekas tik tāls. 

Sāpes, kuŗas daudzi cenšas maskēt, dziedot “Prieks pasaulei!”, savādā kārtā, ir galvenā 

motivācija Ziemassvētkiem.  Dieva iemiesošanās cilvēkā -- Kristus piedzimšanas -- īstenais 

cēlonis ir sāpes, attālums, un ilgas atgriezties uz to laiku, kad attiecības starp Radītāju un visu 

radību bija tuvākas.  Dieva ienākšana pasaulē, kuŗu mēs svinam Ziemassvētkos, notiek tieši 

tādēļ, ka radītā pasaule ir atšķirta no Dieva, ka tā aizklīdusi un pametusi novārtā savu attiecī-

bu ar Radītāju.  Svētie Raksti mums vēstī, ka, izmisīgā mēģinājumā uzveikt šo atšķirtību un 

tuvoties mums, Dievišķais uzņemas miesu un “dēls mums ir dots”. 

Tādēļ Ziemassvētki ir mīlestības stāsts līdzīgs citiem, bet gan dievišķīgi kosmiskā lielumā.  

Tas, ka Dievišķais ir iemiesojies, mums taču vēsta kaut ko par Dieva mīlestību uz mums un 

Viņa vēlēšanos tuvoties mūsu pilnīgai būtībai – prātam un miesai. . . .  Ticīgajiem šis iemieso-

jums Ziemassvētkos atgādina, ka Radītāja mīlestības dziļumiem jākļūst par modeli tai mīlestī-

bai, kuŗu parādam sev un viens otram, ja mēs atveram savas sirdis un dodam Viņam tur vietu. 

25. decembris ir atkal viena diena 2016. gada 366 dienu kalendārā.  Mūsu planēta turpinās 

griezties rītdien tāpat ka vakardien.  Bet kā diena, kuŗu mēs esam izvēlējušies, lai atzīmētu Jē-

zus piedzimšanu, lai 25. decembris arī būtu diena, kad atceramies un gavilējam, ka Dievs mūs 

tā mīlējis, ka Viņš kļuva cilvēks un nāca uz šo virpuļojošo zemes lodi mūs atpestīt no mūsu 

virpuļojošo dvēseļu grēku mūžīgajām sekām. 

Lai Dievs svētī visus mūs, Baznīcu, cilvēci ar ticību, izlīgšanu, mierinājumu, un cerību Kris-

tū Jēzū, kas ir Viņa mīlestības dāvana pasaulei!   

 

LELBA priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš  
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DIEVKALPOJUMI DECEMBRĪ 

 
Sestdien, 12./ 10. 
Plkst. 12.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 
SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross,  
4465 H Street, Sacramento 
 

Dievkalpojumā paredzētas kristības 

 
Svētdien, 12./ 11. 
Plkst. 11.00 
Adventa dievkalpojums 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 

 

Sestdien, 12./ 17. 
Plkst. 2pm 
Adventa dievkalpojums 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

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

Pēc dievkalpojuma kopas slēgšanas sapulce 

 
Sestdien, 12./ 24. 
Plkst. 4pm 
Ziemsvētku vakars 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAN FRANCISCO 
Forest Hill Christian Church 
250 Laguna Honda Blvd, San Francisco 

 

Ziemeļkalifornijas Latviešu Draudze aicina visus tautiešus un draugus uz 

ZIEMSVĒTKU SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMU 

SESTDIEN, 24.DECEMBRĪ PL.4PM 

Dievkalpojums notiks 

Forest Hill Christian 

Church, 

250 Laguna Honda 

Blvd, San Francisco 

Dievkalpojumā dziedās 

Ziemeļkalifornijas  

Latviešu koris, diriģents 

Kārlis Veilands 

Dievkalpojumu vadīs  

diak. Rota Stone 

Ērģelniece Rasma  

Rekšāne 

Christmas Eve service Saturday, December 24 @ 4pm, Forest Hill Christian Church 
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ZVAIGZNES DIENAS DIEVKALPOJUMS 

2017.gada 8.janvārī pl.11.00 Draudzes namā 

PĒC DIEVKALPOJUMA VISI AICINĀTI UZ DRAUDZES EGLĪTI  

UN PUSDIENĀM  

Ieeja pret ziedojumu $15 

DIEVKALPOJUMI JANVĀRĪ 

 

Svētdien, 01./ 08. 
plkst. 11.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pēc dievkalpojuma Draudzes eglīte 

 
Svētdien, 01./ 22. 
Plkst. 11.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 

 
Sestdien, 01./ 28. 
Plkst. 12.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross  
4465 H Street, Sacramento 

 

LOS GATOS KOPAS SAPULCE PAR SLĒGŠANU  
 
Los Gatos kopa savā pēdējā sapulcē 1.maijā pārrunāja eventuēlu kopas darbības izbeigšanu. 
Tam iemesls ir kopas locekļu skaita samazināšanās un līdz ar to zems dievkalpojumu apmeklē-
jums. Klātesošie nolēma šo jautājumu izlemt nākamā sapulcē pēc dievkalpojuma Faith Luthe-
ran Church, Los Gatos. Būs arī jāizlemj, vai dievkalpojumus rīkot dažas reizes gadā, piemē-
ram, Ziemassvētkos.  

Maigonis Norāns, Kopas priekšnieks 
 

Los Gatos kopas sapulce par slēgšanu notiks 17. decembrī pēc dievkalpojuma  
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Iznākušas jaunās Baznīcas Gadagrāmatas, cena $20. 
 

Visi, kas vēlas tās iegādāties, lūdzam sazināties ar draudzes priekšnieku! 

ZIEDOJUMS DRAUDZES UN BAZNĪCAS DARBAM 

 

Šajā laikā, kad atceramies Dieva mīlestības dāvanu 

cilvēcei, pārdomāsim arī mūsu ieguldījumu Kristus 

vēsts izplatīšanā un to, kā mēs varam atbalstīt cilvē-

kus, kam ir kāda vajadzība. 

Aicinām visus draudzes locekļus nokārtot savu ikga-

dējo ziedojumu draudzes un Baznīcas darbam un iz-

vēlēties atbalstīt kādu nozari LELBA darbībā. 

 

Šīm “Zelta Vārtu Vēstīm” ir pievienota aploksne Ziemsvētku  

ziedojumiem draudzes darbam. 

Tiem, kas saņem “Zelta Vārtu Vēstis” elektroniski, 

lūdzam sūtīt savus ziedojumus draudzes kasierim Aivaram Savelim, 

4107 39th Ave., Oakland, CA 94619 

 

Paldies Jums par atbalstu mūsu kopīgajā kalpošanā! 

BAZNĪCAS GADAGRĀMATAS 
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JULLAS STIPENDIJAS LAUREĀTI 
 
Šogad Jullas stipendijai pieteicās vairāki spēcīgi kandidāti. Šeit iepazīstinām 

ar pieciem stipendijas laureātiem.  
Vēlam viņiem veiksmi turpmākajās studijās! 

Džoanna Pāvuliņa ir  otrkārtējā Jullas stipendijas laureāte. Viņa ir  
beigusi priekšmetu dizaina programmu Academy of Art University un 
šobrīd papildina zināšanas biznesa administrācijā. Džoanna vienmēr ir 
aktīvi piedalījusies Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības darbā: skolā, 
korī un šobrīd kopā ar citiem aktieriem gatavo izrādi.  

Kaija Staško nāk no Losandželosas, bet šobrīd mācās Oakland M ills kole-
džā. Viņa studē psiholoģiju un plāno tālāk studēt klīnisko psiholoģiju. Kaija ir 
Kursas Vasaras Vidusskolas absolvente un ALAs stipendijas laureāte. Šobrīd 
Kaija aktīvi darbojas Ziemeļkalifornijas latviešu skolā. 

Valdis Birznieks studē fiziku California State University Chico. Viņš ir  
mācījies Ziemeļkalifornijas latviešu skolā un Kursas Vasaras Vidusskolā. 
Daudzus gadus Valdis dejojis San Francisko dejas kopā „Ritenītis” un aktī-
vi piedalījies biedrības un draudzes pasākumos. Pagājušā vasarā viņš strā-
dāja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kā ALAs praktikants. 

Laila Birzniece studē komunikācijas California State University Chico 
un ir Goda Studente uz „Dean’s List”. Viņa mācījusies latviešu skolā Zie-
meļkalifornijā, Bronksā, Kursā un dejojusi „Ritenītī” vairākus gadus. Šajā 
vasarā viņa saņēma ALAs stipendiju un strādāja Latvijas Etnogrāfiskajā 
Brīvdabas muzejā. 

Karīna Vasiļevska-Das ir  doktorantūras studente UC Berkeley/ UCSF 
Medicīnas antropoloģijas programmā. Viņa veic pētījumu par Latvijas bērnu 
veselību un plāno savu profesionālo darbību saistīt ar Latviju un ASV. Karī-
na jau daudzus gadus dzīvo San Francisko un aktīvi piedalās latviešu sabied-
rībā: korī, dažādos pasākumos, un šobrīd spēlē arī teātrī. 
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 Abas bildes ir no viesošanās Cīravas mācītājmuižā šī gada augustā.  

Projekta “Mīlestība mammām” izdalē ar palikušajiem līdzekļiem no projekta “Priecīgas pē-

das” atbalstījām māmiņas Cīravā, Kurzemē. Cīrava bija īpaši emocionāla pietura, kur pēc 

izdales devāmies apciemot dažas ģimenes Cīravas mācītājmuižā/sociālā mājā, arī aizve-

dām māmiņām dāvinātās gultas un ratiņus.  

Tur 7 ģimenes dzīvo sociālā mājā, ko uztur Cīravas draudze. Mūsu komanda ar savām 

acīm redzēja, cik grūtos apstākļos dzīvo māmiņas un bērni, bez kanalizācijas un tīra 

ūdens. Komandas jaunietes te saņēma aicinājumu vākt naudu, lai šajā mājā būtu pieejams 

tīrs ūdens. Šim projektam ir vajadzīgi $25,000 EUR.  

Archibīskape Lauma un Jaunatnes nozare aicina atbalstīt projektu “Cīravā lai plūst “dzīvais 

ūdens”!”, lai Cīravas mācītājmuižā ievietotu kanalizācijas sistēmu un tur plūstu tīrs ūdens. 

Ziedojumi: LELBA 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH 44107  

vai caur vietējo draudzi, memo “Cīrava”.  

 

 Cīravā lai plūst “dzīvais ūdens”!  
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Mīļie LELBA saimei piederīgie! 
 
Nesen runāju ar kādu draudzes darbinieku, kurš dalījās savās rūpēs par sadarbību ar māsu 

draudzi Latvijā. Kopš jūnijā notikušās LELB Sinodes viņu māsu draudzes garīdznieks ne tikai nie-
vājoši izteicies par sieviešu ordināciju, bet arī neizteicis vēlēšanos sadarboties ar šīs draudzes 
garīdznieci. Mūsu sarunā Vidienes apgabala draudzes darbinieks arī izteicās, ka vairs nevēlas 
sadarboties ar tādu draudzi, kura nesmādē sūtītos līdzekļus, bet smādē viņu garīdznieci. Es pie-
ņemu, ka tā nav vienīgā draudze, kas atrodas dilemmas priekšā – turpināt sastrādāties ar drau-
dzi, kuras vadība atsakās sadarboties ar sievieti mācītāju, vai savus līdzekļus novirzīt citur.  

Arī tad, ja jums nav māsu draudze Latvijā, vēlos dot dažas idejas, kur līdzekļus izlietot: 
 atbalstīt “Zvannieku” saimi, palīdzot iegādāties autobusiņu, lai bērni tiktu nogādāti tur, 

kur viņiem jānokļūst; vai iesūtot līdzekļus stipendiju fondā; vai iesūtot līdzekļus saimes 
ikdienas vajadzībām; 

 atbalstīt Latvijas Audžuģimeņu biedrību, sūtot līdzekļus pārtikas saiņu iegādei Lieldienās, 
Ziemsvētkos, vai skolai nepieciešamo lietu iegādei, sagatavojot audžuģimeņu bērnus sko-
lai; 

 iesūtīt līdzekļus Cīravas draudzes projektam „Cīravā lai plūst ‘dzīvais ūdens’”! 
 uzņemties rūpi par savas bērnības skolas trūcīgajiem bērniem, apmaksājot pusdienas; 
 atbalstīt organizāciju „Wings for Wheels” vasaras nometņu rīkošanai; 
 atbalstīt teoloģisku grāmatu izdošanu; 
 atbalstīt LU Teoloģijas fakultātes studentus un mācībspēkus; 
 jūsu idejas? 
 
Apustuļu darbu grāmatā (20:35) ir teikts:  „Visās lietās es esmu rādījis jums priekšzīmi, ka, 

šādi nopūloties, vajag palīdzēt vājajiem, atceroties Kunga Jēzus vārdus, ko viņš sacījis: svētīgāk 
ir dot nekā ņemt." 

Darīsim tā, kā ir svētīgāk – labāk dosim nekā ņemsim! 
Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, dariet man tos zināmus!  
  
Pateicībā par jūsu dāsnumu 
  
Māc. Biruta Puiķe Wilson 
LELBA Palīdzības nozares vadītāja 
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JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  
BIEDRĪBAS: 

 

 Svētdien, 11.decembrī pl. 9.00 Latviešu skolas piparkūku un pīrāgu cepšana Draudzes 
namā 

 Kora mēģinājumi katru otrdienu pl. 8pm 

 Svētdien, 18.decembrī pl. 12.30 Latviešu skolas Ziemassvētku sarīkojums 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

6.novembrī San Francisko Diak. R.Stone  26 apmeklētāji $222.00 

20.novembrī San Francisko Māc. M.Rubenis  40 apmeklētāji $295.00 

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 ir $12 gadā  
(tā ir summa, ko draudze maksā LELBA par katru draudzes locekli)  



LELBA un Apgabala nodeva 

Arnolds Ābele                       $25.00 Velta Ramanis                         $20.00 

Sandra Currier                           $24.00 Rasma Zvirbulis                      $12.00 

Līvija Matsons                      $30.00  

Draudzes budžeta vajadzībām 

Arnolds Ābele                      $25.00 Dzintra Pružinskis               $25.00 

Ingrīda Balodis                         $50.00  

Zelta Vārtu Vēstīm 

Arnolds Ābele                      $30.00 Velta Ramanis                     $50.00 

Sandra Currier                      $100.00 Ināra Reinis                              $50.00 

Livija Matsons                     $30.00 Rasma Zvirbulis                      $35.00 

Bāreņiem Latvijā 

Arnolds Ābele   $80.00 

Zentas Andersons Piemiņai 

Mārtiņš Andersons   $25.00  

Reinholda Martinsons Piemiņai  

Ērika Martinsons   $1,000.00 

Edītes Leitis Piemiņai 

Ārija Grauss $250.00 

Richarda Skrabe Piemiņai 

Dagmāra Lejnieks   $25.00 

LĪDZ 29.NOVEMBRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

ZELTA VA RTU VE STIS 

Cesvaines mūzikas skolai (Rasmas Salmiņš piemiņai) 

Dagmāra Lejnieks $25.00 Salmiņu ģimene $500.00 


