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Draudzes ziņas 

DIEVKALPOJUMI PAVASARĪ 

Dārgie draudzes locekļi un atbalstītāji! 
Šajos sarežģītajos laikos vairāk nekā 
jebkad ir svarīgi mums visiem domās 
turēties kopā un būt stipriem mūsu ticībā.  
Sekosim medicīnas darbinieku  
norādījumiem, ieturēsim sociālo distanci, 
lai palīdzētu ierobežot jaunā vīrusa 
COVID-19 izplatību.  
Bet visvairāk - izmantosim šo situāciju, 
lai veltītu laiku garīgām pārdomām, 
saziņai ar tuviem un tāliem radiem un 
draugiem un gaidītu, kad atkal varēsim 
tikties visi kopā klātienē mūsu Latviešu 
namā un baznīcā!  
Priecīgas Lieldienas visiem! 
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Dievkalpojumi klātienē, kā arī citi draudzes sarīkojumi un sapulces kā 
Lieldienu brokastis, Padomes sēde utt. ir atcelti līdz turpmākam 
paziņojumam sakarā ar vīrusa COVID-19 ierobežošanas pasākumiem.  

Ja jums ir kāds steidzams jautājums vai vēlēšanās ar kādu parunāt, lūdzam 
sazināties ar draudzes priekšnieku Kārli Veilandu  vai draudzes priekšnieka 
vietnieku Gvīdo Bergmani (kontakti pēdējā lapā).   

Informāciju par LELBA rīkotajiem Lieldienu laika video 
dievkalpojumiem esam jums nosūtījuši e-pastos, kā arī varat to lasīt šī 
numura 6.lapaspusē.  

 

DRAUDZES VALDE 
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Covid-19 laikā no tālienes dziedinot un garīgi aprūpējot 
 

Lūdzot un domājot par to, ko no mums prasa šis Covid-19 laiks, atkārtoti nonācu pie dažiem Kristus  
dziedināšanas stāstiem. Vienā Jēzum notiek saruna ar vīru, kas bija augstā centuriona amatā. Viņa kalps 
bija smagi slims. Vīrs pazemībā neprasa, lai Jēzus Kristus dotos uz viņa māju, bet lai Jēzus dotu ‘tikai 
pavēli, un mans kalps būs dziedināts.”  Jēzus izbrīnā izceļ šī romieša ticību un viņam saka: “Ej, lai tev 
notiek, kā tu esi ticējis!”  Un kalps tapa vesels tanī pašā stundā.” (Mt. ev. 8:5-13).  

Otrā notiek debates starp Jēzu un drošsirdīgu kanaāniešu sievieti.  Viņa ir neatlaidīga un lūdz, lai Jēzus 
apžēlotos par viņu un palīdzētu viņas dēmona mocītai meitai.  Arī dēļ sievietes asprātības un pazemības, 
kā arī absolūtās pārliecības, ka Jēzus var izpildīt viņas lūgšanu, viņa sadzird Pestītāja vārdus:  “Ak, 
sieviete, tava ticība ir liela!  Lai notiek, kā tu vēlies.”  Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela.”  (Mt. ev. 
15:21-28) 

Abos gadījumos Jēzus dziedinošais spēks viņus aizsniedza, kaut Jēzus pats viņiem nepieskārās. Mēs 
neesam Jēzus, bet kalpojot Viņam, ticu, mūsu ilgas ir doties tieši un uzreiz pie slimajiem un viņu 
ģimenēm. Mēs ilgojamies būt klāt. Uzlikt roku un kopā lūgt. Pati piedzīvoju konfliktu dvēselē un ticu, 
ka arī jūs to izjūtat, kas esat savas draudzes mācītāji, vai arī kādi no tiem, kas parasti dodas pie cilvēkiem, 
kas dzīvo aprūpes namos vai mājās bez citu atbalsta.  Ko tagad darīt, kad pat ģimenes locekļiem aizliegts 
apciemot savējos, lai aizsargātu viņus no Covid-19. 

Lai aizsargātu vājākos. Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, mīļie ordinētie un neordinētie mūsu draudžu 
garīdznieki, tā ir atbilde mūsu dvēseles cīņai! Uz laiku tiekam aicināti rūpēties par vājākiem, lūdzot par 
viņiem no attāluma. Mums nav liegts zvanīt, iedrošināt viņu ģimenes locekļus un citam citu, ka  nedarām 
pāri otram, kad atturamies viņus apciemot vai satikt. Tieši otrādi – mēs viņus un citus, arī sevi, 
aizsargājam no vēl smagākas saslimšanas. Paklausot visiem ieteikumiem, mēs arī  piepildām Jēzus 
mīlestības bausli, kura noslēgumā esam aicināti mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu. Vai lielāka mīlestība 
nav šī, ka mēs, kas patiesi gribam doties kopā un palīdzēt, tomēr neaizsargājam vājākos un plašāko 
pasauli, paliekot mājās, ja iespējams. Uz laiku.  Jo ticu, ka tas būs uz laiku.    

Mēs varam palīdzēt ierobežot šo ļauno vīrusu. Gribam būt klāt, gribam palīdzēt, bet mēs taču ticam, ka 
caur Kristu mūsu lūgšanām ir spēks aizsniegt slimnieku un bailēs nonākušo sirdis.  Mēs ticam, ka Viņš 
ir klāt viņiem.  Un svētīs viņus un mūs. Lai Gars no tuvienes un tālienes ved kopā mūsu dvēseles, ne 
telpās kopā sanākot, bet sirdīs vienoti Dieva mīlestībā! Lūdzu, nejūtieties vainīgi, ka uz laiku 
nekalpojam, kā esam ieraduši! No mums šobrīd prasa vien atšķirīgi kalpot un ticēt, cerēt un mīlēt. Mūsu 
146. dziesmas pēdējais pants lai jūs stiprina un atgādina:  

Nav dienas nevienas, kas neiededz sauli, 

Ko tāles un dzelmes, Dievs, atstaro Tev! 

Tev paklanās zvaigznes, Un lūgšanas aiznes 

Šo dziesmu svētstundā Tev dziedātu. 

+ Lauma 

 

 

LELBA Pārvaldes ziņas 
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IZSALKUMS VAR BŪT IESĀKUMS 
Jēzus tiem sacīja:  “ES ESMU dzīvības maize.  Kas nāk pie manis, tam nesalks, 

                  Un, kas man tic, tam neslāps ne mūžam.”   (Jņ 6:35) 
 

Pēc kā tu esi izsalcis? Paldies Dievam, mēs savu fizisko izsalkumu samērā viegli spējam apmierināt. 
Daudziem tomēr tas ir, tiem nepieciešams mūsu atbalsts. Bet minu, ka vairākumam no mums veikali ir 
tuvu, kaut arvien biežāk tos neapmeklējam. Gaidām tik, ka mājās pievedīs pārtiku un pat sagatavotus 
ēdienus. Tehnoloģija!  Tā sevišķi ir laba un noderīga tiem, kuriem pašiem pietrūkst spēka vai iespējas 
iepirkties. Bet Jēzus runā par cita veida izsalkumu - par tādu, ko pat visbagātākās maltītes nespēj 
apmierināt.   

Šajā brīdī īpaši domāju par tevi, kas varbūt ilgi neesi apstājies 
dzīves skrējienā, lai ievērotu, ka varbūt arī tu esi nonācis citādākā 
izsalkumā. Vai pašam tev šķiet, ka kaut kas tevī ir izsmelts, 
iztukšots un aug tevī ilgas pēc kaut kā, ko pašam grūti vārdos 
izteikt. Varbūt esi izsalcis pēc atjaunotas dzīves jēgas, pēc 
pašvērtības apliecinājuma, ka tu neesi tikai tas, kas tev pieder, ko 
tu nopelni, vai tas, ko citi saka, vai nesaka par tevi. Varbūt esi 
izsalcis pēc patiesas mīlestības, kas tevi nevērtēs pēc tā, cik ‘likes’ 
parādās tavā “Facebook” lapā.  Šāds izsalkums var būt iesākums 

iepazīšanās ceļam ar sevi un Viņu, kas nāk pretī, žēlastībā un mīlestībā tevi meklējot.   

Tāds iekšējs dvēseles izsalkums var arī būt iesākums ceļam atpakaļ pie Viņa. Tā kādreiz notiek arī ar 
draugiem, ar ko sen neesam tikušies. Dziļi sirdī piedzīvojam, ka pat pēc gadiem sarunu ar patiesu draugu 
mēs varam atsākt, it kā tā nekad nebūtu pārtrūkusi. Atceries - Kristus ir tāds Draugs, kas vienmēr  gatavs 
turpināt sarunas un atjaunot attiecības. Viņš var paēdināt tavu dvēseli un apmierināt tavu izsalkumu pēc 
autentiskas, pilnvērtīgākas dzīves. 

Kristus Ciešanu laiks šogad iesākas 26. februārī - Lielā Lūdzamā dienā un noslēgsies Kristus 
Augšāmcelšanās rītā - 12. aprīlī.  Kā paies tev šīs sešas svētdienas un 40 dienas? Aicinu katrā dienā atrast 
kaut piecas minūtes, ko veltīt norādītiem Bībeles vārdiem un, ja pietiek, arī ik nedēļai izraudzītai 
lūgšanai. Ja pie rokas nav Bībeles, vari to atrast “bibele.lv”.  Ja gribas lasīt  angliski - 
“biblegateway.com” var noderēt. Katrai svētdienai klāt pierakstīts tās nosaukums latīņu valodā. Tā ir 
sena tradīcija, kas palīdz izveidot lasīšanas plānu, vai, kā mēs teiktu - ceļa karti. Paldies Tijai Abulai un 
māc. Tālim Rēdmanim par tehnisko palīdzību, izveidojot lasījumu sarakstu. 

Droši, ka tu esi aizņemts, tomēr pat visīsākais laiks kopā ar Dievu piešķir citu nozīmi pārējai dienai un 
naktij. Sirdī ieplūdīs miers un spēks, sajūta, ka esi atguvis vai no jauna ieguvis patiesu sirds Draugu. Un 
varbūt, ejot cauri šim sešu nedēļu ciklam, šajā ceļā ar Viņu, tu arī pamanīsi, atgūsi, iegūsi īstos draugus, 
ar kuriem kopā dodies tur - pie altāra, lai Svētā Vakarēdiena mielastā piedzīvotu Viņa žēlastības un 
mīlestības pilnību, kas apmierina izsalkumu un atklāj, cik dzīvē labi ceļot ne tikai ar Jēzu, bet kopā ar 
citiem, kam arī Viņš ir Draugs un Pestītājs.  

Vēlu jums Dieva svētītu Ciešanu laiku un lūgšanās palieku vienota ar jums Kristus mīlestībā. 

Archibīskape Lauma Zušēvica  
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Dienu ierāmējot lūgšanās.  Aicinājums maziem un lieliem Dieva bērniem! 
Ir sestdiena - diena, ko daudzi parasti gaidījuši, lai 
atpūstos no smagas darba nedēļas.  Šodiena 
daudziem, kam jau visu nedēļu bijis lemts no 
mājām strādāt, kamēr bērni ap viņiem rosās, jo 
skolas slēgtas, vienkārši saplūst ar pārējām 
dienām, jo tā īsti nu vairs neatšķiras no citām.  
Nav arī kurp doties. Koncerti nenotiek, spēļu 
laukumus apmeklēt nedrīkst. Gudrojam, kā 
palīdzēt ‘nodedzināt’ bērnos uzkrājušo enerģiju, 
skatāmies internetā, kā citi lūdz un aicina virtuālā 
pasaulē pulcēties pārrunās.   

Kā šī diena izskatītos, ja mēs to ierāmētu 
lūgšanās? Ebreju ticīgajiem šī ir sabata diena. 
Diena Dievam un lūgšanām. Savās mājās kopā ar 
bērniem lūdzam, lai Dievs pasargā tos, kas cīnās ar Covid-19 sekām, 
jo no viņiem tiek daudz vairāk prasīts kā no tiem, kam tikai lūgts palikt savās mājās, lai aizsargātu citus. 
Lūdzam, lai stiprina tos, kam nav darba, vai kas daudz zaudējuši. Bērniem varam skaidrot, ka šajā brīdī 
arī viņi piedalās sevišķi svarīgā misijā - palīdzēt novērst citiem ko ļaunu.               

Prātā nāk nodarbība, ko katrs atsevišķi mēs varētu veikt un tad dalīties ar citiem. Kā būtu, ja mēs katrs 
pats, vai kopā ar bērniem, šodien, rīt, pierakstītu lūgšanas, ko katrs sakām, vai arī domas, ko Dievs 
dāvina? Tās varētu rakstīt uz papīra lapiņām, kuras pēc tam salīmēt rāmī. Ko ierāmēsim? Kādu mākslas 
darbu - bērnu vai ģimenes kopā radīto vai jūsu katra paša zīmējumu, gleznu vai fotogrāfiju. Būsim 
radoši! Cits citu arī ar šo stiprināsim un, ticu – atradīsim, kā Dievam paļauties un pateikties, ka Viņš 
mums ir klāt!         

Pēc tam radītos darbiņus nofotografējiet un nosūtiet mūsu LELBĀL Facebook un mājas lapas 
uzturētājam māc. Tālim Rēdmanim (berlinietis@gmail.com) vai manai asistentei Tijai Abulai 
(tabuls@att.net)! 

Ja šo dienu un rītdienu mēs pavadītu lūgšanās un pārdomās, veicot šo mākslas projektu, varbūt, ka tas 
vairotu mieru mūsu sirdīs, palīdzētu mums pacietībā gaidīt, kas gan ir tik grūti.  

Salamans reiz rakstīja, ka “pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, 
tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas.”  Tā tas skan ‘vecajā’ tulkojumā.  Jaunajā tulkots šādi: “Kas gauss 
dusmās – par spēkoni pārāks, kas savalda garu – pārāks par pilsētas iekarotāju.”  (Salamana sakāmvārdi 
16:32).  Ļaunais vīruss iekaro vienu pēc otras mūsu pilsētas. Būsim stiprāki! Pacietīgāki! Vienosimies 
lūgšanās un savos mākslas darbos! Kopā ar saviem bērniem pavadīsim laiku pārrunās par Dievu, kam 
varam paļauties!   

Debestēvs, Tu, kas mīli mūs, stāvi klāt un palīdzi! Vairo mūsu ticību, palīdzi mums tajā dalīties tā, ka 
pārvaram sevī nemieru, arī nepacietību! Palīdzi visiem neaizmirst citus, bet tuvoties tiem vairāk kā pirms 
šīs krīzes! Pasargā tos, kas cīnās pret neredzamo ienaidnieku! Pasargā no panikas, kas saredzama daudz  
cilvēku sejās! Palīdzi, lai mūsu bērni un mazbērni izjūt mūsu mieru, ticību, cerību, pāri visam - mūsu 
mīlestību! To visu un vēl Svētā Gara iedvesmojumu mēs lūdzam mūsu mīļā Pestītāja Jēzus Kristus 
vārdā!  Āmen. 
+ Lauma 

LIELDIENAS GAIDOT 
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BLUM nozares vadītāja (Baznīcas liturģijas un muzika) – prāveste Sarma Eglīte 
458 Lake Forest Drive, Bay Village, OH 44140-2511 

seglite@icloud.com / 440-471-4795 

2020. gada 8. aprīlī 
Mīļie draudzes locekļi un dievlūdzēji! 
 

Dieva miers lai ir ar jums visiem! 
Paldies LELBA Kanādas apgabalam par skaisto un svētīgo Pūpolu svētdienas dievkalpojumu! 

Ja nepaguvi to noskatīties / tajā piedalīties, to vēl vari:: https://vimeo.com/404070755 To jau 
baudījuši 1,412 dievlūdzēju. Priecājos par saņemtajām atsauksmēm. Hamiltonas Kristus 
draudzes locekļi, gādājot par tiem, kas nelieto internetu, dievkalpojumu raidījuši caur telefonu, 
pieliekot klausuli pie datora skaļruņa. Labs ierosinājums! 

Paldies Mārai Pelēcei un Korijam Avotam par sava laika ieguldījumu šajā projektā!  
Šie ir linki nākamajiem dievkalpojumiem (Lielās piektdienas un Lieldienu dievkalpojumi vēl 

nav pieejami, bet būs!). 
Zaļā Ceturtdiena (paldies LELBA Rietumu apgabalam): https://vimeo.com/405249499 
Lielā Piektdiena (paldies LELBA Vidienes apgabalam): https://vimeo.com/405258295 
Lieldienas (paldies LELBA Austrumu apgabalam): https://vimeo.com/405258387 
Ceru, ka paguvāt izdrukāt dziesmu lapiņas. Gadījumā, ja nē, tās atrodamas: 

https://www.klivdraudze.org/dzive-ticiba/baznicas-liturgija-un-muzika/. Lielās piektdienas 
dievkalpojumam ir pielikumi: Kristus ciešanu stāsts latviešu, kā arī angļu valodā. 

Lieldienu dievkalpojumā iekļauta uzruna bērniem. Sprediķis / uzruna draudzei ir angļu valodā. 
Šajā ārkārtas situācijā Zaļajā Ceturtdienā un Lielajā Piektdienā drīksti pieņemt Kristus 

aicinājumu baudīt Svēto vakarēdienu. Pie Viņa galda topam stiprināti, kā arī ejam kopā ar Kristu 
Viņa ciešanu ceļu, raugoties uz augšāmcelšanās brīnumu. Ja vēlies baudīt Svēto vakarēdienu, 
pirms dievkalpojuma sagatavo šķīvi ar maizi un trauku ar vīnu (vai vīnogu sulu) un tos 
novieto uz galda. Ir skaisti uz galda nolikt un aizdedzināt arī sveci. Norunājiet kuŗš no 
jums pacels maizes šķīvi un vīna trauku tad, kad video ierakstā mācītājs paceļ maizi un 
biķeri. Pie izdalīšanas, dodiet maizi un vīnu viens otram. To var darīt ar vārdiem: “Kristus 
miesa”, “Kristus asinis” un saņemot, atbildēt “Āmen.” Ja nepieciešams, tajā punktā var 
piespiest “pause”. 

Skaidrs, ka dievgaldu parasti baudām draudzes kopīgajos dievkalpojumos. Šajā 
neparastajā laikā, Tava ģimene (vai, ja Tu dzīvo viens, Tu) - jūs esat “mazā draudze”. Tas 
šobrīd būs līdz laikam, kad dievgaldu atkal varēsim svinēt savos dievkalpojumos.  

Iesim visos notikumos ar uzticību pie Tēva debesīs un Viņa vienmēr labo prātu, saistī-
dami sevi un savu ceļu jo cieši ar Viņa dāvāto Pestītāju, Jēzu. Labu dienu, mieru, veselību 
visiem no sirds vēlēju! Lai tam Kungam mēs ar uzticību visur līdzi staigājam! (259. dz.) 
 
Sarma Eglīte,  
BLUM nozares vadītāja 

LELBA Pārvaldes ziņas 
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Šogad Kristus Ciešanu laiks bijis tāds, kādu nekad neesam 
piedzīvojuši.  Stundām sēžam pie datoriem, televizoru 
ekrāniem, telefoniem… Negribam to darīt, tomēr nevaram 
neskatīties, neizsekot ziņām. Ilgojamies dzirdēt kaut vienu 
labu ziņu, statistiku, kas liecinātu, ka briesmīgais Covid-19 
spēks samazinājies. Miljoniem cilvēku visā pasaulē mēģina 
atbildēt uz jautājumu - kam ticēt, kam nē.  Miljoniem cilvēku 
visā pasaulē mēģina nezaudēt cerību, pacietību un līdzjūtību.  
Gribas pārvarēt bailes par to, kāda būs nākotne.   
Paldies Dievam, mūsu Baznīcas garīdznieki un draudžu 
vadības dāvina jums iespējas turēties kopā!  Virtuālā pasaulē 
topam arvien tuvāki un cits citu iedrošinām, ka būs atkal labi, 
jo mums ir cerība.  Šī krīze pāries. Būsim no tās mācījušies, 
kaut daudzi, pārāk daudzi par to būs samaksājuši visaugstāko 
cenu.  
Pirmās Lieldienās?  Mācekļi cits citu tā nespēja iedrošināt.  
Viņiem Jēzus nāve bija beigas pilnīgi visām cerībām, dzīves 

plāniem, visam, pēc kā viņi bija ilgojušies.  Arī mūsu 
draudzēm šogad nav atļauts pulcēties kopā, pat sērās nē, bet, 
paldies Dievam, mācekļiem nebija liegts sanākt kopā un 
skumt.  Par ko viņi runāja pēc Lielās Piektdienas?   Vai dalījās 
atmiņās par Jēzu?  Vai šausmās par notikušo?  Vai bailēs 
domāja - varbūt mūs meklē, varbūt arī mums būs ciest un 

mirt? Viens bija skaidrs -  Jēzus bija miris. Visas cerības zudušas.  Dievam bija cits plāns.   
Vai viņi cits citam atkārtoja Jēzus vārdus, kā varbūt Viņš būtu cerējis?  Viņš bija centies viņus sagatavot, 
sīkumos izstāstīt, kas notiks.   Kādas sarunas beigās Viņš žēlastībā tik skaidri saka: “To es jums esmu 
pateicis tagad, pirms tas notiek, lai jūs ticētu tad, kad tas notiks.” (Jņ 14:29).   Vai vieglāk pārdzīvot 
iepriekš neiedomājamo, ja par to mūs brīdina?  Šajā laikā par to  jālūdz un jādomā daudz. 
Skaistajā, brīnišķīgajā, gaismas un dzīvības uzvaras Augšāmcelšanās rītā, kā visu atstāsta Lūka sava 
evaņģēlija 24. nodaļā, sievietes pie Jēzus tukšā kapa sastop divus vīrus spoži mirdzošās drānās! Tie 
viņām vēsta: “Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem?  Šeit viņa nav, viņš ir augšāmcēlies. Atcerieties, 
ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā.  Cilvēka Dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā 
sistam, un trešajā dienā jāceļas no mirušajiem.” Un tās atcerējās viņa vārdus! Skriešus tās dodas pie 
sērotājiem: “Taču mācekļiem viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņām neticēja.” Pēteris gan 
aizskrēja un kapā ielūkojās, bet viņš redzēja tikai noliktu linu autu, un “viņš aizgāja, brīnīdamies par to, 
kas noticis.”   
Ir tik labi uz mirkli apstāties un pateikties Dievam, ka arī tad, kad mēs esam sekojuši Jēzum, klausījušies 
Viņa vārdos, apliecinājuši, ka ticam Viņa Augšāmcelšanās brīnumam un nāves uzvarai, Dievs saprot, 
kad briesmās nonākuši, daudz aizmirstam.  Lieldienu rītā no visas sirds kopā ar savu mīļo ģimeni un 
draudzi dziedāt “nāve ir mākta”, domāju ir vieglāk, nekā mājās pie ekrāna mēģināt baudīt Svētkus bez 
tiem, par kuriem dziļās rūpēs lūdzam, kā arī par sevi, lai nesaslimtu, izturētu. Pat nepieļaujot drūmāko 
scenāriju – nāvi. Tā ir pārbaude, ko labprātāk nepiedzīvotu.  Bet tieši tādas krīzes laikā atskan brīnumu 
svētītā Augšāmcelšanās vēsts!  Ja kāds jūtat, ka esat kā tie mācekļi, kam bija tik grūti noticēt vai 
atcerēties to, ko Jēzus teicis, atcerieties un  pateicieties vēlreiz, par to, cik liela ir Dieva žēlastība un cik 
neatlaidīgs ir nāves uzvarētājs Jēzus!  Viņam nebija viegli pārliecināt pat savus vistuvākos, ka viņus 
gaida gaiša nākotne, bet Jēzus neapstājas to darīt!      

LIELDIENAS KRĪZES LAIKĀ 
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Viņš ir blakus sērotājiem, kas dodas prom no skumju aptumšotās Jeruzālemes.  Viņi nepazīst, ka Jēzus 
ir Tas, kas viņiem blakus, viņi saka: “…Mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas izglābs Israēlu; un nu jau ir trešā 
diena, kopš tas viss noticis.” Nopūties par viņu nespēju ticēt Dieva Vārdiem, kas visu to jau vēstījuši, 
kas noticis, Viņš tik staigā ar viņiem un pacietīgi atgādina viņiem to, ko viņi jau zināja, bet bija 
piemirsuši. Un ja nu nepietika ar to?  Garās dienas beigās, pieņēmis aicinājumu palikt kopā  ar viņiem, 
“Jēzus apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem.  Tad viņu acis 
atvērās un tie viņu pazina; bet viņš tiem kļuva neredzams. Un viņi sacīja viens otram:  “Vai mūsu sirds 
nedega, kad viņš ar mums runāja, Rakstus izskaidrodams?”  Pēkšņi  tie steidzas atpakaļ uz vietu, kur 
pamazām izzūd nakts.  Mācekļi vēl ir kopā.  Vai tie guļ?  Vai tic, ka tie viņiem vēsta: Tas Kungs patiesi 
ir augšāmcēlies!   
Nepietiek ar citu vārdiem.  Viņu vidū nāk Jēzus un saka: “Miers ar jums.” Viņi dzird un redz viņu un 
tomēr netic?  Bet šoreiz tik skaisti teikts: “Ka viņi no prieka vēl neticēja un brīnījās!” (Lūkas ev. 24:36-
41). Ne vairs aiz bailēm, izmisuma, šaubām, bet no prieka viņi vēl neticēja… un tas tomēr ir kas cits!  
Piedzīvot tādu laimi, ka izbrīnā cits citam sakām: “ Kā! Kā tas var būt!   Bet ir!  Tāda laime ir mūsu!  Un 
tas viss Viņa nopelns un žēlastība!” Arī krīzes laikā šī Augšāmcelšanās dāvinātā cerība apliecina, ka 
gaisma ir spēcīgāka par tumsu, un Jēzū dāvinātā grēku piedošanas un mūžīgā dzīvība ir spēcīgāka par 
nāvi! 
Šis krīzes laiks licis mums daudz pārdomāt dzīvības un nāves jautājumus.  Vairāk esam dzīvojuši līdzi 
tiem, kas cieš, pateikušies par tiem, kas pašaizliedzīgi riskē ar savām dzīvībām, lai glābtu citus, un tomēr 
slimība paņēmusi tūkstošiem cilvēku dzīvību. Mēs varam palīdzēt arī tad, kā reiz Jēzus ar ceļiniekiem – 
esot kopā ar sērotājiem, caur Viņa vārdiem, esot blakus arī tad, kad tas nav iespējams klātienē, tikai 
virtuālajā pasaulē.   
Mēs varam apliecināt, ka ticam Tam, kas sevi atdeva par mums visiem un savedīs mūs reiz kopā mūžīgās 
dzīvībās valstībā!  Vairs nebūs jāturas sešu pēdu attālumā vienam no otra, nebūs jābaidās, ka nekad atkal 
neredzēsim tos, ko tik ļoti mīlam. Lai Dievs dod spēku, mieru, veselību.  Lai Dievs dod ātrāk beigties 
šai krīzei, kuras ēnā tomēr būs neskaitāmi, kuriem arī mēs varam palīdzēt atjaunot ticību.  Atgādinot, ka 
pat bēdās un tumsā spīd Kristus gaisma un cerība, kā Viņš mums vēstīja: “Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka 
deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība!” 
(Jņ. 3:16).   Allelūja!  Kristus ir cēlies!  No visas sirds novēlu jums skaistas, ticības spēka un miera 
svētītas Lieldienas!  Lai Dievs svētī un pasargā!  

Jūsu Arhibīskape Lauma Zušēvica  
 
Fotogrāfija: māc. Biruta Puiķe-Wilson  
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Notikumi ZK latviešu sabiedrībā 

Visi ZK latviešu sarīkojumi ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam! 
  

Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Tīrelis” ir pārcelta uz septembri. 
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Diakones Gunas Reinas pārdomas šajā izaicinājumiem pilnajā laikā 
 

Mateja ev. 14:22-33 
22 Un Jēzus tūdaļ lika Saviem mācekļiem kāpt laivā un pārcelties uz otru malu, iekāms Viņš atlaidīs 
ļaudis. 
23 Un, ļaudis atlaidis, Viņš savrup uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un, kad vakars metās, Viņš tur palika 
viens pats. 
24 Bet laiva bija jau jūras vidū; viļņi to mētāja, jo pūta pretvējš. 
25 Bet gaiļos Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu staigādams. 
26 Un, kad mācekļi Viņu redzēja pa jūras virsu staigājam, tie izbijās un sacīja: "Tas ir spoks." Un tie 
brēca aiz bailēm. 
27 Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja: "Turiet drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstieties!" 
28 Un Pēteris Viņam atbildēja un sacīja: "Kungs, ja Tu tas esi, tad liec man nākt pie Tevis pa ūdens 
virsu." 
29 Un Viņš sacīja: "Nāc!" Un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. 
30 Bet, lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt, viņš brēca un sacīja: "Kungs, palīdzi man!" 
31 Un, tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja: "Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?" 
32 Un, kad tie iekāpa laivā, vējš nostājās. 
33 Un tie, kas bija laivā, metās Viņa priekšā ceļos un sacīja: "Patiesi Tu esi Dieva Dēls." 
Māte Terēze ir teikusi, ka problēmas ir it viss, uz ko mēs kā uz problēmām skatāmies. Kāpēc gan 
problēmas nesaukt par dāvanām un nemainīt skatu uz tām? 
Patiesi, ja uz situāciju, kurā šobrīd esam mēs beigtu skatīties, kā uz traģēdiju, beigtu būt kā ķīlnieki, bet 
sāktu uz šo situāciju skatīties kā uz iespēju, kā uz Dieva žēlastību, mūsu sirdis norimtu, mēs iegūtu mieru 
un pievērstu savu skatu Jēzum, nevis apkārt bangojošai vētrai. 
Vētras laikā, redzēdams Jēzu nākam pa ūdens virsu, Pēteris Jēzum saka - ja Tu tas esi, liec man nākt pie 
Tevis. Un Jēzus saka - nāc. Pēteris iet un kamēr vien viņš skatās uz Jēzu, viņš iet. Bet tiklīdz viņa skats 
tiek pievērsts vētrai, viņš sāk grimt. “Bet, lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt, viņš brēca 
un sacīja: "Kungs, palīdzi man!" Un, tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja: 
"Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?” (Mateja ev. 14:30-31) 
Kaut kādā mērā mums apkārt arī ir vētra. Vētra, kuru raisa līdzcilvēki ar savu bangojošo rīcību un 
nepārtrauktā informācijas plūsma, kas kur vien skaties, vai klausies atgādina, ka plosās vētra. Ja mēs tam 
pievēršam savu sirdi, tas rada trauksmi un nemieru.  
Ar mierīgu prātu pieņemot ierobežojumus, bet ar visu sirdi raugoties uz Jēzu, izmantosim gudri šo laiku.  
Šajā gavēņa laikā, kad tuvojamies Lieldienām, tā ir dāvana no Dieva, ka varam vairāk laika pavadīt 
ģimenē, mazāk domāt par citām lietām un vietām, kur ikdienā tērējam savu laiku un naudu. Vairāk 
pievērsties lūgšanai, sarunai ar Dievu un saviem mīļajiem.  
Lai arī apkārt bango vētra, nešaubies, turi savu skatu uz Jēzu un ej pāri problēmām, saskatot tajās 
dāvanu.  
Brīdī, kad Jēzus ir tavas dzīves laivā, iestājas miers. 
Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu! Jo es Viņam vēl 
pateikšos, savam glābējam un savam Dievam! (Psalms 42:6) 
Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. 
(Filipiešiem 4:7) 
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Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā 

Visuvarenais un mūžīgais Dievs, saudzē savus ļaudis! Kungs Jēzu Kristu, Tu cilvēka 
miesā būdams, esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām asinīm. Uzturi mūs patiesā 
ticībā. Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem, kas ir slimi. 
Baiļu priekšā dod mums drošu prātu un mierīgu sirdi.  

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa 
izplatību. Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dari mūs modrus, uzmanīgus un 
darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi 
daudziem cilvēkiem. Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums 
raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un 
bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko.  

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, 
farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem 
un viņu ģimenēm. Uzturi un palīdzi visiem biznesa vadītājiem, priekšniekiem, godīgiem 
darba darītājiem un strādniekiem, kuru iztiku apdraud atcelti līgumi, slēgtas robežas, 
karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Vadi tautu 
vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena 
varētu piedzīvot dziedināšanu. Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši. Mierini 
viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. 

Visu ieliekam Kungs Tavās rokās un lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. 

 
  

Ziņojumi 
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SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Feb 7 – Mar 15) 

Zvanniekiem – L.Siliņa piemiņai 
 
    $50,- Solveiga Rekte 
$1000,- Brigita Siliņa 
 
Kļūdas labojums no ZVV 312.numura: 
$150,- ziedojums no B.Siliņas – jābūt: $100,- ziedojums no Lolitas Ritmanis un $50,- no Skaidrītes 
Legzdiņas. 
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DRAUDZES VALDE 

Priekšnieks Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086 
tel: (408)813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com  

Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., San Francisco, CA 94122 
tel. (415)566-5473, e-pasts: rrekshans@gmail.com 

Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619 
tel. (510)531-3865, e-pasts: aivarss@aol.com 

Dāmu komit. vadītāja Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030  
tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com 

Valdes loc. Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510 
tel. (707)748-0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com  

Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131 
tel. (415)824-9575  

Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA 94949 
tel. (415)382-1587, e-pasts: karltekla@aol.com 

Valdes loc. Anita Norāns: 12635 Indie Court, Saratoga, CA 95070 
tel. (408)252-1423, e-pasts: noransm@aol.com 

REVĪZIJAS KOMITEJA 
Komitejas loceklis Arnolds Ābele: 4022 Payne Ave., San Jose, CA 95117 

tel. (408)246-7642, e-pasts: flyer4022@aol.com 

Komitejas loceklis Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526 
tel. (925)837-9552, e-pasts: auramans@sbcglobal.net 

Komitejas loceklis Mārtiņš Andersons: P.O. Box 470691, San Francisco, CA 94147 
e-pasts: tikunta@yahoo.com 
 

  

ZK LATVIEŠU DRAUDZES NAMS 

Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 | Telefons: 415-550-9056 

Nama lietošanas jautājumos zvanīt Sallijai Filicai, TEL. 415-550-9056 

Kontakti 

Redakcija: 876 W Iowa Ave, Sunnyvale, CA 94086, e-pasts zvvestis@gmail.com  
 

ZELTA VĀRTU VĒSTU REDAKCIJA 
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DIAKONE 
Diakone: Guna Reina: 13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 

tel. (714) 829-6449, e-pasts: GunaReins@gmail.com 
 
 
 


