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Mārtiņš Luters un Ģimene
Matthew Barrett
(fragments, pilnu rakstu lasiet šeit: https://www.thegospelcoalition.org)

„Pirms es biju precējies,” Mārtiņš Luters atcerējās, „mana
gulta nebija saklāta veselu gadu un tā smirdēja pēc sviedriem. Bet es strādāju tik smagi un biju tik noguris, ka es
tajā iekritu, to nepamanījis.” Bet tad, kad Mārtiņš apprecējās ar aizbēgušo mūķeni Katrīnu fon Boru, kuru Luters sauca par Kati, gulta bija saklāta, palagi
nomainīti un māja izmēzta tīra! Tomēr dzīve Luteram nebija tikai rožu dārzs, kad viņš apprecējās [1525.g.]. Mārtiņš ātri saprata, ka laulības prasa upurus, kad tev jāgādā ne tikai par savām,
bet arī sievas un ģimenes vajadzībām. „Pirmajā laulību gadā ir daudz kas, pie kā jāpierod,” viņš
rakstīja. „Tu pamosties no rīta un atrodi divas bizītes uz spilvena, kuras tur agrāk nebija.”
Mārtiņš savās laulībās neko daudz neienesa, tikai dažas vecas grāmatas un netīras drēbes.
Luteri iesāka ar mazumiņu. Mājas solis nebija no vieglajiem. Katei vajadzēja strādāt gan mājās,
gan apstrādāt zemi, lai varētu nodrošināt ģimeni. Luters rūpējās par dārzu un Kate par augļu
dārzu, dīķi un kūti. Kate pati kāva vistas, cūkas un govis!
Luteru ģimene drīz strauji pieauga. Kate dzemdēja dēlu, Hansu. Kas man visvairāk patīk
Lutera dienasgrāmatu ierakstos šajā laikā ir tas, cik viņa komentāri atbilst dzīves realitātei. Lai
vai cik mīlīgs bija Hans, vēlās naktis ar kliedzošu bēbi bija nogurdinošas un grūtas. „Hansam,”
rakstīja Luters, „nāk zobi un viņš taisa varen jautru traci. Šie ir laulības prieki, kuriem neviens
pāvests nestāv klāt.” Kopumā Luteriem bija seši bērni: Hans, Elizabete, Magdalēna, Mārtiņš,
Pauls un Margrēta.
Bet pastāvīgais troksnis Luteru mājā bija ne tikai bērnu dēļ, bet arī daudzo draugu un studentu dēļ, kas viņus vienmēr apmeklēja. Laikam visspilgtākais piemērs tam ir Mārtiņa un Kates
kāzu nakts. Pulksten vienpadsmitos pie durvīm klauvēja. Tas bija Karlštats, kurš bēga no Zemnieku Kara un meklēja vietu, kur palikt. Protams, ka Luteri viņu pieņēma. Un viņš nebija pēdējais. Luteri bieži pieņēma slimos. Visiespaidīgākā tomēr bija tā mīlestība, ko Luteri parādīja
bāreņiem. Mārtiņš un Kate adoptēja četrus savu radinieku bāreņus, ar to viņiem mājās bija desmit bērnu. Viņi bija slaveni ar to, ka viņu māju durvis vienmēr ir atvērtas, un Lutera ģimenē
zem viena jumta dažreiz dzīvoja līdz pat 25 bērniem un studentiem.
Dzīve bija grūta. Ģimenes dzīve bija grūta. Laulības bija grūtas. Un tomēr, Mārtiņš un Kate
viens otru bezgalīgi mīlēja. Viņi uzskatīju laulības par rakstura skolu. Dievs lieto ikdienas ģimenes dzīves grūtības, lai mūs svētītu. Kā rakstījis Bainton*: „Šajā ziņā tā aizstāj klosteri, kurš
Baznīcā tika uzskatīts par vietu, kur audzēt tikumu, un kas bija drošākais ceļš uz debesīm. Luters, noliedzot iespēju nopelnīt pestīšanu, neizslēdza iespēju vingrināties rakstura stingrībā, pacietībā, labdarībā un pazemībā.” Ģimene tam kalpoja tikpat labi kā klosteris.
Iespējams, nekur „rakstura skola” nebija redzamāka kā audzinot bērnus. Mārtiņš un Kate
mīlēja savus bērnus vairāk par visu. Viens no visgrūtākajiem pārdzīvojumiem viņiem bija viņu
14-gadīgās meitas Magdalēnas nāve.
Miers un bēdas. Ģimenē tie sastopami abi. Lai Mārtiņa un Kates laulības, kā arī viņu mīlestība uz saviem bērniem, mums šodien atgādina Kristus mīlestību uz baznīcu un Tēva mīlestību
uz mums kā viņa atpestītajiem bērniem!
*Roland H.Bainton, Here I Stand (2009)
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Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Pēc dažām dienām prāv. Dāvis Kaņeps un es dosimies
uz Windhoek, Namibījā, lai piedalītos Pasaules luterāņu federācijas (PLF) asamblejā. Tā notiks no 10. līdz
16. maijam. PLF asamblejas notiek ik pa septiņiem
gadiem, pēdējā bija Štutgartē. Aicinu jūs sekot asamblejas norisei. Zemāk minētas vairākas saites.
(Atcerēsimies, ka Windhoek laiks no San Francisko laika ir astoņas stundas uz priekšu.)
Asamblejas programma solās būt ļoti nozīmīga, interesanta un celsmīga. Gadiem ilgi rīkotāji
jau ir strādājuši, lai tā būtu. Asamblejas nosaukums: “Liberated by God’s grace.” Salvation –
Not for Sale; Human beings – Not for Sale; Creation – Not for Sale.” Asamblejas laikā mums
arī paredzēts piedalīties Reformācijas 500 gada dienas atzīmēšanā, kā arī ceturtdienas, 12. maija ‘melno apģērbu dienā’. Tajā dienā lūgts visiem vilkt melnu, lai izrādītu solidaritāti ar tiem,
kas piedzīvo jebkādu seksuālu vardarbību.
Sevišķi aicinu sekot līdz rīta, vakara svētbrīžiem un dievkalpojumiem. Šie visi ir ārkārtīgi
skaisti, vienojoši garīgi pārdzīvojumi! Profesionāli sagatavoti, manāms Dieva Svētais Gars,
kad tik daudzi sanāk kopā Dievu slavēt un Kristu godināt dziesmās, lūgšanās, pārdomās.
Aicinu lūgt par šo asambleju un PLF darbu plašā pasaulē. Mēs varam būt patiesi pateicīgi, ka
piederam tādai organizācijai, pie kuŗas dibināšanas bija klāt arī archibīskaps Teodors Grīnbergs. Pateicoties visiem iepriekšējiem archibīskapiem, mūsu Baznīca tiek atzīta un arvien izjūtam PLF vadības atbalstu. Šoreiz man uzticēts vadīt nominācijas komisiju. Tiks pārvēlēts
PLF Prezidents un visi 48 Padomes locekļi.
Pāvils rakstīja Titam: “Dieva glābēja žēlastība ir atspīdējusi visiem cilvēkiem.” (Tit. 2:11) No
98 pasaules valstīm sabrauks māsas un brāļi Kristū no 145 luterāņu baznīcām lai kopā lūgtu,
lai šī Kristus glābēja žēlastība patiesi atspīdētu visus cilvēkus un atbrīvotu katru dzīvot drošībā,
mierā ticības, cerības un kristīgās mīlestības spēkā. Dodaties līdz!
Pateicībā par jūsu uzticību, Kristus mīlestībā, jūsu +Lauma
Website http://lwfassembly.org
Instagram https://www.instagram.com/lwfassembly/
Facebook https://www.facebook.com/lwfassembly
Twitter https://twitter.com/lwfassembly
Youtube http://bit.ly/LWFAssemblyYoutube
Assembly hashtag #LWFAssembly
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DIEVKALPOJUMI MAIJĀ
Svētdien, 5./ 14.

SAN FRANCISCO
425 Hoffman Ave.

plkst. 11.00
Mātes Diena

vada diak. Rota Stone
ērģelniece Rasma Rekšāne

Pēc dievkalpojuma Ģimenes dienas brokastis

Sestdien, 5./ 20.

SAKRAMENTO
Lutheran Church of the Cross
4465 H Street, Sacramento

Plkst. 12.00

vada prāvests Kārlis Žols
ērģelniece Rasma Rekšāne

Svētdien, 5./ 21.

SAN FRANCISCO
425 Hoffman Ave.

plkst. 11.00

vada prāvests Kārlis Žols
ērģelniece Rasma Rekšāne

Pēc dievkalpojuma tikšanās ar prāv.Kārli Žolu

DIEVKALPOJUMI JŪNIJĀ
Svētdien, 6./ 4.
Plkst. 11.00

vada diak. Rota Stone
ērģelniece Rasma Rekšāne

Svētdien, 6./ 18.
Plkst. 11.00

vada diak. Rota Stone
ērģelniece Rasma Rekšāne

Sestdien, 6./ 24.
Plkst. 12.00

Jāņu dienas svētbrīdis un svinības
vada diak. Rota Stone
ērģelniece Rasma Rekšāne

SAN FRANCISCO
425 Hoffman Ave.
Pēc dievkalpojuma 2018.g. iesvētāmo klases
pirmā tikšanās
SAN FRANCISCO
425 Hoffman Ave.
Aizvesto piemiņas dievkalpojums

SAKRAMENTO
Roberta un Tijas Matsonu mājā
11116 Congo River Ct, Rancho Cordova, CA 95670
Tel.916 706-3580
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Diakones Rotas Stones pēdējais dievkalpojums Ziemeļkalifornijas draudzē notiks svētdien, 9.jūlijā pl.11 Draudzes namā San Francisko

Svētdien, 14.maijā

MĀTES DIENA
Dienu sāksim ar

Ģimenes dievkalpojumu pl.11
Pēc dievkalpojuma visi mīļi aicināti uz

azaidu Lielajā zālē,
būs priekšnesumi.

Ieeja pret ziedojumiem $20

IESVĒTĪBAS 2018.GADĀ
Mūsu draudzē ir izteikta interese veidot jaunu iesvētāmo grupu, kuru iesvētītu 2018.gada maijā.
Aicinām visus jauniešus, kas vēlas iesvētīties, pietiekties pie draudzes diakones personīgi vai
pa epastu rotina@runbox.com
Visus interesentus aicinām uz pārrunām pēc dievkalpojuma 4.jūnijā! Tajā pārrunāsim, ko sagai-

dām no iesvētībām un kā mēs visi kopīgi tām vislabāk varam sagatavoties.
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PALDIES LIELDIENU ZAĶU PALĪGIEM!
Lieldienu dienā, pēc diak. Rotas aizkustinošā
dievkalpojuma, visi devās uz Lielo zāli baudīt
tradicionālās Lieldienu pusdienas. Vispirms
redzējām skaisti krāsotās olas pa visu garo leti.
Bija tradicionāli krāsotas olas, kā arī vairākas
modernas. Sirsnīgs paldies visiem čaklajiem
māksliniekiem un Latviešu skolas bērniem par
iepriecinošo darbu!
Paldies skolas bērniem un skolas vadītājai
Mārai Lindei par sagatavoto mūzikas uzvedumu! Tie vienmēr iepriecina visus apmeklētājus.
Bija prieks visiem, kad pats Lieldienu zaķis
“ielēca” zālē un izdalīja saldus labumus. Paldies “lielajam zaķim”! Tāpat liels un sirsnīgs
PALDIES visiem, kas darbojās un pielika savas pūles pie Lieldienu Pusdienu sastādīšanas.
Tas ir svētīgs darbs, kas iepriecina visus, kas
tās apmeklē. Paldies Anitai Greenband, Rasmai Bīns, Sallijai Filits, Anitai Norāns, Mārai
Vildei, kā arī Kārlim Veilandam, Unai Veilandei, Maigonim Norānam.
Vēl viens paldies visiem Lieldienu apmeklētājiem par piedalīšanos! Ceram, ka bija prieks
daļu no dienas pavadīt Draudzes vidū.
Gvido Bergmans

Foto Una Veilande
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PATEICĪBAS VĒSTULE DĀMU KOMITEJAS VADĪTĀJAI ANITAI GREENBAND
UN DĀMU KOMITEJAI
Labdien Jums un visai dāmu komitejai,
Paldies par novēlējumiem un liels paldies par naudu, ko esmu saņēmusi!
Mums arī ziema bija lietaina, ļoti maz bija sniega, bērni pat nevarēja ar ragavām
pabraukt.
Nedaudz pastāstīšu par mums: man ar veselību ir nelieli uzlabojumi, nav vairs
muskuļu raustīšanās ķermeņa augšdaļā. Vēl joprojām braucu uz Scenar terapiju
Liene Smiltniece un pati ar sevi mājās strādāju ar Scenar mājas aparātu. Sākšu arī braukt uz fitne2016.g.vasarā
sa nodarbībām, kur ar mani strādās trenere, lai trenētu muskuļus.
Dzīvokli vēl remontējam, bet vairs palicis mazumiņš, ceram, ka uz Līgo laiku
jau varēsim dzīvot pirmajā stāvā.
Priecīgas Lieldienas, lai Lieldienu zaķis atnes saulainu un siltu pavasari!
Ar cieņu Liene Smiltniece

DRAUDZES VALDE 30.APRĪLĪ
30.aprīlī, dievkalpojuma laikā, jaunais draudzes priekšnieks Kārlis Veilands un pārvēlētā
draudzes valde tika ievesti amatā. Priekšnieks un valdes locekļi solījās „pildīt draudzes uzticētos pienākumus ar labu prātu, pēc labākās mākas un apziņas”. Savukārt klātesošie draudzes locekļi solījās visas draudzes vārdā “darīt visu, kas viņu spēkos, lai atbalstītu šos vadītājus ar savām lūgšanām, atklātām sarunām, savu palīdzību viņiem Kristus kalpošanā savai baznīcai.”
Pēc dievkalpojuma Valde pulcējās uz pirmo sapulci pēc pārvēlēšanas. Tajā tika apstiprināti
Lieldienu un Mātes dienu pasākumu organizēšana un finanses. Tāpat tika apstiprināts, ka draudzes bazārs tiks rīkots 8.oktobrī. Draudzes dārza svētku datums septembrī tiks nolikts vēlāk.
Valde arī nolēma turpināt noturēt divus dievkalpojumus mēnesī San Francisko, un vienu
Sakramento arī pēc diak. Stones aiziešanas. Pārrunājot draudzes garīgo vadību pēc 9.jūlija,
draudzes priekšnieks ziņoja, ka ir runājis ar Ilzi un Jāni Birzniekiem, vai viņi nevarētu vairāk
iesaistīties draudzes darbā, vadot laju dievkalpojumus. Ilze ir solījusi palīdzēt ar iesvētāmo grupas vadīšanu. Valde mēģinās dabūt sarakstu ar tiem LELBA mācītājiem, kas ir ar mieru braukt
uz draudzēm vadīt dievkalpojumus.
Pārskatot Jullas fonda pieprasījumu, Pēc garākām diskusijām valde nolēma piešķirt 10,000
USD San Francisko Teātra studijai, lai tā varētu izrādīt „Berlīnes zēnus” Baltimoras
Dziesmu svētkos šajā vasarā. Studijai tiks
lūgts atdot atpakaļ līdzekļus, kas netiks izmantoti šim mērķim. Tāpat valde nolēma izveidot iekšējās vadlīnijas Jullas pieprasījumu
piešķiršanas kārtībai, kas tiks izziņotas pēc to
pieņemšanas.
Nākamā valdes sēde notiks 4.jūnijā.
Draudzes priekšnieks un valde pēc dievkalpojuma
30.aprīlī
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BIJUŠĀS CESVAINIETES RASMAS SALMIŅŠ ZIEDOJUMS
CESVAINES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAI
Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore
2016. gada augusta beigās saņēmu sēru vēsti
no ASV, Sanleandro pilsētas Kalifornijas štatā, ka 12. augustā mūžībā ir devusies kādreizējā cesvainiete Rasma Ilona Salmiņš (dzimusi
Actiņš; 03.04.1933.–12.08.2016.). Piemiņas
dievkalpojums bija paredzēts 4. septembrī
Sanfrancisko.
Sazināšanos ar aizgājējas Rasmas ģimeni mēs
sākām pirms 13 gadiem, kad ASV dzīvojošā
mūzikas skolotāja Cesvaines vidusskolas bibliotēkai atsūtīja grāmatas. Ar mūziku saistītos
izdevumus bibliotekāre nodeva Cesvaines
Mūzikas skolai. Uzrakstīju pateicības vēstuli,
un kopš tā laika svētkos apmainījāmies ar apsveikumiem. Rakstīju par dzīvi Cesvainē un
mūsu skolu, sūtīju bildes. Pēc kāda laika saņēmām sūtījumu ar notīm, blokflautām un labu
vijoli. Pēc vairākiem gadiem šo vijoli uzdāvinājām vienīgajai mūsu absolventei no Grašu
bērnu ciemata. Domājām, ka izdarījām labu

darbu, kurš patiktu Rasmai.
Pēc diviem gadiem reizē ar Rasmas aiziešanu no šīs pasaules mūs pārsteidza vēsts, kuru citēšu no piemiņas dievkalpojuma lapiņas, kuru atsūtīja aizgājējas dzīvesbiedrs Artis Salmiņš:
„Ja vēlaties veikt ziedojumu Rasmas piemiņai, lūdzu, rakstiet čeku draudzes vārdā – „Latvian
Luth. Church in N. California”, atzīmējot „Rasmas piemiņai – skolai”. Ziedojums tiks nodots
Cesvaines Mūzikas skolai. Paldies!”
Nekad iepriekš nebijām neko tādu piedzīvojuši, tāpēc tas šķita ļoti aizkustinoši. Turpinām
sazināties ar Rasmas ģimeni – vīru Arti, meitu Astrīdu un dēlu Andreju. Esam nokārtojuši
nepieciešamās formalitātes ziedojuma saņemšanai un izlietošanai. Nu varam priecāties par
jaunajiem instrumentiem visiem mūsu šābrīža audzēkņiem. Ar šiem instrumentiem izglītību
mūsu skolā varēs iegūt vēl daudz audzēkņu, un ilgi varēsim pieminēt mūzikas skolotāju Rasmu, kura piespiedu kārtā izceļoja uz ASV no savu senču dzimtenes Cesvaines, to nekad neaizmirstot.

FOTO: Jānis Dziļums
„Kopā ar vijoļspēles skolotāju Velgu Sokirku – visi mūsu audzēkņi ar jaunajām vijolēm, ko iegādājāmies par Rasmas Salmiņš piemiņas ziedojumu. Fonā – Veronikas Janelsiņas glezna. Visās mūsu skolas telpās ir eksponētas novadnieka Anšlava Eglīša dzīvesbiedres Veronikas Janelsiņas gleznas, savukārt pārējās glabājas labos apstākļos muzeja krājumā. Tā savienojas laiki,
vietas un cilvēki,” saka Cesvaines Mākslas un mūzikas skolas direktore Inta Stiene.
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No LELBA 2017. gada 6.marta Pārvaldes
Telekonferences protokola
RIETUMU APGABALĀ
Sākot ar šo vasaru, diakone Rota Stone ar ģimeni vairs nedzīvos Ziemeļkalifornijā. Diemžēl, tas nozīmē, ka nevienā no Kalifornijas draudzēm nebūs pilna laika ordinēta garīdznieka. Māc. Mārtiņš Rubenis reizi mēnesī brauc uz Sandiego un arī tajās reizēs
kalpo Losandželosā. Prāv. Cilne plāno aizbraukt uz Ziemeļkaliforniju, lai kopīgi ar
draudzes vadību pārrunātu nākotnes iespējas—vai draudzē ir iespējami laju vadītāji,
kuri varētu nodrošināt vismaz daļēju aprūpi.
FINANSES
Kasieris A. Celcherts ziņo, ka Danske Bankas konts Latvijā ir slēgts un visa nauda saņemta; Chase bankas čeking konts arī slēgts; ir atvērts konts Klīvlandes Kreditsabiedrībā, kas ir parocīgāks.
Prāv. G. Lazdiņš lūdz no Pārvaldes apstiprinājumu aizvest uz Īriju $500, ko iedot diak.
Imantam Miezim un $500 (katram) māc. Mārtiņam Urdzem un māc. Varim Biteniekam
draudzes vajadzībām. Pārvalde to apstiprina.
Prāv. G. Lazdiņš lūdz, lai kasieris A. Celcherts izsūt visām draudzēm atgādinājumu nokārtot savas nodevas LELBA bez kavēšanās, lai tās varētu piedalīties Sinodē ar balstiesībām.
JAUNATNES NOZARE
Māc. D. Demandts ziņo, ka ir parakstījis kontraktu ar ziedojums.lv par Maxima cietēju
pilngadīgu pabalstu un gaida atpakaļ apstiprinājumu, lai naudu varētu nosūtīt.
Denveras draudzes mācītāja vadīs iesvētāmo saietu Gaŗezerā no 21. – 23. aprīlim.
KANĀDAS APGABALS
Prāv. Ilze Kuplēna-Ewart pateicās arch. L. Zušēvicai un prāv. G. Lazdiņam, ka viņi varēja piedalīties Kanādas apgabala konferencē un māc. Ğ. Grietiņa amatā ievešanas dievkalpojumā. Pateicās prāv. G. Lazdiņam par referātu.
VIDIENES APGABALS
Prāv. I. Larsen mēğina izkārtot Skype telekonferenci ar tiem garīdzniekiem, kas mācīs
Gaŗezerā šo vasaru. Viņa arī paceļ mācītāju pensijas jautājumu - vairākas vidienes
draudzes nepalīdz saviem mācītajiem ar pensijas nodrošināšanu, jo uzskata, ka mācītājiem pensijas nepienākas. Mācītāji ir profesionāli, kam pensija pienākas. Prāv. Gunārs
Lazdiņš aicina šo jautājumu pacelt Sinodē.
Prāveste Larsen ziņo, ka divas vidienes draudzes ir pārgājušas uz puslaika kalpošanu
un trešā draudze par to sāk domāt. Jāsāk domāt, ko tas nozīmē draudzei un mācītājam. Prāv. D. Kaņeps apsola šo jautājumu iekļaut Sinodes programmas diskusijās.
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PĀRVALDES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
Priekš. prāv. G. Lazdiņš ziņo, ka LELBĀL ir proponējusi sekojošo jauno nosaukumu
“Latvijas Evaņğēliskā Luteriskā Baznīca Pasaulē”. Par to tiks balsots.
Prāvests piedalījās Kanādas apgabala konferencē un pateicas par viesmīlību.
Bostonas Trimdas draudze ir pieņēmusi māc. Igoru Safinu par savu jauno mācītāju.
Tija Abula ir sastādījusi Reformācijas bukletu, to veidojuši māc. Andris Sedliņš, māc.
Aija Graham un Inta Lāčplēse. Bukletus izsūtīs visām draudzēm. Pārvalde apstiprina
izdevumu un sadali.
Prāvests drīz dosies uz Īriju, kur paliks trīs dienas un tiksies ar diak. I. Miezi un māc.
G. Bērziņu. Viņš apstiprina Īrijas draudzes stāju, ka draudzes durvis ir atvērtas visu
konfesiju latviešiem. Tālāk prāv. Lazdiņš dosies uz Latviju, kur tiksies ar prāv. K. Žolu
un piedalīsies Reformācijas svētkos, ko rīko LU TF un Vācijas baznīca. Viņš tiksies ar
māc. M. Urdzi un V. Bitenieku. Arch. L. Zušēvica cer arī būt Latvijā ap šo laiku, kad
atkal mēğinās tikties ar LELB arch. J. Vanagu, lai turpinātu dialogu. Ļoti iesakām iesaistīt presi, lai tā redz, ka LELBĀL ļoti cenšas uz sadarbošanos.
Kad prāvests pārbrauks mājās no Latvijas, kopā ar prāv. D. Kaņepu un māc. K. SūnuKoro piedalīsies LIRS rīkotā konferencē Vašingtonā, D.C. par imigrāciju. Viņiem būs
iespēja būt Baltā Mājā (“White House”) un tikties ar kongresmeņiem.
SINODE 2017
Sinodes Rīcības komiteja tiksies ar Mt. Carmel Retreat cilvēkiem pārrunāt Sinodes organizatoriskās detaļas. Prāv. I. Kuplēna-Ewart atgādina, ka retreat centrs nav tā kā hotelis
(t.i. pašam ir jāņem līdzi šampūns, matu žāvētājs, utt.). Visiem dalībniekiem ir jāliek
zināt, kas būtu ņemams līdzi.
Prāv. G. Lazdiņš un prāv. D. Kaņeps ziņo, ka Sinodes lozungs ietvers Niagāras ūdens
krituma tuvplānu, lietojot Amosa 5:24 “Bet labāk lai taisnība tiesā plūst kā straume un
taisnīga rīcība sadzīvē kā mūžīgs strauts.”
Māc. Kaspars Simanovičs (Sinodes galvenais runātājs) ir jautājis, cik viņam ilgi paredzēts runāt un kas ir tēma. Tiek pieminētas vairākas idejas: ko nozīmē būt luterānim
šodien, ko M. Lutera tēzes nozīmē šodien, ko Reformācija nozīmē šodien.
Prāv. D. Kaņeps prasa, kas būtu jāliek dienas kārtībā. Prāv. G. Lazdiņš labprāt redzētu,
kā varētu ietaupīt laiku pie administratīviem jautājumiem. Visi ziņojumi būtu jāiesūta
rakstiski, lai tos var sakopot un izdrukāt pirms Sinodes. Jāuzlabo arī rezolūciju process.
Pārvaldei jāierodas divas dienas pirms Sinodes lai var noturēt sēdi trešdien un ceturtdien
DAŽĀDI JAUTĀJUMI
Arch. L. Zušēvica patreiz piedzīvo smagu ğimenes krīzi ar vairākām sērām. Pārvalde
mudina, lai viņa uz vairākām nedēļām uzdod dažus LELBĀL pienākumus. Prāv. D.
Kaņeps proponē lūgt LELBĀL Virsvaldei piešķirt līdzekļus no Pastorālā Fonda arch.
Zušēvicai vajadzīgai atpūtai. Viņas vietas izpildītājs ir prāv. G. Lazdiņš.
Nākamā telekonference notiks 2017.g. 25. aprīlī.

ZELTA VARTU VESTIS

JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU
BIEDRĪBAS:
•

19.maijā Hayward un 21.maijā San Francisko latviešu komponista Ērika Ešenvalda koncerts ar autora piedalīšanos.

•

ZKLB aicina ziedot stipendiju fondam bērnu un jauniešu dalībai latviešu vasaras vidusskolās un nometnēs.

•

10.jūnijā pl.10:30am-5pm Kennedy Grove (6531 San Pablo Dam Road, El Sobrante) notiks Baltiešu pikniks

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES
16.aprīlī

San Francisko

Diak. R.Stone

40 apmeklētāji

$273.00

22.aprīlī

Sakramento

Diak. R.Stone

17 apmeklētāji

$285.00

LĪDZ 2.MAIJAM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI
Zelta Vārtu Vēstīm
Rasma Trapāns $50.00

Minimālās draudzes nodevu likmes:
Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $12 gadā
LELBA nodeva ir $12 gadā
AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU”
IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMIEM

