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ATSLĒGAS  

 

„Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu, 

Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ.   

Tā Kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju aiz manis balsi. Un kad es redzēju Viņu, es nokritu 

pie Viņa kājām kā miris, bet Viņš man uzlika savu labo roku, sacīdams: Nebīsties!  Es esmu pirmais 

un pēdējais un dzīvais.  Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man ir nāves un elles 

atslēgas!” (1:9-10; 17-18) 

  



     Pirms četriem gadiem Ceļa Biedram rakstīju par šiem spēcīgiem vārdiem par nāves un elles 

atslēgu. Toreiz rakstīju līdzībā par kādu, kurš visu bija nokārtojis, visus papīrus parakstījis, naudu 

samaksājis, lai beidzot saņemtu jaunās mājas atslēgu.  Atslēgas pierāda, ka Tu esi kādas mājas vai  

mašīnas īpašnieks – un Tev ir teikšana par to, kas ar tavu īpašumu notiek!   

     Šoreiz rakstu ar mazliet citādāku perspektīvu, jo pašiem ir jauna dzīves vieta.  Pēc 31 gada esam 

pārcēlušies vienas jūdzes attālumā, kaut vēl tik ļoti tuva arī tā māja, kuŗā pieauga gan Zīlīte, gan 

Kaijiņa. Nemaz nav tik viegli pāriet no vienas vietas uz otru,  kaut Dievs, šķiet, daudz palīdzēja 

pavērt  durvis nākamajam dzīves posmam. Jaunās mājas atslēgas deva tiesības un autoritāti doties 

vietā, par ko vispirms bija jāsamaksā. Pēkšņi arī jutu, mēs esam atbildīgi par šo dzīves vietu, tā mūsu 

privilēģijas vienlaikus izraisa atbildību par īpašumu. 

     Kuŗā dienā Jēzus ieguva teikšanu pār nāvi un elli?  Klusā sestdienā?  - Kas droši vien nemaz  

nebija tik klusa cīņā pret nāvi un elles spēkiem.  Golgātas kalna ciešanas un Viņa krusta nāve bija 

dārga, jo dārga cena, ko Viņš samaksāja,  lai Jēzus saņemtu nāves un elles atslēgas.  Ticu, mēs 

neviens negribētu atslēgt tādas durvis, bet ja  ar tām varētu aizslēgt durvis gan uz nāves un elles 

valstību?   

       Ir tie, kas apgalvo, ka daudz, kas tagad notiek pasaulē, atgādina elli.  Ka tās durvis atvērušās 

teroristu varai, kas liek ciest tūkstošu tūkstošiem.  Vai tie, kas  bēguši no savām mājām līdzi paņēma 

mājas atslēgas?  Esmu dzirdējusi, cik daudz latviešu bēgļi vai nu līdzi paņēma mājas atslēgas, vai tās 

kur paslēpa, lai atgriežoties būtu ar ko atvērt durvis.  Reiz bijis nāves valstībā un pat ellē, ticu, ka 

Kristus nevēlējās tur nekad neatgriezties.  Un vēl vairāk par to: Viņš, kas ir augšāmcelšanās un 

dzīvība nevēlās, ka mums tā būtu jābīstas no nāves, ka gandrīz paši vai radam elli ap sevi, vai vismaz 

sev apzogam.  Kāds man reiz prasīja: „Vai moderni, kur nu vēl, postmoderni cilvēki vēl tic tādai 

‚ellei‘?“ Par to jau daudz mēs varētu debatēt un citēt attiecīgās vietas Bībelē, teologu atzinumus,  bet 

man ienāca prātā cits  jautājums: 

Vai modernie cilvēki vēl tic nāvei?  Varbūt, ka tā jau nevajadzētu prasīt, bet zinām, cik ļoti, ļoti 

daudz zinātne progresē, it kā cilvēkiem sakot, ka varbūt, ka patiesi varēsi dzīvot arvien garāku un 

garāku mūžu, varbūt pat it kā būsim kaut kad spējīgi izvairīties no nāves.  Tas, ka ir pat tādas cerības 

atklāj, cik dziļas mūsu bailes no nāves.  Mums ir Pestītājs, kas ir nāves uzvarētājs.  Viņš ir ne tikai 

spēcīgs, Viņš ir žēlīgs un mīlestībā dalās ar mums savā uzvarā.  Paldies Dievam, ka tieši Jēzus  rokās 

ir šīs visusvarīgākās atslēgas.   

     Kaut kā viss liekas drošāk, kad jaunās mājas atslēgas man simbolizē, ka zināms dzīves posms it kā 

noslēdzās un nākamais iesākās.  Ir tik labi tādos brīžos mums visiem zināt, ir lietas, kas nemainās.  

Lai Dieva nemainīgā mīlestība jums nes prieku ticībā un cerībā sveikt Lieldienu rītu, vienalga, kur 

jūs dzīvojiet un savā sirdī zināt: Kristus ir augšāmcēlies!  Patiesi, Viņš ir augšāmcēlies!    

 

+ Lauma 

Kuŗas „pasaules“ ietekmē dzīvosim?   
 

     Pirms 16 gadiem prāv. emer. Dr. Juris Cālītis izmantoja Laiva S. 

Lūisa (C.S. Lewis) stāstu, lai atbildētu daudzus jautājumus par 

dzīves jēgu.  Lūisa stāstā „Sudraba krēsls“  tiek aprakstīta 

„Apakšpasaule“ – dziļa, tumša pazeme, kuŗā divi bērni – Džila un 

Skrabs – kopā ar draugu, pusdzīvnieku Paddelglamu, 

„Augšpasaules“ ķēniņa lauvas Aslana uzdevumā meklē sagūstīto 

Princi. 

     Princi sagūstījusi un apbūrusi Ragana.  Kad visi beidzot satiekas, 

Ragana izrādās samērā laipna, interesanta un izprotoša – jauka  
  



„Apakšzemes“ karaliene.  Viņa apjautājas par „Augšpasauli“, bet bērniem nākas grūti izprast, ko 

nozīmē „augšā“, un drīz pašiem rodas šaubas, vai tāda „augša“ vispār pastāv.  Tad viņi atceras, ka 

tāda „Augšpasaule“ tomēr ir, jo atmiņā ataust saule, kas tur spīdēja.  Uz Raganas jautājumu – kas ir 

saule – bērnus atkal pārņem apmulsums.  Varbūt saule galu galā ir tikai izdoma?  Meitene Džila no 

jauna cenšas Raganu pārliecināt par „Augšpasaules“ īstenību. 

- Tur ir Aslans! 

- Aslans?  - vaicāja Ragana.  – Kāds jauks vārds!  Ko tas nozīmē? 

- Viņš ir cēls Lauva, kas mūs uz šejieni sūtīja no mūsu pasaules, lai sameklējam Princi, - teica 

Skrabs. 

- Kas ir „lauva“? – jautāja Ragana. 

- Nu gan – teica Skrabs. –  Vai tad tu neko nezini?  Kā lai to paskaidroju?  Vai esi kādreiz 

redzējusi kaķi? 

- Protams, - atbildēja Ragana, - es kaķus ļoti mīlu. 

- Nu, lauva ir drusku, bet, saprotiet, tikai drusku līdzīgs lielam kaķim.  Ar krēpēm.  Nu ne jau tā 

kā zirgam, bet dzeltenām, spēcīgām.. 

Ragana pakratīja galvu:  

- „Redzu, ka mums nebūt ar šo lauvu neklāsies vieglāk kā ar jūsu „sauli“.  Jūs esat redzējuši 

lampas un vienkārši iztēlojušies lielāku lampu un to nosaukusi par „sauli“.  Tāpat parastu 

kaķīti jūs gribat iztēloties lielāku un labāku un tad to nodēvēt par „lauvu“.  Re nu, kāda ir jūsu 

izdomu pasaulīte!. . . Tā der bērnu rotaļām, bet ne jums....Jūsu „Augšpasaules“ nemaz nav – 

nav debesu, nav saules, nav Aslana.  Bet tagad – visi gultā!  No rīta pamodušies, būsim 

gudrāki.... 

     Princis un abi bērni palika nokārtām galvām... Bet Paddelglams, izmisīgi sakopojis visus spēkus, 

piegāja pie uguns. Tur notika kaut kas neparasti varonīgs... Lai gan viņa kājas, kailas un cietas, nejuta 

tādas sāpes kā cilvēkam – jo tās bija aukstasinīgas kā pīlei - , viņš zināja, ka tomēr sāpēs.  Un viņš 

darīja sekojoši – ar kailu kāju sabradāja uguni, lielu tas daļu nospieda pelnos.  Pēkšņi notika trīs 

lietas: bērni un Princis pamodās; Ragana, saldo balsi zaudējusi, baismīgi iekliedzās; un sāpes strauji 

apskaidroja Paddelglama galvu – viņš varēja pateikt to, ko patiešām domāja: 

- Varbūt jums, kundze, ir taisnība, kas to lai zina?  Esmu tāds, kas labprāt zina un rēķinās ar 

ļaunāko.  Tādā gadījumā varu godīgi cīnīties.  Varbūt jums taisnība.  Negribu to nemaz noliegt.  

Bet vienu gan varu teikt: ja Augšpasaule – koki, zāle, saule un mēness, zvaigznes un pat Aslans – 

ir vienīgi sapņi, nu, pieņemsim, ka tas viss ir izdomāts, tad tomēr jāsaka, ka šīs izdomātās lietas ir 

daudz svarīgākas nekā visa jūsu „īstenība“.  Ja nu šis jūsu valstības melnais pagrabs ir vienīgā 

īstenība, tad nu gan – tā ir liela nabadzība!... vienalga!  Es stāvēšu par Aslanu, pat ja tāda Aslana 

nav.  Es dzīvošu kā Augšpasaules pilsonis tādā mērā, cik vien iespējams, arī tad, ja tādas 

Augšpasaules nemaz nebūtu... protams, neticu, ka ar jūsu gādību mūsu dzīvei vairs atlicis daudz 

dienu, bet – kas par to!  Zaudējums taču ir samērā niecīgs, ja pasaule tiesām tik pelēka, kā jūs to 

iztēlojat!  

Ragana patiesību necieš.  Paddelglama runas beigās viņa izmainās un atklāj savu īsto dabu un izskatu 

– pārvēršas par čūsku, kuras galvu Princis nocērt.   

         Kas pārvērta Paddelglamu?  Gatavība ciest, lai tik viegli nepazaudētu „Augšpasauli“.  Viņa 

ciešanas un upuris viņu pārmaina. 

 Kā Dr. Cālītis secināja: „Jo vairāk mīlam, jo vairāk saprotam. Ar labu gribu nepietiek.  

Jāpārtop.  Un ciešanas bieži vien atgādina īstenību, kas palīdz pārtapt.  Pretējā gadījumā dzīvosim 

tikai pie mākslīgas gaismas – ar spuldzīti pie griestiem, bez saules debesīs.  Tādā pasaulē pat raganas 

un mošķi rādās pievilcīgi, interesanti un vajadzīgi.“  Kā ellē?  Vai pelēkā apakšpasaulē. „Dzīves jēga 

ir atrodama tur, kur atrodam un atzīstam debess un zemes Radītāju.  Tad arī viss pārējais atklāj savu 

dižumu.  Apakšpasaulē jādzīvo ar Augšpasaules sauli sirdī.“    



         Kristus Augšāmcelšanās patiesību un Viņa nāves uzvaru nevar ne pierādīt, ne izskaidrot.  Nevar 

otru pierunāt ticēt, bet otram varam liecināt par savu pārliecību, kā stāstā darīja Paddelglama.  „Es 

dzīvošu kā Augšpasaules pilsonis tādā mērā, cik vien iespējams, arī tad, ja tādas Augšpasaules nemaz 

nebūtu...“  Mēs varam cits citam liecināt par savu ticību.  Mēs varam liecināt, kā Kristus žēlastības 

un mīlestības Gars palīdzējis mums kādam piedot, kādam atvainoties, kādu mīlēt un no kāda saņemt 

mīlestību.  Mēs varam liecināt, kā Kristus uzvara pār nāvi ir palīdzējusi mums pārvarēt bailes no 

nāves un tā atļāvusi mums dzīvi dzīvot tādu, kādu pirms tam nebija pat iedomājama.  Mēs varam 

patiesā priekā nebaidīties no tā, ka citi nesaprot mūsu ticības pārliecību, bet ar miera pilnām sirdīm 

mēs varam dalīties ar katru un tā varbūt kādam, kas patiesi jūt, ka dzīve paiet kā „Apakšpasaulē“, 

mazliet pavērt acis uz augšu, mazliet Kristus gaismu nest.   

     No sirds novēlu jums visiem skaistus ticības, cerības un miera pilnus Kristus Augšāmcelšanās 

svētkus! 

 

+ Lauma 

 

 

 

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 sarežģītas izvēles par labu Baznīcai un vēlmē darīt tai labu dažādā 

veidā” un uzsver nepieciešamību būt gataviem „mīlestības dēļ pakļauties vienprātībai būtiskajā 

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 

evaņģēliski-luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL). 

 

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, 

                                                 
1.  Ef. 4:4–6 

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

aprīlī 



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 netaisnības 

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 

kopējas 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 

proponēja Baznīcas vienību atjaunot Latvijas draudžu dienu ietvaros 1995. gadā. Tas nav noticis 

līdz pat šim brīdim. 

 

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

īstenošanas, 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 visus konkrētos soļus, kas nepieciešami Baznīcas vienības reālajai 

atjaunošanai. 

 

Rīgā, 

2015. gada 31. oktobrī, Reformācijas svētkos 

 

 

                                                 
3. Atjaunot vienotu Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu, kas sastāv no Latvijas evaņģēliski 

luteriskās Baznīcas Latvijā un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas 

4 Šīs Baznīcas vienību izteic abu Baznīcas daļu kopīga Sinode (Lielsinode) un tās ievēlēts 
augstākais garīgais vadītājs – arhibīskaps 

5 Lielsinode pulcējas Latvijā reizi septiņos gados. Arhibīskapa sēdeklis ir Rīgā 
6 Baznīcai ārpus Latvijas ir savs bīskaps un Baznīcai Latvijā savs bīskaps - sufragāns, tos ievēl 

katras Baznīcas daļas pārstāvji Sinodē 
7 Bīskapus amatā ieved Latvijas Baznīcas arhibīskaps 
8 Katra Baznīcas daļa darbojas saskaņā ar savu Satversmi 
9 Visai Baznīcai nozīmīgus jautājumus risina abu Baznīcas daļu izraudzīta Pārstāvju Padome, kurā 

arhibīskaps un bīskapi piedalās ex officio 
10 Pirmo Lielsinodi ieteicam sasaukt laikā no 1993. gada līdz 1995. gadam 
11 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. 

 



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

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

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

Māris Ludviks, Talsu ev.-lut. draudzes mācītājs; 

Indulis Paičs, 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; 

Kaspars Simanovičs, Rīgas Lutera ev.-lut. draudzes mācītājs. 

********************************************************* 

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

kuŗi sagatavoja vēstuli ‘Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā’. No vēstules satura un konteksta gan 

saprotam, ka tās autori runā ‘par vienotu latviešu luterisko Baznīcu pasaulē’. Novērtējot 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 evaņģeliski luterisko 

Baznīcu pasaulē. 

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

līdz 26. septembrim pieņemto LELBĀL darbības noteikumu  preambulu, kurā teikts:    

“Noteikumu pamatā 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 darbiniekiem, kas ir šīs Baznīcas locekļi. Šajos noteikumos ‘Latvijas 

Baznīca’ ir tā Baznīca, ko veido 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 izteiktajam 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 draudžu 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 

garīdzniekiem aprūpējot LELB draudžu locekļus ārpus Latvijas. 

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

Sadarbības Padomes 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 

uzsāktas par LELB un LELBĀL apvienošanos, LELB un LELBĀL vispirms centīsies apzināt 

priekšdarbus, 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. 

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

neordinētie draudžu locekļi, lai savstarpējā cieņā un kristīgās mīlestības garā pārrunātu jautājumus, kas 

visspilgtāk atklāj mūsu teoloģiski atšķirīgos uzskatus.  Būtu jānoorganizē plašākas diskusijas  par sieviešu 

ordinācijas jautājumu. Blakus jautājumam par sieviešu ordināciju būtu jāpieliek klāt arī mūsu abu 

Baznīcu atšķirīgā izpratne par autoritāti un luteriskās baznīcas struktūru. 

 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 lūgšanās 

uzticoties Tam, kurš patiesi mūs katru ir aicinājis strādāt un kalpot Viņam, veidojot Baznīcu, kas spēj 



 pārvarēt domstarpības un savā dažādībā 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 

 

KOPSOLĪ AR + Laumu 
 

     Kopš pēdējo reizi mēs tā dalījamies, patiesi liekas, ka  Dievs mūs aicina lūgt, kalpot un domāt 

jaunās kategorijās.  Kā paši lasīsiet Vēstīs, LELBĀL saņēma vēstuli no amata brāļiem un māsas 

Latvijā.  Tā arī tika sūtīta LELB vadībai.  Tiekam aicināti apsvērt iespēju apvienot latviešu 

luterisko Baznīcu, vadoties pēc 1928. gada Satversmes.  Jūs šinīs Vēstīs varat lasīt LELBĀL 

atbildi.  Drīz, tas ir, 27. februārī Rīgā notiks konference Rīgas Mārtiņa Lutera draudzes telpās.  

Mūsu Baznīcu pārstāvēs prāv. Ieva Graufelde.  Būs klāt arī prāv. emer. Kārlis Žols un prāv. 

Klāvs Bērziņš, citi mūsu LELBĀL garīdznieki/-ces.  Lai Dievs svētī!   

     Mēs esam arī izstrādājuši LELBĀL Misijas fonda noteikumus, kuŗus tuvākajās dienās ceram 

apstiprināt.  Līdzekļus jau esam piešķīruši tiem, kas Latvijā tos lūguši, arī māc. Gundaram 

Bērziņam, kas ir kalpojis Īrijā.  Viņš cer to turpināt, izveidojot arvien ciešākas attiecības ar 

vietējiem latviešiem, kas meklē savas garīgās mājas. 

     Oktobrī biju Edinburgā, kur pārstāvēju LELBĀL, Porvoo Primate sanāksmē.  Porvoo apvieno 

luterāņu un anglikāņu baznīcas Eiropā.  Seviški nteresantas bija pārrunas par to, kā Eiropas 

baznīcām vajadzētu reaģēt uz ārkārtīgi milzīgo bēgļu krīzi.  Arī dēļ Latvijas pienākuma uzņemt 

zināmu bēgļu skaitu, LELB notiek pārrunas kā palīdzēt gādāt par tiem, kam tik ļoti atšķirīga 

kultūra un ticības izpratne.  Vairākās Eiropas valstīs patiesi šis jautājums dziļi ietekmē gan 

anglikāņu, gan luterāņu baznīcas vadības darbu. 

     Novembrī un decembrī mazāk ceļoju, bet darbs turpinājās pa Skype. Janvārī vadīju 

dievkalpojumu Klīvlandē.  Māc. Dr. Sarma Eglīte tika LELBĀL sūtīta, lai mācītu Austrālijas 

vasaras vidusskolā!  Doma ir uzturēt mūsu tuvību ar Austrālijas latviešiem un nostiprināt 

kristīgās sadraudzības saites. Pašās janvāŗa beigās Otavā sprediķoju jaunā mācītāja Ilmāra 

Zvirgzda amatā ievešanas dievkalpojumā.  Pirms tam Toronto satikos ar garīdzniekiem.  Šobrīd 

Toronto Sv. Jāņa draudzē ir vakance. Mums vairāki mācītāji no Latvijas ir izrādījuši interesi 

kalpot LELBĀL.  Mūsu izveidotā komisija Rīgā palīdz iepazīties ar šiem amata brāļiem un 

māsām. 

     Raugoties nākotnē būšu Indianapolē februāra otrās nedēļas nogalē.  Esmu aicināta piedalīties 

Draudzīgā aicinājuma aktā ar svētbrīdi un uzrunu.  14. februārī tur vadīšu dievkalpojumu. Top 

vēstule, kuŗā aicināsim mūsu latviešu organizācijas un korporācijas izteikt savu viedokli attiecībā 

uz LELB Sinodē paredzēto balsojumu par iesniegto rezolūciju mainīt LELB Satversmi, lai tā 

apliecinātu, ka tikai vīrieši var kļūt par mācītājiem.  Aicināsim apsvērt, ka šis jautājums nav tikai 

teoloģisks, bet skar jautājumu par cilvēku tiesībām.   

     Martā piedalīšos Sietlā rīkotā LELBA paplašinātā pārvaldes sēdē, aprīlī tuvāk pie mājām būšu 

LELBA vidienes apgabala garīdznieku saietā ārpus Čikāgas.  No 19. maija līdz  6. jūnijam būšu 

samērā intensīvā darba posmā.  Piedalīšos Anglijas baznīcas sinodē, Bradfordā.  Tur Dievam 

pateiksimies par māc. Gitas Putces kalpošanu, kas ieiet pensijā.  Tad uz trīs dienām došos uz 

Īriju, lai iepazītos ar latviešiem, kas tur dzīvo un jau vairākus gadus veido savas draudzes un 

piedalās arī Sinodē,  Anglijā.  Londonā paredzēts tikties ar Anglikāņu Baznīcas Archibishop of 

Cantebury kopā ar latviešu vēstnieku.  Tad došos uz Vāciju, kur notiks viņu sinode.  Tās laikā 



diakones amatā ordinēšu Rasmu Ieviņu Gundegu.  Tad došos uz Latviju, kur 31. maijā un 1. 

jūnijā sasaucu LELBĀL Latvijā topošā apgabala pirmo Sinodi!  Lai slava Dievam, ka tā varēsim 

tikties un, cerams, viņi varēs ievēlēt savu prāvestu.  Esmu saņēmusi ielūgumu piedalīties LELB 

Sinodē, kas notiks 3. un 4. jūnijā.  Ceru arī apmeklēt mūsu LELBĀL draudzes Latvijā.   

    Drīz  pēc tam notiks mūsu LELBA Draudžu dienas Gaŗezerā.  Tās paredzētas no 9. līdz 12. 

jūnijam!  Aicinu jūs visus braukt!    Atzīmēsim arī LELBA 40 gadu jubileju.  Turpināsim lūgt, 

turpināsim kopā kalpot Dievam ar prieku, paļāvību un pateicību.  Arvien pateicos jums par jūsu 

lūgšanām un atbalstu!  Tiešām, no sirds jums pateicos!  Lai notiek Dieva prāts.   
 

Jūsu mācītāja, arch. Lauma 
 

HE SHALL TURN OUR MOURNING INTO DANCING 
 

          In the 30th psalm David sings to the Lord and rejoices: You have turned my mourning into 

dancing; you have taken off my sackcloth and clothed me with joy.  For anyone who has lost a 

loved one, this claim seems unbelievable.  Grief sometimes is so palpable, that one cannot even 

imagine ever, ever wanting to dance again.  God is not heartless, David is singing at the 

dedication of the Temple.  The Israelites had seen their share of hardship and sorrow, David’s 

joy is real, his nation is restored. 

     When our Lord Jesus Christ died upon the cross, He had already prepared His disciples, 

though for a moment they forgot everything He had said.  Grief does that.  We can hardly 

imagine getting through one day, much less remembering everything our loved one said to us, as 

if to strengthen us for the time they would no longer be with us.  Jesus did prepare His disciples.  

He even made the bold statement: If you loved me, you would rejoice that I am going to the 

Father, because the Father is greater than I.  (John 14:28).  Jesus knew what was coming on that 

first Good Friday.  He also knew the promise of the resurrection was true!  He knew where He 

was going after that suffering and pain, after the touch of death.  He was going to his Father!   

     As we journey through Lent, know that whatever your loss or pain, Christ not only 

understands, He transforms.  Just as it was once experienced among an entire nation: God turns 

our mourning into dancing, the kind that you can’t do without others around you?  That is where 

the Church can help.  We are the body of Christ.  When one part hurts, all of us hurt.  Please 

know, if you are hurting, it is not only the Lord Jesus that can heal, but those who love Him so 

much that they seek to love you.  To invite all who mourn, all who are afraid of death’s sting, to 

come together and know: there is hope. 

     There is the truth of the resurrection!  There is Christ’s victory over sin and death.  No, there 

is no proof other than the testimonies we can share on Easter, and, perhaps even more 

importantly, on Good Friday.  When we are in the midst of sorrow, grief, and the horror of 

Christ’s suffering, we remember all who suffer still.  We pray for each who might long for the 

strength to throw off their sackcloth of mourning and put on joy.  Joy, for because of Christ’s 

victory over death, we have hope.  One day, in God’s own time, we will know what we now 

believe. May Christ continue to walk with you whether you are in a wonderful place, or in the 

valley of the shadow of sorrow, or death itself. Have a blessed Lenten journey and an even more 

wondrous Easter.  We remain with you in prayer, we remain in hope. Dare to rejoice!   He is the 

resurrection and the life!   

Your pastor, + Lauma 
  



 
 

Communion Offerings 
 

    To better help our members who have concerns or special needs in regards to receiving Holy 

Communion, we want to let everyone know that we do offer gluten-free wafers, and that we also 

have grape juice available. Whenever you come to receive Holy Communion, please know that if 

we are offering the individual cups, you need only indicate to our Pastor Lauma, that you would 

like to receive the gluten-free wafer, or the grape juice. You can always speak with her before 

the service, though even a nod at the time of receiving Eurachist usually suffices.  If the common 

cup is offered, please let the Pastor, or one of those serving at the altar,  know a little before the 

worship service if we can help accomodate your needs.   

 

 

Mācies piedot, mācies lūgt piedošanu no saviem brāļiem un māsām Kristū 
 

2016. g. 31. janvāra dievkalpojuma svētruna 

 

Šodienas Bībeles lasījumos esam dzirdējuši par brāļu mīlestību, par bailēm, vai tik Jāzeps neienīdīs un 

neatmaksās visu ar ļaunu par to, ko tie viņam ir nodarījuši un par Jāzepa skumjām par to, ka brāļi viņam 

neuzticas arī pēc vaļsirdīgas izlīgšanas. Mēs dzirdējām, ka par visu stiprāka ir mīlestība un ka dzīve 

dzīvojama tā, ka otrā nemeklē vainu, kura pašam drosi vien ka piemīt, mīli vienkārši bez robežām. Tad 

vari dot tādu laimi otram, kādu pats gribētu no otra sagaidīt.  

 

Mīlestība, naids, nenovīdība, skaudība, vientulība, pamestība, laipnība, bailes… cik visas šīs emocijas ir 

cilvēcīgas un tajā pašā reizē spēcīgas un klātesošas, kad ne tikai dzīvojam savu dzīvi, bet arī sadzīvojam 

ar citiem ikdienā, kā ar savu ğimeni, māsām un brāļiem, gan ar līdzcilvēkiem, kurus sastopam darbā vai 

šeit pat Dieva svētītā ğimenē – draudzē.  

 

Kad gatavojos šīs dienas svētrunai, kad domāju, ar ko gribētu dalīties, par ko runāt un kopā  Dievu lūgt, 

idejas skrēja gan ātri iekšā, gan tik pat ātri arī ārā, jo īstenībā jau šajos bībeles vārdos dzīvojam katru 

dienu.  Nāca prātā manas pašas attiecības ar manu māsu Ramonu, nāca prātā tās attiecības, kuras 

daudzreiz esmu idealizējusi, jo liekas, ka, nu vismaz no ārpuses, viņiem gan taču ir labi, ka man tā varēja 

būt. Nāca prātā Līva, kurai nav ne māsu, ne brāļu un kā viņa un kur viņa var iemācīties šo sadzīvošanas 

māku vai mīlestības izpausmi?  

 

Domāju ne tikai par dinamiku, kura mēdz būt starp nesen izceļojošiem latviesiem un tiem, kuri bēga no 

komunisma pēc otra pasaules kara, bet arī pašu, šo senlatviešu starpā. Liekas, ka māsu un brāļu mīlestība 

ir spēcīgāka tieši šejienes latviešiem. Nu varbūt tas tik tā manā skatā un no manas pieredzes.  



Nezinu kāpēc,bet diezgan ilgi domās aizkavējos tieši pie tām brāļu attiecībām, par kurām tik daudz esmu 

dzirdējusi no vecākās paaudzes šeit, bet pārsvarā sava tēva ğimenē. Karš vienmēr izposta dzīves, bet 

latviešos tas pat sēja naida sēklu starp brāļiem, jo bieži, kara frontei kustoties uz prieksu un atpakaļ, viens 

brālis tika iesaukts vācu un otrs krievu armijās. Brālis darīja brālim pāri!!! Citreiz izdzīvošanas pēc?? Bet 

kāda izdzīvošana bija atkarīga tajā brīdī, kad krievu armijas virspavēlnieki pavēlēja vietējiem latviešiem 

veidot sarakstus no tiem, kuri bija nelabvēlīgi tik “taisnīgai” padomju varai???  Brālis pret brāli!!! Kā 

kaut ko tādu vispār var piedot, ja pat īsti ar prātu nespēj saprast!!!  Bet Debesu Tēvs mums piedod. 

Tādiem, kādi mēs esam, kā tēvs bērnam, kurš zin, ka kas nepareizi izdarījis, bet ar baiļu un mīlestības un 

paļāvības pilnām acīm sagaida piedošanu, kaut varbūt citreiz skarbu, tomēr piedošanu.  

 

Esmu vairākkārt domājusi, kā Dievam esot visuvarenam… Viņš varbūt pat varēja mūs izveidot tādus, nu 

kā saka, ideālus, bez kļūdām un grēkiem, bet tad arī mēs nebūtu unikāli un tas, kur Dieva Tēva spēks jo 

sevišķi izceļas mūsu vienreizējībā esot katram savādākam un tomēr mīlētam Dieva bērnam. Jau no pašas 

mazotnes Dievs mūs mudina mācīties līdzjūtību un piedošanas spēju. Tāpat kā mūsu zināšanas nepielikt 

roku karstai ugunij nāk no rokas sadedzināšanas sāpēm, tāpat arī mūsu izpratne par otra dvēseles sāpēm 

nāk tikai tad, ja paši šīs vai šādas sāpes esam izjutuši. Tā mēs augam un līdz ar līdzjušanu nāk spēja 

piedot otram, ja arī tas citreiz nav tik viegli pēc māsas skarbi pateikta vārda, tomēr piedod, jo tu viņu mīli. 

Tikpat cik grūti ir piedot, droši, ka nemaz tik daudz vieglāk nav lūgt piedošanu, citreiz jūtamies pat 

pazemoti, to darot. Kāpēc man jāatvainojas pirmajam, viņš arī bija vainīgs, viņš varbūt pat iesāka??? 

Atvainoties ir grūti un varbūt pat visgrūtāk, jo baidāmies ‘un ja nu otrs nepiedod’?? Tas, kā jauniešiem 

pirmo reizi uzlūgt meiteni dejot, meitene visu ko gaida, ka tik kāds atnāks un zēns visu ko dara, baidās, ka 

tikai viņa nepasaka ‘nē’ un tā arī abi nostāv visu dejošanas laiku malā. 

 

Visam pāri, ja mēs viens pret otru būsim vienkārsi labi, tādi, kā mēs gribam, lai citi pret mums ir, labais 

neizbēgami uzvarēs un biežāk mūsos mājos. Mūsu patiesais vai vēlamais raksturs parādās tieši tad, kad 

varbūt viss neiet gluži tik labi, kā varbūt vēlētos, kad otram sniedzam roku, jo jūtam līdzi. Kā daži no 

jums vai jūsu vienaudžiem, kuri iebrauca kā bēgļi un juta mīlestību pret latviešu brāli un tādēļ mēroja 

garo ceļu ar autobusu uz Čikāgu, lai tikai ietu pie tā latviešu ārsta. Tanī pašā laikā šis latviešu ārsts 

mēğināja pa brīvu izguldināt šo rītdienas pacientu, jo divām lietām naudas nepietika -vai bija ko maksāt 

ārstam par vizīti vai viesnīcas istabiņu. Tika justa brāļu tuvība, kad pēc pirmiem gadiem tika rakstītas 

vēstules, ka te Milvokos var dabūt labu darbu rūpniecībā un nav daudz jārunā valodā, kura toreiz vēl bija 

sveša.  

 

Kur vēl dziesmu svētki, kur vēl Garezers, kur nu vēl Latvija. Tikai nedēļu atpakaļ biju kompānijas Fast 

Start meeting, kurā parasti atzīmējam iepriekšējā gada panākumus un runājam par jauniem plāniem. 

Vakara gaitā, pēc oficiālās daļas beigām, sēžot pie viena galda bija pāris no mūsu pašu kompānijas un 

pāris sveši no citām. Sākām šo to pārrunāt, kad pēkšņi Līva man piebiksta (Līva bija mana “date”, jo 

Valdis nevarēja tikt): “Paskaties, mam, tai sievietei ir vārds izburtots EGLE”. Kaut Līva to teica klusām, 

mana izbrīna nepavisam nebija klusa. EGLE??? EGLE??? Tas taču, kā mūsu latviešu vārds EGLE ir 

izburtots. Uz ko šī jaunā sieviete, kura bija sieva vienam no klātesošiem, iesaucās LABAS, A TU 

LATVIS? Tas vismaz, kā man tas izklausījās??? Jūs, protams, varat iedomāties, ka mēs trīs priekā 

bļāvām, pārējiem skatoties. Tanī brīdī mēs patiesi bijam brāļu tauta. Pēc īsa laika es Eglei teicu, ka es 

zinu, kā viņu padarīt ļoti laimīgu šovakar. Īsi pēc tā, ko teicu, es viņu iepazīstināju ar vienu no mūsu 

investīciju speciālistēm, kuras vārds ir Jurgita.  Jā, uzminējāt - arī viņa ir lietuviete, tāpat kā Egle, viena 

no jauniebraucējām. Viena otru ieraugot, abas iesaucās: ”Ak, Dievas”…  Nu tad visas četras varējām 

priecāties.  

 

Varbūt smieklīgs, varbūt niecīgs stāsts lielās pasaules esamībā, bet mums četrām tas mirklis jutās kā māsu 

piederība brāļu tautām. Tā ir brāļu tautu mīlestība, kura upurēja Dieva bērnu Viļņā, krītot zem krievu 

tankiem, lai latviešiem dotu drosmi un ņemtu rokā, kas vien pagadās, vai bisi, vai dārza dakšu vai 



grābekli, lai ietu aukstās janvāra dienās stāvēt barikādēs, sardzē par Latviju, par mātēm, tēviem, brāļiem, 

māsām, par bērniem, par nākotni. Tāda mīlestība vienam pret otra ir kulminācija, kura ir Dieva dota.  

 

Šādu mirkli mūsu Debesu Tēvs savā mīlestībā dod ikkatram no mums. Vai mēs to sajūtam un 

pilnveidojam, tas uz mūsu pašu sirdsapziņas, bet zinu, ka Viņš ir pacietīgs un nesteidzina mūs, bet dod 

mums iespēju mācīties un saprat. Saprast, ka māsas un brāļi Kristū, mēs nesam atbildību viens par otru un 

ka mīlestībā vienam pret otru mēs spējam gan lūgt piedošanu, gan arī piedot. Tāpat, kā spēja piedot 19 

gadus vecam jaunietim, kurš no vienkārša Liepājas puikas palika par Nacionālās Basketbola Associācijas 

jauno zvaigzni burtiski vienā mirkli. Savā bērnišķībā viņs izteicās par mūsu valodu kā nenozīmīgu. Mūsu 

spēja piedot, kaut tik grūti, ļaus šim jaunajam cilvēkam pieaugt un saprast, cik lielu godu viņš uz saviem 

jauniem pleciem nes. Zinu, ka viņa atvainošanās droši ka šoreiz nebija tas grūtākais. Grūtākais ir apziņa, 

ka tas notika un tomēr mēs, kas dzīvē esam gājuši cauri līdzīgām situācijām, spējam savam brālim Kristū 

piedot. Šī mīlestība un atgādinājums viņam ies līdzi katrā Amerikas pilsētā, kur spēlē NY Knicks, ir klāt 

viņa brāļi un māsas, viņam līdzi jūtot un bļaujot “Latvija”.  

 

Mācīsimies piedot, mācīsimies lūgt piedot un mīlēt kā brāļi un māsas! Mums ir tik izcils piemērs mūsu 

Jēzū Kristū.   Āmen!   

 

Sandra Kalve 
Draudzes priekšniece 
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DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI 

 

(visu regulārie dievkalpojumi sākās 10:00 no rīta) 

  
  

14. februārī dievkalpojums ar uzrunu bērniem un Svēto vakarēdienu LELBA pārvaldes 
priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa vadībā!  Seko Daugavas Vanagu gada 
sapulce. 

21. februārī angļu valodas dievkalpojums ar dievgaldu un Logan Beķeris kristībām un 
uzrunu bērniem.  Seko Bībeles stunda angļu valodā Ralph Story vadībā.   

23. februārī 7:00 vakarā „Viens otram“ sanāksme kamīntelpā. 

28. februārī   dievkalpojums ar dievgaldu un uzrunu bērniem.  Seko pusdienas, draudzes 

pilnsapulce un draudzes saiets.  Pusdienas rīko „Talcinieki Latvija! 

1. martā  7:00 draudzes padomes sēde 
3. martā 11:00 Pensionāru sanāksme.  
6. martā  Pulkveža Oskara Kalpaka un visu cīnītāju piemiņas dievkalpojums. 
 

No 9. marta līdz 12. martam archibīskape Lauma piedalīsies LELBA paplašinātā pārvaldes sēdē Sietlā.   
 

13. martā dievkalpojums ar uzrunu bērniem un sevišķu notikumu!!  Pirmo reiz Svēto 
vakarēdienu saņems Markus Briedis, Lūkas Kākulis, Aleksandrs un Larisa 

Šleseri!  Lai Dievs svētī!  
  



20. martā Pūpolu svētdienas dievkalpojums angļu valodā ar uzrunu bērniem.  

 Pirmo reiz Svēto vakarēdienu saņems  
Eric Herbert.  Viņa māte Anita un vecmāmmiņa Inese ir iestājušies mūsu 
draudzē!  Viņš ir Mirdzas un Osvalda Moku mazmazdēls.  Apsveicam un 
Dievam pateicamies!  

24. martā   7:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu un jauniešu līdzdalību. 
25. martā  11:00 Lielās piektdienas dievkalpojums latviešu valodā ar dievgaldu.   
   7:00 Lielās piektdienas dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu. 
27. martā 8:00 Kristus augšāmcelšanās rīta dievkalpojums  latviešu valodā ar 

uzrunu bērniem!!! 
 

 
 

  

No 9:00 līdz 11:00 Milvoku tautas deju kopa „Metieniņš“ visiem piedāvā brokastis! 
  

 11:00 Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums angļu valodā ar uzrunu 
bērniem un ar Svēto vakarēdienu.   

29. martā 7:00 vakarā.  „Viens otram“ sanāksme kamīntelpā. 
3. aprīlī dievkalpojums atcelts.  LELBA vidienes apgabala garīdznieku konference 

notiks ārpus Čikāgas. 
5. aprīlī   7:00 draudzes padomes sēde. 
7. aprīlī   11:00 Pensionāru biedrības saiets.   
10. aprīlī  10:00 dievkalpojums ar uzrunu bērniem un Svēto vakarēdienu. 
17. aprīlī  10:00 dievkalpojums angļu valodā ar uzrunu bērniem un Svēto 
   vakarēdienu.  Seko Bībeles stunda Ralph Story vadībā.   
 

No 22. līdz 24. aprīlim mūsu iesvētamie, Oskars un Rolands Bērziņi, piedalīsies  
LELBA jaunatnes nozares rīkotā iesvētamo saietā Gaŗezerā.  Būsim kopā ar viņiem visiem  

domās un lūgšanās.  Oskara un Rolanda iesvētības paredzētas 19. jūnijā! 
 

24. aprīlī  10:00 dievkalpojums ar uzrunu bērniem.  
26. aprīlī  7:00 vakarā.  „Viens otram“ sanāksme pie kamīna. 
1. maijā   10:00 dievkalpojums ar uzrunu bērniem un Svēto vakarēdienu.   
3. maijā   7:00 vakarā padomes sēde. 
5. maijā   11:00 Pensionāru biedrības sanāksme. 
  



   TO HELP YOU PLAN    
 

 

     We are all invited to ‘cross the street’ and head for Underwood Baptist Church as our neighbors 
have invited us to “Fat Tuesday Pancake and Sausage Dinner” on Tuesday, February 9th 
between 5 o’clock and 7:30 in the evening.  The cost is $ 5.00 per individual or  
$ 10.00 per family.  Surely this would be a wonderful way to meet our sisters and brothers in Christ, 
many of whom will be worshiping with us on Good Friday at 7 o’clock in the evening.  Thanks to 
Pastor Karen Sundland for the invitation!   
     We will have English worship services February 21th at 10 a.m.   There will be Holy 
Communion, a childrens’ homily, and the baptism of Logan Scott Bekeris.  We congratulate Logan 
and his parents, godparents and family!  Worship will be followed by a Bible study in English led by 
Ralph Story.   
     Tuesday, February 23rd at 7 o’clock in the evening we will have our “One For the Other” group 
meeting in the Fireplace room. All are welcome.  We discuss various topics related to faith and 
spirituality.   
     The worship service in English on March 20th will begin at 10 a.m. There will be a homily for 
our children, and a special event as Eric Herbert will receive Holy Communion for the first time.  
We rejoice that he and his family have joined our ‘family’, and have found a spiritual ‘home’ with us 
as they continue their faith journeys. Eric is the great grandson of our dear Mirdza and Osvalds 
Moks who continue to be in our prayers as we remember them before our Lord Jesus.   
      Worship on March 20th will be followed by a Bible study in English led by Ralph Story.   
     There will be a Good Friday service in English on March 25th at 7 o’clock in the evening.  The 
service will be with Holy Communion.   
     Tuesday, March 29th at 7 o’clock in the evening we will have our “One For the Other” group 
meeting in the Fireplace room.   
     Easter Sunday worship in English will be on March 27th at 11:00.  We will celebrate Eucharist 
as well as time with our children.  Please join us for breakfast on Easter Sunday morning between 9 
o’clock and 11 o’clock.  The breakfast is for EVERYONE!  It is provided for by our Folk 
Dancing Group, “Metieniņš”, but all are truly welcome!   
     We will have a worship service in English on April 17th.  We will celebrate Eucharist and time 
with our children.  Worship will be followed by a Bible study in English led by Ralph Story.   
     Tuesday, April 26th at 7 o’clock in the evening we will have our “One For the Other” group 
meeting in the Fireplace room. 
 

 
     We were delighted to meet with former friends and new during our annual Soup Kitchen 

Sunday.  Thanks to all who brought along your friends and family members!  Thanks to each of 

the 18 families or members that provided 18 different and delicious soups!!!!  Thanks to all who 

donated!  We were able to gift our Latvian Church Mission Group about $1,860 dollars!  The 

money is used to support soup kitchens, orphanages, other programs in Latvia that reach out to 

the hungry and those in need.  May the Lord always bless your hearts with a longing to share 

what you can and the means to be able to do so generously! 

  



 
 

 

SĒRU ZIŅAS 
 

LILIJA JĀKOBSONE 
  

dzimusi Reinvalda  
 

dzimusi  1921. gada 20. septembrī 
mirusi 2015. gada 23. novembrī 

 
Lilijas vīŗs viņu sagaidīja debesu valstībā.  Izsakām līdzjūtību piederīgiem un it sevišķi viņas labai 
draudzenei Elsai Bukalderai. Lai Dievam pateicība par mūsu uzticīgo draudzes locekli un miers viņas 
dvēselei.   We thank Elsa Bukalders for always being such a loyal and kind friend.  We express our 
sympathy to you and all of Lilija’s family members.  
 

“The sun will no more be your light by day, nor will the brightness of the moon shine on you,  for the 

Lord will be your everlasting light,  and your God will be your glory.”  (Is. 60:10) 
 

“I am the light of the world,” declared Jesus Christ, our Lord, “whoever follows me  will never walk in 

darkness, but will have the light of life.”  (John 8:12) 
 
 
 

LONIJA STĀKS  

dzimusi Slavinskis 
 

dzimusi 1919. gada 3. novembrī 
mirusi  2016. gada 12. janvārī 
izvadīta 2016. gada 26. janvārī 

 

No sirds Dievam pateicamies par Viņa žēlastību un mīļās aizgājējas dziļo ticību.   
Viņas mūža mācības un ticība palīdz stiprināt sērojošos dēlus Jāni, Pēteri un Mārtiņu,   

un viņu ģimenes, kā arī Lonijas Stāks mirušā dēla Ilmāra Junges ģimeni.   
Lonija bija svētīta ar gādīgiem dēliem un vedeklām Andu, Sigrīdu, Althea un Lou Ann. 

Viņai arī bija brīnišķīgi un mīļi mazbērni un mazmazbērni  
un draugi tuvumā un tālumā, un draudzē.   

 
Ir divi veidi kā dzīvot:  Viens no tiem ir brīnīties  par visu dzīvo,  

                                   bet otrs - dzīvot tā, it kā viss dzīvais ir brīnums!         /Šarls de Kostērs/ 

  



 
 

Izsakām līdzjūtību visiem Erkmaņu ģimenes locekļiem, un jo sevišķi Edvīnam, kas sērās piemin 

mirušo brāli Ilmāru Erkmani.  Ilmārs dzima 1935. gada 23. septembrī un mira 2016. gada 13. 

janvārī,  Čikagā.  Kopā ar viņa sievu Margaritu un meitu Lauriņu, mazdēlu Ēriku, brāli Edvīnu, 

mirušās sievas Māras brāli Jāni Vilciņu un visiem, visiem  piederīgiem, viņu  izvadījām 22. 

janvārī.  Ilmārs bija ļoti aktīvs Čikāgas latviešu biedrībā un drosmīgi un reizēm apbrīnojami 

pārvarēja lielas grūtības, kas radās, kad viņš 27 gadu vecumā traģiskā kritienā pārlauza 

muguru.   Lai Kristus miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargā visus un Dieva 

mīlestības spēkā dāvina Kristus žēlastības un augšāmcelšanās cerībā atjaunotu ticību. 
 

Ko dara Dievs, ir zināms Viņam vienam; Viņš padomu nevienam neprasīs, 
Kad tavām nepilnīgām mūža dienām Viņš zelta debessaiti cauri vīs. 
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DEŽURANTI UN PĒRMINDERI 
 

14. februārī  Ginta Ose, Miķelis Abuls   Māris Rūķis 

21. februārī  Laura Beldava, Andrejs Junge   Dave Steingart 

28. februārī   Ivars Zušēvics, Zīle Rudzīte   Kārlis Rudzītis 

6. martā  Gunārs Vilciņš, Dainis Sīka   Pēteris Burğelis 

13. martā  Vitauts Beldavs, Laura Beldava   Valdis Kaugars 

20. martā   Kaija Zušēvica, Monika Veldre   Dave Steingart 

24. martā  7:00 vakarā Zīle Rudzīte, Miķelis Abuls   Pēteris Burğelis 

25. martā  11:00 no rīta Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks  Kārlis Rudzītis 

25. martā  7:00 vakarā Gunārs Vilciņš, Dainis Sīka   Dave Steingart 

27. martā  8:00 no rīta Ivars Zušēvics, Edvīns Erkmanis  Māris Rūķis 

27. martā  11:00 no rīta Laura Beldava, Vitauts Beldavs   Dave Steingart 

10. aprīlī  Māra Rītere, Andris Jaunbērziņš   Pēteris Burğelis 

17. aprīlī  Monika Veldre, Aina Venta   Dave Steingart 

24. aprīlī  Eriks Krūmiņš, Ginta Ose    Valdis Kaugars 

1. maijs   Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks  Māris Rūķis 

  



TALCINIEKI  LATVIJAI  ZIŅAS 
 

     Esam saņēmuši svētku sveicienus no draudzēm un organizācijām Latvijā, kuras mūsu draudze ir 
atbalstījusi šo pagājušo gadu:  Aglona, Berģu draudze, Jēzus draudze Rīgā, Vangažu draudze, Vecsaules 
draudze, Vestienas pamatskola, un Zvannieku mājas. 
 

 
Tatjana Žagare-Vītiņa un Arch. Lauma Zušēvica. (V.Strēlnieka foto) 

 

     Mums arī decembra mēnesī bija iespēja tuvāk iepazīties ar Zvannieku Mājām, kad pie mums viesojās 
žurnāliste Tatjana Žagare-Vītiņa.  Pēc dievkalpojuma 2015. g. 6. decembrī T. Žagare-Vītiņa pastāstīja par 
saviem iespaidiem, apciemojot Zvannieku Mājas četru gadu laikā, kad viņa rakstīja savu grāmatu 
Sadzirdēti Zvannieku stāsti.  Aprakstot Zvannieku mājas, galvenais, kas tiek uzsvērts, ir ka “tā nav nedz 
valsts institūcija, nedz bērnunams, tās ir ģimenes mājas” (7. lpp.).  Šinīs mājās tiek gādāts par bērniem, 
kuri tur nonākuši visādu bēdīgu iemeslu dēļ, un ar visādām speciālām vajadzībām.  Grāmatā Sadzirdēti 
Zvannieku stāsti ir gan bēdīgi, gan pacilājoši stāsti, kuri mums atgādina, cik cilvēki ar stipru gribu un 
ticību var daudz padarīt citu cilvēku labā.  Ja kāds vēlās lasīt šo grāmatu, lūdzu zvaniet man ([414] 247-
5623).  Ir arī iespēja internetā apskatīt bildes un lasīt ziņas par notikumiem Zvannieku Mājās:  
www.zvannieki.lv  . 
     Nākošā paku un grāmatu sūtīšana uz Latviju būs piektdien, 26. februārī, plkst. 5 vakarā, no Latviešu 
Baznīcas.  Vislielākā vajadzība ir pēc bērnu un pusaudžu drēbēm un apaviem, palagiem, dvieļiem, un 
segām. 

Maija Strēlnieks 
 

CEPŠANAS KLASE 
 

6. februāra Cepšanas Klasē Sigrīdas Stāks vadībā bija 25 dalībnieki! 
Sandra Bērziņa rādīja, kā taisīt kliņğera mīklu, un tad kā to 
veido tradicionālā veida - un arī kā 
“bizītes”.   
Sandra Kalve dalījās ar savu recepti un 
cepšanas pieredzi - kā taisīt plānās 
pankūkas. 
 
 
  

http://www.zvannieki.lv/


Kaija Šļaukstiņa-Byrkit, Sandra Kalve, 
Mārtiņš Dzelzskalns 

 

No kreisās: Sandra Bērziņa, Ingrīda Seraphim, 
Silvija Hunt un Sigrīda Stāka 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Daugavas Vanagu ziņas 
 

Daugavas Vanagu Milvoku apvienības valde novēl visiem biedriem un labvēļiem laimīgu un 

veselīgu Jauno Gadu! Lai Dievs pasargā mūs visus, un arī mūsu Tēvzemi, Latviju! 
 

********** 

Daugavas Vanagu Milvoku apvienības gada sapulce notiks 2016. g. 14. februārī, plkst. 

11:30, baznīcas telpās (pēc dievkalpojuma). Visi biedri ir laipni lūgti piedalīties. Šī ir Jūsu 

iespēja izteikties par apvienības un organizācijas darbību un nākotni! 
 

********** 

Sestdien, 2016. g. 12. martā, Latviešu Namā, DV Milvoku apvienība rīko Latviešu Leģiona 

atceres sarīkojumu. Laiks un programma tiks paziņoti tuvākajā laikā. Piedalīsimies lielā pulkā, 

lai godinātu mūsu Tēvzemes varoņus un brīvības aizstāvjus!  
 

********** 

DV ASV 2016. g. delegātu sapulce notiks Indianapolē, 15. - 17. aprīlī. Milvoku apvienība meklē 

biedrus, kuri būtu ar mieru pārstāvēt apvienību. Lūdzu pieteikties apvienības priekšniekam 

Andrim Kursietim: a.r.kursietis@gmail.com, 414-617-4455. 
 

********** 

Daugavas Vanagu 70. gadadienas svētku pasākums, 2015.g. 28.decembrī Rīgā, Latvijā  
 

Daugavas Vanagu biedri, Latvijas Republikas (LR) valsts vadība, citu organizāciju pārstāvji un 

viesi 2015.gada 28.decembrī, no tuvienes un tālienes, pulcējās DV 70.gadienas svētku pasākumā, 

Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē, kura bija pārpildīta ar pāri par 500 svētku 

dalībniekiem.  
 

Savu godu Daugavas Vanagiem parādīja Latvijas Republikas (LR) valsts vadība, kura bija 

ieradusies pilnā sastāvā – LR Valsts prezidents Raimonds Vējonis, LR Saeimas priekšsēdētāja 



Ināra Mūrniece un LR Ministru prezidente Laimdota Straujuma, kā arī vairāki Saeimas deputāti 

un Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas. Tāpat, Daugavas Vanagus pagodināja Latvijas 

bruņoto spēku vadība, kura piedalījās arī pilnā sastāvā – Aizsardzības ministrs Raimonds 

Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ğenerālleitnants Raimonds Graube, 

NBS Štāba priekšnieks ğenerālmajors Juris Zeibārts, Zemessardzes (ZS) komandieris brigādes 

ğenerālis Leonīds Kalniņš un citi NBS/ZS virsnieki un karavīri. Svētku pasākuma viesos 

iekļāvās Nacionālo karavīru biedrības valdes priekšsēdis Edgars Skreija un Latvijas vecie 

karavīri - leğionāri, Latviešu virsnieku apvienības (LVA) valdes priekšsēdis Aleksejs Ozoliņš un 

LVA pārstāvji, skautu-gaidu pārstāvji, dažādu studentu korporāciju pārstāvji, represēto biedrību 

pārstāvji, Tukuma novada vadības pārstāvji Viļņa Janševska vadībā, kā arī dažādu citu 

organizāciju viesi. 

 

Pēc apsveikumiem sekoja DV 70.gadadienas koncerts, kurā uzstājās koris “Daugavas Vanadzes” 

kora diriğentes Ārijas Zeltiņas vadībā; koncertā līdzdalību ņēma un piedalījās arī koncertmeistare 

Ligita Ozola, soliste Sandra Šteinberga un soliste Iveta Romancāne. Pēc kora “Daugavas 

Vanadzes” koncerta uzstājās vokālais ansamblis “Dobeles Zemessargi” ansambļa vadītāja Artūra 

Reinika vadībā, un pēc koncerta un pārtraukuma sekoja filma “Zedelgema”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Valsts prezidents Rainonds Vējonis uzrunā svētku dalībniekus DV 70.gadadienā. 

 
  



No kreisās: LR ministru prezidente Laimdota Straujuma; LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra 

Mūrniece; LR Valsts prezidents Raimonds Vējonis; tālāk pa labi - DV priekšnieks Andrejs 

Mežmalis; NBS kapelāns kpt. Raimonds Krasinskis. 

 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 

 

 

Ziedojumi / Donations 
 

DRAUDZES VAJADZĪBĀM: Kārlis Dzintars & Vilma Didrichsons-Dzintars $10,000. 
 
ANNAS VĒJIŅAS PIEMIŅAI: Brigita Apalsch, Vitauts & Māra Beldavs, Elsa & Ivars Bukalders, Aija 
Burģelis, John D Curtin Jr, Daugavas Vanagi Milvokos, Edvīns & Dzintra Erkmanis, Gloria Ezeriņš, 
Skadrīte & Don Fuchs, Silvija Hunt, Jānis & Ilga Inveiss, Uldis & Anna Inveiss, Rita Jackowski & ģimene,  
Ēriks & Janae Kākulis, Vita Kākulis, Ēriks & Ināra Krūmiņš, S.P. Kurten, Ruta & Jim Mudlaff, Dzintra 
Muša, James & Cheryl Renock, Ojārs & Rita Rēpiņš, Māra Rīteris, Hilda & Visvaldis Rumpēteris, Jānis & 
Sigrīda Stāks, Ilga Stradziņš, Vilnis & Maija Strēlnieks, Sunshine Club CDI Specialists at Aurora St. 
Luke’s Medical Center, Kārlis & Shirley Upesleja, Nicole Upesleja, Normunds & Ināra Upīte, Ernests & 
Aina Venta, Viskonsinas latviešu kreditsabiedrība, Velta Vizulis, Mudīte & Daniel Waterman, Māra Zeps, 
Ivars & Lauma Zušēvics 
KOPĀ $1825. 
 
SARMĪTES GREENWOOD PIEMIŅAI: James & Dianne Atkinson, Gisela Benning, Māra Blats, Larry 
Borkhus, Aija Burģelis, Pamela Courtney, Lucy Crowley, Dagnia Edgar, Edvīns & Dzintra Erkmanis, Mary 
P Esser, Michael & Nancy Evans, Catherine M Faupl, Susan M Fine, Zaiga Freivalds, Adam & Carole 
Glass, Marguerite Greinke, Gary & MaryAnn Hanneman, Silvija Hunt, Vita Kākulis, Robert & Darlene 
Layman, William & Guyon Metzen, Ruta & Jim Mudlaff, Jānis & Aija Ozoliņš, Velta Pelcis, Eric Petersen, 
Ojārs & Rita Rēpiņš, Māra Rīteris, Michael & Claudia Rotroff, Hilda & Visvaldis Rumpēteris, Robert & 
Geraldine Schmitz, Diana Seibel, Rita Skostiņš, Paul & Susan Swaab, Normunds & Ināra Upīte, Monika 
Veldre, Kathy Kinton Williams, Māra Zeps, anonīmi 
KOPĀ $1953. 
 
OJĀRA & KRISTEN PENIĶIS PIEMIŅAI: Marilyn Peniķis $75. 
 
SIRMGALVJU APRŪPEI: Aina Viļumsons $300. 
 
 
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”. 
 
Mīļš paldies! Thank you! 
Draudzes vārdā, 

Sandra Mednis 
Kasiere / Treasurer 

 
 
 

Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un 
fotogrāfijas, “copy/paste” gatavībā līdz 2016. gada 30. aprīlim uz e-pastu 

inta.veldre@gmail.com. 
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