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ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

„Man vēl ir daudz, ko jums teikt,‖ Jēzus saka 

saviem mācekļiem.   

Šajā skaistajā, prieka pilnajā  dienā man liekas, 

ka šie vārdi īpaši uzrunā tos, kas jauniešus sagatavo-

ja iesvētībām – Rotu, Tamāru, Dainu un Gunu. Jo 

mūsu gatavošanās laiks bija salīdzinoši īss un, tik 

tiešām, būtu vēl daudz, ko teikt! Mēs saprotam Jēzu!   

Bet, arī ja mēs būtu varējuši mācībās pavadīt 

gadu, divus vai pat ilgāk, arī tad, galu galā, mums 

nāktos (tāpat kā Jēzum!) paļauties uz Svēto Garu. Jo 

nav iespējami pateikt „visu.‖ Un varbūt vissvarīgā-

kais, ko mēs varam jauniešiem iemācīt, ir tas, ka mēs 

paši arī vēl mācāmies. Ka tas ir process, ceļš mūţa 

garumā.   

Mēs mācāmies, prasot jautājumus. Ne velti Mārtiņa Lutera iesvētes mācību grāmatā, Ma-

zajā Kateķismā, pēc katra baušļa ir jautājums „Kas tas ir?‖ Arī pēc katras Ticības Apliecības 

daļas.  Mēs šorīt, kopā ar iesvētāmajiem jauniešiem, visi apliecinājām savu ticību Dievam Tē-

vam, Dievam Dēlam un Dievam Svētajam Garam.  

Kas tas ir?   

Tas, varētu teikt, ir labs jautājums. Kas tas ir, uz ko mēs, kristieši, ticam?  Visi kristieši. 

Jo, lai gan par daudziem ticības jautājumiem domas dalās , visi – vai tie būtu luterāņi, vai katoļi, 

vai metodisti, vai pareizticīgie – visi kā viens apliecina Trīsvienību. Un tāpēc tas ir ne tikai labs, 

bet arī svarīgs jautājums – kas tas ir? Vai mēs ticam uz Dievu, kas ir viens? Jā! Vai mēs ticam 

uz Dievu, kas ir trīs? Jā! Ne uz Trīs vai Viens, bet uz Trīs UN Viens.   

Skaidrs??   

Trīsvienība ir baznīcas doktrīna, bet tā neradās no zila gaisa. Tā radās no ticīgu cilvēku 

pieredzes, no tā, ka viņi piedzīvoja Dievu savā dzīvē. Piedzīvoja, pārdomāja un centās dalīties 

cits ar citu, ielikt vārdos to, kas ir grūti izsakāms vārdos: Dieva pieskārienu, Dieva vadību, Die-

va klātienes sajūtu. Kā to aprakstīt – šo, ar vārdiem neizsakāmo pieredzi? Kā ar to dalīties, ja to 

citādi nevar, kā tikai ar vārdiem? Senie baznīcas tēvi gadiem, gadu simtiem cīnījās ar šo dilem-

mu, bet, balstoties uz Bībeles stāstiem un Jēzus vārdiem, viņi nonāca pie trīs vārdiem: Tēvs, 

RIETUMU APGABALA PRĀVESTES DAIRAS CILNES SPREDIĶIS TRĪSVIENĪBAS 

SVĒTKOS 

Teikts iesvētību dievkalpojumā Losandţelosā, 2016.g.29.maijā 

Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest.  Bet, kad nāks viņš—

Patiesības Gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā—jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzir-

dēs un pasludinās jums visu, kas nāks.  Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems to tā, kas ir mans, 

un jums pasludinās.  Viss, kas pieder Tēvam ir mans tādēļ es jums sacīju—viņš ņems to tā, 

kas ir mans, un jums to pasludinās.  (Jņ. 16:  12-15) 

Pēc iesvētību dievkalpojuma, no kreisās: diak. Rota Stone, 

Marlēna Ramane un prāv. Daira Cilne (L.Ramanes foto) 
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Dēls un Svētais Gars. Dievs, ko mēs piedzīvojam kā Radītāju, Pestītāju, Stiprinātāju. 

 

Radītājs Dievs, kas ir visur, visapkārt. Kuru mēs varam ieraudzīt dabā – dabas krāšņumā 

un varenībā, kas pa brīţam aizrauj elpu! „Cik esi liels, mans Kungs un Dievs!‖ Vai arī, kā Liel-

dienu sprediķī teica mana paziņa: „WOW!‖ Es atceros, ka tā es jutos, kad pirmo reizi ieraudzīju 

Grand Canyon. Es, saprotams, biju redzējusi bildes, bet kad to ieraudzīju dzīvē – WOW – neti-

cami!   

Cilvēki bieţi saka: „Daba ir mana baznīca.‖ Tas liek aizdomāties, ka ir „kas vēl‖, „kas 

vairāk.‖ Ka pasaule nav „plakana‖, ka ir dimensijas, ko varam tikai nojaust. Tāds mistisks pie-

dzīvojums. Un, izrādās, ka arī mūsu senči ir bijuši mistiķi, jo viņi pavasara lietū ieraudzīja Die-

viņu pelēkā mētelī, kas gāja pa rudzu lauku, to svētījot.    

Ieraudzīt Dievu ikdienā, pavisam parastajā ikdienā – tā ir dāvana un svētība! Tiešām, kā 

saka Apustulis Pāvils, Dievs nav tālu nevienam no mums, jo mēs viņā dzīvojam un kustamies 

un esam. Dievs mums visapkārt – kuru varam, ja gribam, ieraudzīt radībā! 

 

Un tad – Dievs, kas ir mūsu vidū, kuru mēs sastopam Jēzū. Jēzū, cilvēkā, kurš iemieso 

Dieva mīlestību, dara to mums redzamu un māca mums tajā dzīvot. „Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā 

arī es esmu jūs mīlējis – palieciet manā mīlestībā.‖ 

Jāņa evaņģēlijā Jēzus ļoti daudz runā par mīlestību. Viņš pat pavēl mācekļiem: „Jaunu 

bausli es jums dodu – mīliet cits citu!‖ Tas nav ieteikums – tas ir bauslis! Kāpēc? Jo Jēzus dzīvo 

īstā pasaulē un viņš ļoti labi zina, ka dzīvot mīlestībā nav tik vienkārši, kā tas varbūt izklausās. 

Rodas domstarpības – tas, kas man šķiet svarīgi, citam liekas nenozīmīgi, mērķi dalās, dusmās 

tiek izteikti vārdi, kas ievaino un sāpina. Ir vajadzīgs daudz piedošanas, un arī par to Jēzus 

daudz runā. Jo viņš zina, ka piedot nav viegli, bet bez piedošanas nav iespējama mīlestība. Mī-

lestība, kas ir nepieciešama mūsu, cilvēku, dzīvei ticībā. „Ja man būtu tāda ticība, ka es varētu 

kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības—es nebūtu nekas.‖ Tā saka Apustulis Pāvils savā pir-

majā vēstulē korintiešiem 13. nodaļā, kas bieţi tiek saukta par himnu mīlestībai.   

Bet šodien paklausīsimies Mātes Terēzes mazliet skarbos vārdus: „Ticība bez mīlestības 

padara fanātisku.‖ Un viņa turpina: „Pienākums bez mīlestības parada īgnu. Kārtība bez mīlestī-

bas padara sīkumainu. Atbildība bez mīlestības padara nesaudzīgu. Taisnība bez mīlestības pa-

dara cietsirdīgu.‖ Un, interesanti: „Gudrība bez mīlestības padara neţēlīgu!‖   

Ticība, pienākums, kārtība, atbildība, taisnība, gudrība – visas taču labas lietas, tikumi! 

Bet bez mīlestības... Jā, mums ir vajadzīgs Jēzus bauslis. Jo tikai tā Dieva mīlestība top redza-

ma mūsu vidū, mūsu savstarpējā mīlestībā. Mīliet cits citu! 

 

Dievs mūsu vidū – mīlestībā, kurā varam, VARAM dzīvot ar Svētā Gara palīdzību.   

Gars kādreiz tiek saukts par „kautrīgo Trīsvienības locekli‖, jo tas nepiesaka sevi 

(atskaitot Vasarsvētku stāstā, bet tas ir izņēmums!). Parasti Bībelē ir vai nu „Dieva Gars‖ vai 

„Jēzus Gars.‖ Kautrīgs. Tāpēc nav viegli par viņu runāt, pat Jēzum! Ja jūs atceraties Nikodēma 

stāstu, tajā Jēzus saka: „Gars pūš, kur tas grib. Tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas 

nāk un kurp tas iet.‖ (Te man laikam būtu jāpaskaidro, ka evaņģēlists, rakstot grieķu valodā, 

lieto vārdu „pneuma” – ko var saprast gan kā „Gars” vai „vējš” vai „elpa.” Viens vārdiņš ar trīs 

nozīmēm.) 

Un tā – Gars/vējš, kas „pūš, kā tas grib.‖ Tas ir brīvs. Mēs nevaram to ne satvert, ne iero-



 

beţot, „ielikt kastītē.‖ Bet mēs to varam sajust, piedzīvot, ik dienas, ik mirkli, jo Gars ir arī El-

pa. Dievs mūsos. No dzīves paša pirmā brīţa, no pirmās mūsu elpas līdz pēdējās. Gars, kas dzī-

vu dara. Kas piešķir dzīves prieku, enerģiju, spēku. Atlēti kādreiz runā par „otro elpu‖ – tāds ir 

arī Gars. Kas dod spēku mūsu nespēkā, kas nāk palīgā, piemēram, mīlēt un piedot – jā, arī tā!   

Un – Gars vieno. Tā raksta garīdznieks Richard Rohr (kura grāmatas var tagad arī lasīt 

latviešu valodā, jo tās ir iztulkojis mūsu mīļais prāv. Kārlis Ţols un tās ir ļoti pieprasītas!) Rohrs 

ir garīguma (spirituality) skolotājs, un viņš saka, ka Gars mums ļauj saprast (nojaust?), ka tie-

šām esam viens – Gars/Elpa. Jo nav tādas lietas kā „luterāņu elpa‖ vai katoļu, vai metodistu vai 

ebreju vai budistu elpa. Ir tikai viena vienīga – Dieva dota Elpa. Gars.   

Dievs mūsos.   

Šodien mēs izlūdzāmies Svētā Gara spēku un izturību, un mieru un prieku, un mīlestību 

un ţēlastību mūsu iesvētāmiem jauniešiem, iesākot savu ticības ceļu. Arī viņu vecākiem, krust-

vecākiem, ģimenēm un draugiem – mums visiem. Jo tas ir mūsu visu kopējais ceļš—

svētceļojums! Uz Dievu, ar Dievu, kurš nav tālu nevienam no mums!   

Dievs visapkārt, Dievs mūsu vidū, Dievs mūsos!  Viņā mēs dzīvojam, kustamies un esam.   

Āmen, allelūja! 
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2016.gada 29.maijā Losandželosas draudzē iesvētītie jaunieši pēc dievkalpojuma 

 

No kreisās: Sabrina Lapiņa, Daina Reimane, Aija Reimane, Zigurds Beķeris, Skaidrīte Beķere, 

Marlēna Ramane (Ziemeļkalifornijas draudze), Dāvis Berkolds, Liāna Berkolda, Annija Tetere 

Lauras Ramanes foto 
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DIEVKALPOJUMI JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ 

 
SVĒTDIEN, 7./ 24. 
PLKST. 11.00 
VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 
ĒRĢELNIECE RASMA REKŠĀNE 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

 

Dievkalpojumam sekos izvadīšanas svētbrīdis  

Reinholdam Martinsonam 

 
SVĒTDIEN, 8./21. 
PLKST. 11.00 
VADA DIAK. ROTA STONE 
ĒRĢELNIECE RASMA REKŠĀNE 
 

 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 

 

Dievkalpojumam sekos izvadīšanas svētbrīdis  

Rihardam Skrabem 

 
SESTDIEN, 8./ 27. 
PLKST.12.00 
VADA DIAK. ROTA STONE 
ĒRĢELNIECE RASMA REKŠĀNE 

 

SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

 
SESTDIEN, 6./ 11. 
PLKST.1PM 
JĀŅU DIENAS SVĒTBRĪDIS 
VADA DIAK. ROTA STONE 
ĒRĢELNIECE RASMA REKŠĀNE 

 

SAKRAMENTO 
Ivara Pleškova mājās 

4517 Holiday Hill Court, Shingle Springs 

tel. 530-677-3573 

Pēc svētbrīţa Jāņu atzīmēšana 

 
SVĒTDIEN, 6./ 12. 
PLKST. 11.00 
AIZVESTO PIEMIŅAS DIEVKALPO-

JUMS AR DIEVGALDU 
VADA DIAK. ROTA STONE 
ĒRĢELNIECE RASMA REKŠĀNE 
 

 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 



ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

IKGADĒJIE DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI  

NOTIKS 

11.SEPTEMBRĪ PL.13.00 

PIE ZINTAS UN KRISTAPA ZARIŅIEM 

199 Seminary Dr, Menlo Park 

Būs svētku izloze ar vērtīgām dāvanu kartēm un latviskiem našķiem, būs svētku pusdienas 

(ziedojums $25), būs jautras sarunas un tiem, kas vēlēsies—peldēšanās! 

 

Lūdzu, ievērojiet dārza svētku vietas maiņu  

un laicīgi ierakstiet kalendāros, lai nepalaistu garām šo 

jauko iespēju baudīt Zariņu ģimenes viesmīlību un jauku 

kopā pabūšanu! 
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Miris Reinholds E.V. Martinsons 
Dzimis 1925.gada 10.novembrī Rīgā, Latvijā 

Miris 2016.gada 26.maijā San Francisko, Kalifornijā 

 
Izvadīšana svētdien, 24.jūlijā pēc dievkalpojuma 

 Latviešu draudzes namā, 425 Hoffman Ave, San Francisko 
 

LOS GATOS KOPAS SAPULCE PAR SLĒGŠANU 

 

Los Gatos kopa savā pēdējā sapulcē 1.maijā pārrunāja eventuēlu kopas darbības izbeigšanu. 

Tam iemesls ir kopas locekļu skaita samazināšanās un līdz ar to zems dievkalpojumu apmeklē-

jums. Klātesošie nolēma šo jautājumu izlemt nākamā sapulcē 25. septembrī pēc dievkalpojuma 

Faith Lutheran Church, Los Gatos. Būs arī jāizlemj, vai dievkalpojumus rīkot dažas reizes ga-

dā, piemēram, Ziemassvētkos. 

Maigonis Norāns 

Kopas priekšnieks 

DRAUDZES APRŪPE VASARĀ 

 

Diak. Rota Stone būs atvaļinājumā Latvijā no 15.jūnija līdz 15.augustam. Šajā laikā varat sazi-

nāties ar viņu pa epastu: rotina@runbox.com 

 

Dievkalpojumu 24.jūlijā vadīs māc. Mārtiņš Rubenis 

 

Draudzes aprūpes jautājumos zvaniet draudzes priekšniekam Gvido Bergmanim, (707)748-

0138 
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ĢIMENES DIENAS SARĪKOJUMS 

 

 

8. maijā pulcējāmies uz Ģimenes dienas sa-

rīkojumu Draudzes namā. Rīts iesākās ar 

dievkalpojumu, kurā sprediķoja Ilze un Jā-

nis Birznieki, atgādinot, ka draudze ir ģi-

mene un mēs visi piederam kopā Dieva ģi-

menē. 

 

Lielā zāle bija jauki izdekorēta un, pateico-

ties Dāmu komitejas čaklajām rokām, 

mums netrūka ēdienu, dzērienu un našķu. 

 

Pēcpusdiena iesākās ar priekšnesumiem uz skatuves. Uzstājās Ziemeļkalifornijas 

skolas bērni, mūsu talantīgā ērģelniece Rasma Rekšāne un soliste Māra Linde. Sa-

rīkojuma gaitā sveicām Eleonoru Grandovskis kundzi 95 gadu jubilejā! 

 

Paldies visiem, kas strādāja, lai šis sarīkojums izdotos! 

 

(Rasmas Rekšānes, Unas Veilandes foto) 
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No LELBA Pārvaldes Paplašinātās sēdes protokola 2016.g.  9-10.martā Sietlā 

 

 Sēde sākas ar ziņojumiem, ko dod arch. Zušēvica, prāvesti un LELBA nozaru vadītāji. 

 Archibīskape pasakās LELBA par atbalstu un lūgšanām, kā arī mudina izsūtīt tā-
lāk draudzes locekļiem LELBA/LELBĀL protokolus, lai cilvēki vairāk zina par 
LELBA/LELBĀL darbību.  

 Pārvaldes priekšnieks, prāv.Lazdiņš ziņo, ka sāpīgais posms ar palīgmāc. Kasparu 
Bērziņu ir beidzies un visi iesaistītie no tā ir daudz mācījušies. Prāv. A. Vārsberga

-Pāža piebilst, ka ir svarīgi izvērtēt mācītāja aicinājuma procesu, ne tikai pašus 
kandidātus. Aicinājumam jābūt angļu valodā ar noteikumiem, norādījumiem, ne-
paradzētiem gadījumiem. Māc. Dace Zušmane tagad kalpos Bostonā uz trim mē-
nešiem kā “interim” mācītāja. Bostonas draudze ir izveidojusi mācītāja/jas meklē-
šanas komisiju un drīz izziņos vakanci.  

 Prāv. A. Vārsberga-Pāža norāda, ka “Svētdienas draudze” vairs nav prioritāte 
latviešu dzīvēs un mums ir jādara vairāk ar mazāk - kas agrāk bija par svētību, 
tagad ir nasta. Viņa arī ziņo, ka Mančesteras draudze ir pārdevusi savu dievna-
mu.  

 Prāv. emer. F. Kristbergs ziņo, ka “Kristus Dārzs”, veco ļaužu aprūpes nams ār-
pus Toronto, iespējams zaudēs savu “operating license” jo ir vajadzīgi lieli ieguldī-
jumi remontiem un Ontario pavalsts pieprasa, lai viss būtu kārtībā. Paceļas jautā-
jums, vai latviešiem ir nepieciešams aprūpes māja vai arī kādā citā mājā varētu 
iekārtot “latviešu spārnu”.  

 Slimības dēļ kasieris nav varējis ierasties sēdē. Viņš arī nav bijis spējīgs sagatavot 
nepieciešamo finansu dokumentāciju. Viņš ir atzinis, ka nespēj turpināt kasieŗa 
pienākumus. Pārvalde nobalso atbrīvot Jāni Eizi no kasieŗa pienākumiem. LEL-
BA Pārvalde pilnvaro Ingrīdu Jansoni pārskatīt kasieŗa grāmatas un tās sakārtot, 
lai varētu nodot nākamam kasierim. B.Liepiņa pagaidām pārņems kasieŗa pienā-
kums, līdz kamēr izmeklēs jaunu kasieri. Jaunais kasieris nebūs balsstiesīgs līdz 
Sinodei, kad tiks ievēlēts. Lūdzu nodot visus rēķinus B. Liepiņai.  

 Māc. Demandts ziņo par projektu „Mīlestība mammām”. Septiņi jaunieši ir pie-
teikušies palīdzēt ar izdali Zemgalē. Viņš arī pastāsta, kas ir noticis dažādās vie-
tās projekta ietvaros (daudz no tā var izlasīt LELBA mājaslapā). Līdz šim ir ienā-
cis apmēram $17,000 ziedojumos, mātēm cer arī sagādāt vitamīnus un grāmatas.  
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 Izglītības nozare ir izpētījusi, ka Ticības mācību māca tikai 50% no latviešu sko-
lām ASV/Kanādā. Vecākās klasēs “Ticības mācības” stundas ir pārdēvētas par 
“Ētikas” stundām  

 Teoloģijas nozare ziņo, ka Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultāte būtu ar mie-
ru izpalīdzēt ar laju kursu organizēšanu Latvijā. Laju kursos būtu jāietilpst drau-
dzes vadīšana, dievkalpojumu vadīšana, namturība, praktiska un garīga drau-
dzes vadīšana. 

 Statistikas nozare ziņo, ka Oaklandes un Kolorado Springs draudzes ir izbeigušas 
darbību; Takomas draudze apvienojusies ar Sietlas draudzi. Scottsdale, Arizonas 
apkārtnes latvieši, skaitā ap 30, sūta lūgumu caur Ingrīdu Jansonu, ka viņi lab-
prāt pieņemtu vizitāciju no kāda mācītāja.  

 Prāv. A. Vārsberga-Pāža iesaka izvērtēt mūsu baznīcas struktūru pirms nākamās 
Sinodes  un padomāt par sekojošo: kā mēs jūtamies par savu nozaru darbību; kā 
piesaistīt cilvēkus; vai nozaru vadītāji tiks aicināti no Pārvaldes; vai Pārvalde no-
lemj, kas būs nozaru vadītāji; vadītāji nevar “iesēsties” amatā uz mūžu, tos ievēl 
katrā Sinodē uz trim gadiem (nozaru vadītājiem ir tie paši termiņi kā ir Pārvaldes 
locekļiem); vai apvienot nozares un samazināt struktūru? (Nākamā LELBA Sino-
de notiks 2017.g. no 6. – 8. oktobrim Mt. Carmel Retreat Center, Niagara, Ontario) 

Paplašinātās Pārvaldes sēdes dalībnieki 
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DIVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LATVIJĀ? 
Ārpus Latvijas ev. lut. baznīca nostiprina savu vietu Latvijā  

 

Kārlis Ţols 

24.maijs 2016  
(Raksts pārpublicēts no http://www.irlv.lv/2016/5/24/divas-latvijas-evangeliski-luteriskas-baznicas-latvija) 

Vairākumam Latvijas luterāņu līdz šim ir bijusi saskarsme tikai ar viena veida luterisko baz-

nīcu - Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu (LELB). Ikvienam gan baznīcā, gan ārpus tās stā-

vošam var būt savs viedoklis par to, bet skaidrs ir, ka tā tomēr nav pilnīgi viendabīgs veido-

jums. Daļa tās garīdznieku ir stingri konfesionāli luteriski noskaņoti, daļa garīdznieku tuvojas 

Romas katoļu, citi savukārt - pareizticīgajai tradīcijai. Tajā nozīmīga vieta ir arī progresīvāka-

jam un modernākajam plaša garīgā spektra spārnam, kuru pārstāv Rīgas Lutera draudze. 

Pasaulē luterisms (un arī pati kristietība) nav vienveidīgs, tas iekļauj daţādas ļoti plaša spek-

tra tradīcijas un prakses. To pieredzam daţādās pasaules vietās, nonākot tuvākā saskarē ar vietē-

jām baznīcām. 

Pēdējā laikā LELB garīdznieku vidū par vienojošu faktoru ir kļuvusi nostāja "pret" sieviešu 

ordināciju. No malas raugoties, šādu pozīciju ir diezgan grūti racionāli izskaidrot, par to ir pār-

steigta liela daļa citu zemju luterisko baznīcu pārstāvju un Pasaules Luterāņu federācija. Tagad 

nevēlos iegrimt šīs nostājas kritikā, tomēr dīvaini, kā Latvijas luterāņu garīdznieki skaidro Bī-

beles tekstus, no kuriem varam kaut ko par šo jautājumu nojaust (starp citu, nekur Bībelē netiek 

runāts ne par sieviešu ordināciju, nedz arī par ordināciju vispār), atšķirīgi (vai tiešām pareizāk?) 

nekā lielākā daļa luterāņu citur pasaulē. 

Tomēr arī gaidāmajā LELB sinodē nostāja, ka par LELB mācītāju var būt tikai vīrietis, 

acīmredzot tiks nostiprināta tās Satversmē. 

Luteriskā baznīca citur pasaulē ir atšķirīga. Šo nedaudz citādāko luteriskās baznīcas dimen-

siju Latvijā vēlas ienest LELBĀL - Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas. Tagad 

Latvijā to pārstāv četras draudzes un deviņi Latvijā kalpojoši garīdznieki. 

Vēsturiski LELBĀL ir veidojusies no Otrā pasaules kara laikā Latviju atstājušajiem Latvijas 

draudţu locekļiem (arhibīskapa un lielas daļas prāvestu un citu garīdznieku), kas pēc kara Rie-

tumu pasaulē varēja brīvi īstenot savu reliģisko pārliecību - kā leģitīms, tiesisks turpinājums 

Latvijas luteriskajai baznīcai, kas okupāciju rezultātā tika faktiski iznīcināta. Latvijas Evaņģē-

liski luteriskā baznīca ārpus Latvijas sevi uzskata par vismaz tikpat patiesu mantinieci tai 

LELB, kas pastāvēja līdz Otrajam pasaules karam, kā tā atlikusī LELB daļa, kura neizbēgami 

nonāca PSRS varas iestāţu kontroles sfērā. Kā tieši tas bija, tā jau ir citu rakstu tēma. 

Jā, LELBĀL ordinē sievietes, tā ir baznīca, kurai ir atvērtāka nostāja pret minoritātēm, baz-

nīca, kura bija un ir "par" Stambulas konvencijas parakstīšanu, baznīca, kas apvieno latviešus 

visā pasaulē - arī atbalsta tos, kas Latviju ir atstājuši iepriekšējās pāris desmitgadēs. Vai tiešām, 

atstājot Latviju un savās jaunajās mītnes zemēs pievienojoties LELBĀL, šie latvieši ir morāli 

samaitājušies? Var jau teikt, ka šie mūsu tautai piederīgie ir no Latvijas atsvešinājušies, tiem nu 

jau ir cita mentalitāte, cits domāšanas veids, atkal mums varbūt uz mēles būs "ļaunie, liberālie" 

Rietumi, kas grauj patieso morāli. Un tomēr, vai nav tā, ka arī lielai daļai Latvijas inteliģences 

pārstāvju šodienas LELB ar tās pausto "patieso" morāli pati jau ir kļuvusi sveša? 

Pie LELBĀL sevi pieskaita arī arvien vairāk Latvijas luterāņu. Par tās garīdzniekiem vēlas 

ordinēties Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes absolventi un absolventes. Tas nav viegls 

ceļš, tā nav "viegla maize", bet tas noteikti ir ceļš ar krietni plašāku garīgo spektru nekā to pie-
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dāvā LELB. 

LELBĀL patlaban Latvijā nav legāla statusa, no valsts likumdošanas puses tai ir līdzīgs sta-

tuss kā kādai jaunai reliģiskai kustībai. Vai šī situācija mainīsies? Vai Latvijas likumdevēji atzīs 

LELBĀL likumīgo statusu Latvijā? 

Šie visi ir jautājumi, par kuriem tiks runāts LELBĀL Latvijas apgabala dibināšanas sinodē 

Rīgā, 31. maijā. Sinodē viesosies LELBĀL arhibīskape Lauma Zuševica, kā arī citi viesi, kas 

pārstāvēs LELBĀL no citām pasaules vietām. Varbūt zīmīgi, ka šī sinode notiks gandrīz vienā 

laikā ar LELB sinodi, tā parādot, ka Latvijā tomēr ir iespējams pieredzēt tādu luterisko baznīcu, 

kā citur pasaulē un turpināt tās luteriskās tradīcijas, kas bija pazīstamas pirms Otrā pasaules ka-

ra.  

 * * * 

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas nostip-

rinās dzimtenē: Preses Relīze 25.maijā 

 
 31.maijā uz apgabala dibināšanas sinodi sanāks Latvijas evaņģēliski luteris-

kās baznīcas (LELBĀL) Latvijas draudzes un to garīdznieki. Tajā piedalīsies LEL-
BĀL arhibīskape Lauma Zušēvica, LELBĀL Virsvaldes locekļi, LELBĀL četru 

Latvijas draudţu locekļi un garīdznieki. Tāpat uz LELBĀL Latvijas apgabala dibināšanas sinodi aicināti 

pārstāvji no citiem baznīcas apgabaliem, kā arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas garīdznieki un 
arhibīskaps Jānis Vanags.   

 Uz  jaundibināmā apgabala prāvesta amatu LELBĀL sinodē kandidēs mācītājs Kārlis Ţols. 

K.Ţols, iepazīstinot ar LELBĀL mērķiem Latvijā, norāda – “Luteriskā baznīca citur pasaulē ir atšķirī-

ga. Šo, nedaudz citādāko luteriskās baznīcas dimensiju, Latvijā vēlas ienest LELBĀL – Latvijas Evaņģē-
liski luteriskā baznīca ārpus Latvijas. Šobrīd Latvijā to pārstāv četras draudzes un deviņi Latvijā kalpo-

joši garīdznieki. Vēsturiski LELBĀL ir veidojusies no Otrā pasaules kara laikā Latviju atstājušajiem 

Latvijas draudžu locekļiem (arhibīskapa un lielas daļas prāvestu un citu garīdznieku), kas pēc kara Rie-
tumu pasaulē varēja brīvi īstenot savu reliģisko pārliecību - kā leģitīms, tiesisks turpinājums Latvijas 

luteriskajai baznīcai, kas okupāciju rezultātā tika faktiski iznīcināta. Latvijas Evaņģēliski luteriskā baz-

nīca ārpus Latvijas sevi uzskata par vismaz tikpat patiesu mantinieci tai LELB, kas pastāvēja līdz Otra-
jam pasaules karam, kā tā atlikusī LELB daļa, kura neizbēgami nonāca PSRS varas iestāžu kontroles 

sfērā.”  

 LELBĀL Latvijas apgabala dibināšanas sinode iesāksies ar svinīgu dievkalpojumu Sv. Pestītāja 

(anglikāņu) baznīcā Rīgā, 31.maijā, pulksten 10.30 un vēlāk turpināsies ar sinodes darba sesiju Latvijas 
Universitātē. 

Jāatzīmē, ka LELBĀL Latvijas apgabala dibināšanas sinode vienlaikus sakrīt ar brīdi, kad 

LELB savā sinodē lems par pilnīgu sieviešu ordinācijas aizliegumu, to nostiprinot LELB Satversmē. 
LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga prakse daudzu gadu garumā ir liecinājusi par vēlmi pilnībā atstumt sie-

vietes no kalpošanas garīdznieku amatos LELB. 

Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu nodibināja 1922. gadā, kad Latvija bija kļuvusi par ne-

atkarīgu valsti 1918. gadā.  Baznīcu, ko tagad sauc par Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu Ārpus 
Latvijas (LELBĀL), izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta un iekļauta 

Padomju Savienībā.  Kāda puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot arhibīskapu un vairumu prāvestu, 

bija atstājuši Latviju un 1944. gadā atradās trimdā.  Kādus nākamos desmit gadus viņi pārstāvēja Latvi-
jas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu starptautiskos forumos, piemēram kā Pasaules Luterāņu Federācijas 

locekļi dibinātāji.  Viņi arī pārveidoja savas baznīcas administratīvo struktūru, lai tā atbilstu dzīvei trim-

das apstākļos. Latviešu bēgļi, ieskaitot mācītājus, izceļoja uz visām pasaules malām, kur tie nodibināja 
draudzes: Eiropā - galvenokārt Rietumvācijā, Lielbritānijā un Zviedrijā; Amerikā - galvenokārt ASV un 

Kanādā, kā arī Dienvidamerikā; Austrālijā un Jaunzēlandē. 
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LATVIJAS PRĀVESTA IECIRKŅA DIBINĀŠANA 

(vairāk lasīt www.lelbal.org) 
 

2016.g. 30.maijā notika LELBĀL Latvijas prāvesta ie-

cirkņa dibināšanas sinode. Tā iesākās ar svinīgu dievkal-

pojumu Sv. Pestītāja (anglikāņu) baznīcā. Dievkalpojumā 

piedalījās arch. Lauma Zuševica, bīskape emer. Jāna Jēru-

ma–Grīnberga, prāv. Gunārs Lazdiņš,  prāv. Ieva Graufel-

de, prāv. Klāvs Bērziņš, prāv.emer. Juris Cālītis, māc. Va-

ris Bitenieks, māc. Gundars Bērziņš, māc. Ieva Puriņa, 

māc. Rinalds Gulbis, māc. Ivo Rode, māc. Guntars Rē-

boks, evaņģēliste Rudīte Losāne, vācu draudţu mācītājs 

(EKD) Markus Schoch, Igaunijas ev.lut. baznīcas mācītājs Vallo Ehasalu. Kā viesis dievkalpo-

jumā piedalījās LELB arhibīskaps Jānis Vanags, kurš neņēma aktīvu dalību, nepieņemot arī Sv. 

Vakarēdienu. 

Plkst. 2pm Latvijas Universitātē, Teoloģijas fakultātē 

tika atklāta sinodes darba sesija. Uzrunu teica arch. 

Lauma Zušēvica. Sveicienus sinodāļiem nodeva māc. 

Vallo Ehasalu no Igaunijas, māc. Pāvils Levuškāns no 

Rīgas Epifānijas krievu ev.lut. draudzes, māc. Klaus 

Lofts, māc. Markus Šohs, u.c. Aklamācijas kārtībā par 

sinodes vadītāju pēc arch. L.Zušēvicas priekšlikuma 

tika apstiprināts māc. Rinalds Gulbis, par sekretāri 

māc. Ieva Puriņa. 

Uz jaunizveidotā apgabala prāvesta amatu kandidēja prāv.emer. māc. Dr. Juris Cālītis un šī brī-

ža apgabala prāvesta amata vietas izpildītājs Kārlis Žols. Pēc ilgām debatēm par apgabala prā-

vestu tika ievēlēts māc. Kārlis Ţols. Par prāvesta laicīgo vietnieci tika ievēlēta Linda Baļčūne 

(Rīgas Reformātu – Brāļu ev.lut. draudzes valdes locekle); Par pārvaldes kasieri māc. Ivo Rode; 

par pārvaldes sekretāri Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode; Sinode arī no-

lēma uzdot jaunievēlētajai  apgabala pārvaldei līdz 2016.g. 31.decembrim izstrādāt apgabala 

darbības noteikumus un tos pieņemt 2017.gada martā. 

31.maijā Aizputes ev.lut baznīcā arch. Lauma Zuševica, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. Ieva Grau-

felde ieveda amatā LELBĀL Latvijas apgabala 

amatpersonas. Šāda operatīva ievešana amatā bija 

iespējama, pateicoties ātri pieņemtam, vienbalsī-

gam LELBĀL Virsvaldes lēmumam. 

  Māc. Rinalds Gulbis  
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Atbalstīsim svētkus! 
 

Sveicieni no XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku 

rīcības komitejas! Sagatavošanās darbi un plānošana nāka-

mā gada svētkiem turpinās. Tos, kas izmanto internetu, aici-

nām apciemot www.latviansonline.com tīmeklī un izlasīt 

Elgas Ozolas pirmo rakstu sērijā par svētku organizēšanu 

(un gan jau līdz vasaras beigām būs arī nākamais)! 

 

XIV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV būs 

viens no pirmajiem lielajiem pasākumiem diasporā, kas ie-

skandinās Lavijas valsts simtgades svinības. Arī svētku 

programma tiek veidota kā ceļš uz svinībām godinot diaspo-

rā radītās kultūras vērtības, cildinot sasniegumus un mudinot aktīvāku ikkatra latvieša dalību 

tajā. 

 

Kā varat iedomāties, šāda mēroga pasākums prasa lielus resursus gan ieguldītā laika, gan darba, 

gan līdzekļu ziņā. Tāpēc mēs ļoti ceram uz plašākas publikas atsaucību un palīdzību. Mēs aici-

nām Jūs apsvērt iespēju kļūt par XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku atbalstītāju. 

Jūsu ziedojums palīdzēs latviešu sabiedrībai ASV un plašākai amerikāņu publikai piedzīvot šo 

neaizmirstamo un unikālo parādību, ko mēs dēvējam par latviešu tradīcijām un kultūru. Kā pa-

teicību par ziedojumu Jūsu vārds tiks godināts svētku izdevumā Vadonis un Dziesmu svētku 

mājas lapā. Atkarībā no summas piedāvājam katram ziedotājam ielūgumus uz mūsu sarīkoju-

miem. 

 

Ar pilnīgu informāciju par ziedojumu līmeņiem varat iepazīties svētku tīmeklī 

www.LatvianSongFest2017.com vai sazinoties ar Aivaru Osvaldu (tel. 703-801-8333, e-pasts 

aeosvalds@gmail.com). Ja vēlaties ziedojumu sūtīt pa pastu, mūsu adrese ir: 

XIV Latvian Song And Dance Festival 

P.O. Box 1632 

Silver Spring, MD 20915 

 

Atgādinām, ka svētki noritēs Baltimorā no 2017. gada 29. jūnija līdz 3. jūlijam jeb nedēļas no-

galē pirms nākamā gada Neatkarības dienas. 

Ar 1. jūliju sāksies rezervācija svētku viesnīcā Renaissance Baltimore Harborplace (Diennakts 

cena: $179.) Lūdzam meklēt rezervācijas anketu svētku tīmeklī 

 www.LatvianSongFest2017.com.  

Biļetes uz svētku koncertiem un pasākumiem varēs iegādāties sākot ar septembri. 

Ja vēl neesat paspējuši, lūdzu pierakstieties saņemt jaunāko informāciju par svētkiem: ejiet uz 

svētku tīmekļa lapu un nospiediet ,,Pieraksties adresātu sarakstiem" pogu. 

Svētku rīcības komiteja novēl visiem jauku, atpūtas un prieka pilnu vasaru! 

http://www.latviansonline.com
http://www.latviansongfest2017.com
tel:703-801-8333
mailto:aeosvalds@gmail.com
http://www.latviansongfest2017.com


DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

LELBA NODEVAS 

2014.g. oktobrī Milvokos notikusī LELBA Sinode pieņēma rezolūciju paaugstināt  

LELBA nodevas no $11 uz $12 gadā. 
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Šobrīd minimālās draudzes nodevu likmes:  

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

 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU”  

IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMIEM 

30.aprīlī Sakramento 11 apmeklētāji $150.00 

1.maijā Los Gatos 9 apmeklētāji $65.00 

8.maijā San Francisko 25 apmeklētāji $159.00 

 

 

JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  

BIEDRĪBAS: 

 

 

 18.jūnijā pl.4pm Draudzes namā, 425 Hoffman Ave, San Francisko, grupas ―Lauku Muzi-

kanti‖ koncerts. Līgo koncerts ar sadziedāšanos, Jāņu siera konkurss, vainagu konkurss. 

Ieeja $15, bērniem līdz 18 g.v. par brīvu. 

 12.jūnijā pl. 4pm Japanese Cultural and Community Center of Northern California (1840 

Sutter St, San Francisco, CA 94115) rādīs studijas ―Deviņi‖ veidoto dokumentālo filmu 

“Ruch and Norie". Biļetes var iegādāties mājaslapā:  http://www.brownpapertickets.com/

event/2557524  

 Jāņi laukos, 20.jūnijā pl.6pm Jāņu tēva sētā—1599 Old Rancheria Rd, Nicosia, CA . Pie-

teikšanās un samaksa tikai online. Vietu skaits ir ierobeţots! Dalības ziedojums: $5 par 

pieaugušo, $20 par auto vietu (skaits ierobeţots), $5 par telts vietu 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.brownpapertickets.com%2Fevent%2F2557524&h=xAQGALkIBAQFGhTOfaUdo5oSQZHUspzEwrsZdkx17pkgS2A&enc=AZMxeu9W_aEOGJVA4W-GepJXNsC5cG97I_fV1hSqc8aYV04EX9UsN3_wah05x0iE1NkMvpOsBzuGdkVM4gvLyLjWKWxO8wFvJoHp9b3h7YlwW_WUAba8RG
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.brownpapertickets.com%2Fevent%2F2557524&h=xAQGALkIBAQFGhTOfaUdo5oSQZHUspzEwrsZdkx17pkgS2A&enc=AZMxeu9W_aEOGJVA4W-GepJXNsC5cG97I_fV1hSqc8aYV04EX9UsN3_wah05x0iE1NkMvpOsBzuGdkVM4gvLyLjWKWxO8wFvJoHp9b3h7YlwW_WUAba8RG


LĪDZ 22. AUGUSTAM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

LELBA un Apgabala nodeva 

Ruta Lukas $12.00  

Uldis Ramanis $26.00  

Ingrīda Staklis $10.00  

Draudzes budţeta vajadzībām 

Ruta Lukas $18.00  

Dzintra Pruţinskis $25.00 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Ligita Balodis $30.00  

Gaļina Kolbs $35.00  

Valda Lapkašs $25.00  

Ruta Lukas $45.00 

Uldis Ramanis $35.00 

Ingrida Staklis $30.00  

Rasma Trapāns $40.00 

Ziedojums bērniem Latvijā 

Dzintra Pruţinskis $100.00 

Elzas Zunte piemiņai 

Lauma Zunte $350.00 

Edītes Leitis piemiņai 

Maija Salkeld $25.00 

Biruta Schultz $100.00 

Ingrīda Staklis $50.00 



DRAUDZES VALDE 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

ZK Latviešu Draudzes nams – 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 

Telefons: 415-550-9056 

 

DRAUDZES NAMA LIETOŠANAS JAUTĀJUMOS ZVANIET  

SALLIJAI FILICAI, TEL. 415-550-9056 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

Diakone Rota Stone: 603 Rheem Blvd, Moraga, CA 94556, tel. (925)631-1891, e-

pasts: rotina@runbox.com 

Priekšnieks Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510, tel. (707)748-

0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com 

Priekšnieka vietnieks Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, 

tel: (408)813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com 

Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., SanFrancisco, CA 94122, tel. (415)566-

5473, e-pasts: rekshans@att.net 

Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619, tel. (510)531-3865, 

e-pasts: aivarss@aol.com 

Dāmu komitejas vadītāja Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 

95030, tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com 

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

9575  

Valdes loc. Jogita Jurevska: 1116 Tapis Way, Pacifica, CA 94044, tel. (650)359-4025 

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: mnorans@aol.com 

Priekšsēdis Artis Salmiņš: 829 Juana Ave., San Leandro, CA 94577, tel. (510)483-

5803, e-pasts: artsalmins@aol.com 

Komitejas loceklis Arnolds Ābele 4022 Payne Ave., San Jose, CA 95117, tel. (408)

246-7642, e-pasts: flyer4022@aol.com 

Sekretārs Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526, tel. (925)837-

9552, e-pasts: auramans@sbcglobal.net 
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