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ZELTA VA RTU VE STIS 

Priecīgu Epifānijas dienu! 
Archibīskape Lauma Zušēvica (pārpublicēts no www.lelbal.org) 

 
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! 

  
     Priecīgu Epifānijas dienu!  Priecīgu Zvaigznes dienu! 
     Ar šo dienu mēs ieejam skaistā Atspīdēšanas, vai Epifānijas laikā mūsu Baznīcas gadā. Šī ir 
jau sestā diena Jaunā Gadā un es no sirds Jūs apsveicu tajā un izlūdzos Dieva svētību dodoties 
tālāk 2017. gadā pa to ceļu, ko mums paredzējis Dievs. Ne vienmēr ir tik viegli to saredzēt, bet 
tik bieži tas nav tādēļ, ka Viņš to nav apgaismojis. 
      Pašiem kādreiz sevi jāpārliecina celties un doties pie pienākumiem, vai darbiem, kas prasa 
domāt jaunās kategorijās!  Kādreiz nav  viegli, jo jāuzdrīkstas nepalikt  'uz vietas', tikai tādēļ, jo 
tur ir drošāk, vai viss ir tik ierasts un jauks.  Dievs lai dod, ka mums netrūktu ticības doties tur, 
kur Viņš vada, arī ja mēs nonāktu vēl neiepazītā teritorijā, vai pie tiem, kas nepazīst Kristu vai 
Viņa  evaņģeliju, un mūs pat uzskata par bīstāmiem.  Kā  reiz Jēzus laikā, tā tagad, pasaulē ne-
trūkst Herodu, vai ļaunuma un grēka pretspēka Kristus patiesībai. 
     Dosimies 2017. gadā bez bailēm, ne tikai aiz ziņkārības, bet aiz pārliecības, ka sekojot ilgām 
pēc patiesības, mēs arvien nonāksim pie Kristus.  Dosimies tālāk  šī gada Reformācijas jubilejas 
garā, gatavībā sevi pārbaudīt, sevī reformēt to, kam jāpārtop, vai jāatjaunojas.  Pateiksimies ar-
vien par tiem, kas mūs mudina dalīties ar to, ko esam Kristū atklājuši un no Viņa saņēmu-
ši.  Kaut katram mēs būtu gatavi sludināt, ka Viņš ir gaisma, kas laužās cauri tumsai, ko dažkārt 
piedzīvojam pasaulē, vai paši sevī izjūtam.  
  
Reiz Zvaigznes dienas dziesmā (meld.:Finlandia) nezināms autors aicināja: 

"Pie debesīm ir zvaigzne uzlēkusi, Tik mirdzoši tās stari lejup krīt. 
Sirds, kas tik ilgi gaismu meklējusi, Nu visos ceļos debess gaisma mirdz! 
     Pie debesīm ir zvaigzne uzaususi. Sirds, vai to jūti, kā tā starot prot? 
     Tai sāpei, kas tik ilgi sāpējusi, Nāks Glābējs Jēzus saldu mieru dot. 

Pie debesīm ir zvaigzne uzlēkusi.  Nav citas par to spožākas nekur. 
Sirds, kas tu, tumsu nesot, piekususi, Tev gaisma tur, tev spoža gaisma tur! 

  
Tā Viņa gaisma, kas par sevi vēsta: 
"Es, Jēzus, sūtīju savu eņģeli liecināt jums draudzēs par visu šo.  Es esmu Dāvida sakne un dzi-
mums, mirdzošā Rīta Zvaigzne!" (Jņ atkl. 22:16) 
  
Un par mums Viņš vēsta: 
"Jūs esat pasaules gaisma.: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta.  Gaismekli iededzis, 
neviens to neliek nem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma 
spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs!"  (Mt. 5: 
14-16) 
  
Dievs lai svētī, ka šodien īpaši spoži mirdziet līdz ar visu mūsu Baznīcu - visu 2017. gadu - Die-
vam par godu un slavu, mūsu latvju tautai un līdzcilvēkiem visur par svētību!   
  

Kristus mīlestībā, 
Jūsu 

+ Lauma 
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Ziemassvētku – Kristus dzimšanas svētku sveicieni un 
atskats uz aizejošo gadu 
(pārpublicēts no www.lelbal.org) 

 
“Nebīstieties, redziet...” (Lk. 2,10) 
 
Mīļie draugi – māsas un brāļi Kristū!  
 
Ziemassvētku laiks daudziem no mums ir kā atskaites punkts gada 
ritējumā. Šāds atskaites punkts mums noteikti ir nepieciešams, lai mēs 

izvērtētu aizvadītajā gadā notikušo un raudzītos nākotnē. Un nākotnē mēs gribam un mums va-
jag raudzīties ar gaišām cerībām.  
      Nešaubīgi, aizvadītais gads LELBĀL draudzēm Latvijā ir bijis trauksmains. Vispirms, esam 
nodibinājuši LELBĀL Latvijas apgabalu. Līdz ar to esam no jauna iekustinājuši latviešu prātus 
visā pasaulē par to, kas vispār ir latviešu luteriskā Baznīca. Šobrīd Latvijā tā vairs nav tikai 
LELB, savukārt LELBĀL arī pavisam oficiāli vairs nav tikai ārpus Latvijas. Tā arī pavisam drīz 
mūsu Baznīca mainīs nosaukumu un vairs nesauksies “Baznīca Ārpus Latvijas”. Tomēr galve-
nais ir ne jau nosaukums, bet piepildījums. Tātad, kāds ir šis piepildījums?  
      Domājot par šī piepildījuma īstenošanu, LELBĀL atgriešanās Latvijā šogad ir iezīmējusi 
ceļu pretī vēsturiskās patiesības - LELBĀL leģitīmā statusa atjaunošanai Latvijā. Aizejošajā 
gadā šajā ceļā esam tikuši uz priekšu, bet vēl daudz vairāk mums ir jāsasniedz.  
      Lai gan Ziemassvētku laikā būtu jādomā un jārunā par mieru, tomēr arī jāatzīst, ka daļa no-
tikumu LELBĀL Latvijā ir bijuši tādi, kurus par mierīgiem nevarētu nosaukt. Neskaidrības ar 
draudžu dievnamu piederību nākotnē, neskaidras, saasinātas attiecības ar LELB, juridiskie jau-
tājumi un tiesas procesi – arī tās ir šī brīža zīmes, kuras nav iespējams neieraudzīt. Tomēr mēs 
ticam, ka tas, ko mēs kā Baznīca strādājam, darbs, kas notiek visās LELBĀL Latvijas draudzēs, 
ir patiesības darbs, un nedarīt to mēs nevaram. Un arī, tas, kas ir noticis un notiek, norāda uz 
mūsu dzīvību un to, ka mums kā Baznīcai patiešām Latvijā ir sava nepieciešama vieta. Bet, ti-
kai pie rūpēm Ziemassvētku laikā negribu kavēties.  
      Šajā brīdī gribu pateikties Dievam par katru no Jums, un arī pateikt paldies Jums katram par 
darbu, ko Jūs darāt savās draudzēs un ne tikai formālās draudzēs (jo ticu, ka mēs savu Dieva 
doto uzdevumu pildām arī ārpus Baznīcas sienām), par nesavtīgajiem upuriem – Jūsu laiku un 
enerģiju, kuru Jūs veltāt, lai Kristus darbs tiktu veikts caur mums.  
      LELBĀL draudzes Latvijā iet plašumā, un es ticu, ka tas tā būs arī nākošajā gadā un turp-
māk. Mēs augam, bet galvenais, ka mēs pieaugam arī iekšēji, garīgi. Mēs arī pieaugam savā 
kalpošanā. To, piemēram, brīnišķīgi parādīja mūsu apgabala Diakonijas diena. Cilvēki prasa, 
gaida, cer un Baznīcu, kas redz šīs dienas vajadzības un spēj tām atsaukties. Es kā tādu saredzu 
mūsu Baznīcu – LELBĀL un par to esmu lepns.  
      Lai Dievs svētī, ka esam gaiša, atvērta Baznīca, Baznīca, kas redz un dzird, Baznīca, kas 
nebīstas no izaicinājumiem, Baznīca, kas arvien stiprāk atkal no jauna iesakņojas Latvijā, Baz-
nīca, kurā savu vietu var atrast ikviens, kas patiesi meklē! Lai Dievs Jums ikvienam - gan ga-
rīdzniekiem, gan draudžu darbiniekiem dod bagātīgi žēlastību, spēku, mieru un mīlestību! Lai 
katra draudzes norise ir patiesi piepildīta – ne tikai ar cilvēkiem, bet ar Dieva tuvumu! Svētīgus 
Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētītu Jauno Gadu!  
 
Sirsnībā, 
Prāvests Kārlis Žols 
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DIEVKALPOJUMI JANVĀRĪ 

 

Svētdien, 1./ 22. 
Plkst. 11.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 

 

Sestdien, 1./28 . 
Plkst. 12.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

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

DIEVKALPOJUMI FEBRUĀRĪ 

 

Svētdien, 02./ 12. 
plkst. 11.00 
Dievkalpojums ar Dievgaldu 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 

 

Sestdien, 02./ 25. 
Plkst. 12.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross  
4465 H Street, Sacramento 
(marta dievkalpojums tiks izziņots vēlāk) 

DIEVKALPOJUMI MARTĀ 

 

Svētdien, 3./ 12. 
Plkst. 11.00 
Gavēņa laiks 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

  
 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 

 

Svētdien, 3./ 26. 
Plkst. 11.00 
Gavēņa laiks 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 

Pēc dievkalpojuma ikgadējā Draudzes  
Padomes sēde 

PATEICAMIES PAR JŪSU SAPRATNI, KAD 8.JANVĀRĪ LAIKA  
APSTĀKĻU DĒĻ ATCĒLĀM ZVAIGZNES DIENAS DIEVKALPOJUMU 

UN DRAUDZES EGLĪTI! ATVAINOJAMIES VISIEM, KAM TAS  
SAGĀDĀJA LIEKAS NEĒRTĪBAS! 



ZELTA VA RTU VE STIS 

 

Miris 

GUNĀRS BEKMANS 
Dzimis 1925.g. 16.decembrī Liepājā, Latvijā 

Miris 2016.g. 23.decembrī Sebastopol, Kalifornijā 
 

 

Miris 

ĀDOLFS SAMTS 
Dzimis 1920.g. 10.septembrī Trikātā, Latvijā 

Miris 2016.g. 25.novembrī Belmontā, Kalifornijā 
 

Kopas sanāksme pag. gada 17. decembrī pēc dievkalpojuma Los Gatos baznīcā, 
piedaloties astoņiem kopas locekļiem, vienbalsīgi nolēma izbeigt kopas darbību.  

Šim lēmumam iemesls bija kopas locekļu skaita samazināšanās vai locekļu no-
vecošana. Bet kopa izteica vēlmi sanākt kopā uz Ziemassvētku dievkalpojumu 
katru gadu Los Gatos baznīcā.  

Sanāksmē arī piedalījās kopas 
priekšnieks  Gvido Bergmanis, diak. 
Rota Stone un ērģelniece Rasma Rek-
šāne. 

 
Kopas priekšnieks  
Maigonis Norāns 

SAN JOSE—LOS GATOS KOPAS SLĒGŠANA 

San Jose-Los Gatos kopas slēgšanas sapulces dalībnieki 
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KRISTĪBAS SAKRAMENTO 
 
2016.gada 10.decembrī Sakramento kopā bija 
īpašs Ziemsvētku ieskaņas dievkalpojums. Tajā 
tika kristīti Elijah Tymm un Evelyn Eileen Ples-
cov. 
Sirsnīgi sveicam Plescov ģimeni! 
 
 
Attēlā: Evelyn (sarkanajā kleitā) un Elijah 
(baltajā tērpā) ar vecākiem Tiersa  un Paul (no 
labās) kopā ar saviem krustvecākiem un viņu 
bērniem pēc dievkalpojuma.  

ZIEMSVĒTKU DIEVKALPOJUMS 

Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās 
Ziemsvētku vakara dievkalpojumā un tā 
organizēšanā!  
Īpašs paldies Ziemeļkalifornijas Latvie-
šu korim un diriģentam Kārlim Veilan-
dam. 
 
Lai Kristus bērna svētība pavada mūs 
visu gadu! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Una Veilande 
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2017.GADS IR MĀRTIŅA LUTERA REFORMĀCIJAS  
500.GADADIENAS GADS 

 
Šis gads ir īpašs tām baznīcām, kas ir tiešas vai netiešas Lutera reformācijas 
mantinieces. Mūsu draudze un baznīca, kā jau norāda pats nosaukums, ir 
tiešas pēcteces tai Baznīca, kuru izveidoja Luters un Reformācijas kustība. 
Tāpēc arī es gribu aicināt mūs visus šajā gadā īpaši atzīmēt un pārdomāt, kā 
mēs varam nest Reformācijas notikumu tālāk savā ikdienā. 
Vispirms, šajā gadā mums paredzēts izdziedāt tās Lutera dziesmas, kas no-
drukātas mūsu Dziesmu grāmatā. To mēs jau iesākām Ziemsvētku dievkal-
pojumā, dziedot „No debesīm es atnesu.” Mārtiņš Luters ir gan šīs dziesmas 
vārdu, gan mūzikas autors. 
Gada gaitā mēs pārrunāsim arī notikumus un tēmas, kas saistās ar vēsturis-
ko Reformācijas kustību 16.gadsimtā. Arī to jau mēs esam iesākuši ar pub-
likāciju par Luteru un mēdijiem „Zelta Vārtu Vēstu” oktobra numurā. 
Tomēr Reformācija nebija tikai vēsturisks notikums apmēram 500 gadus 

atpakaļ. Reformācijai nebūtu nozīmes, ja tā netiktu turpināta arī mūsdienās. Tāpēc mēs arī savā 
draudzē negribam tikai skatīties atpakaļ vēsturē, bet arī pārdomāt, kā mēs varētu ienest Refor-
māciju mūsu ikdienā un kādu veidot Reformācijas nākotni. 

Šogad Gavēņa laikā (Gavēnis šogad sākas 1.martā) es aicināšu visus interesentus pulcēties 
uz garīgām pārrunām pirms dievkalpojuma, kuru laikā pārrunāsim Lutera Mazo Katehismu jeb 
Kaķismu un tā nozīmi mūsu ikdienā. Šādas pārrunas notiks arī citās luterāņu baznīcās ASV, kā 
uz to aicina ELCA prezidente bīskape Elizabeth Eaton (viņas aicinājumu var redzēt mājaslapā 
www.elca500.org). Arī citā Baznīcas gada laikā pārdomāsim un lietosim Lutera vārdus biežāk 
kā parasti. 

Aicinu jūs visus šajā gadā būt īpaši atvērtiem Lutera Reformācijas atzīmēšanā. Pievērsiet 
uzmanību notikumiem saistībā ar Reformācijas gadadienu, kas tiek organizēti mūsu apkārtnē. 
Piemēram, 11.maijā Goethe Institute, Bush Street, San Francisko, tiks atvērta vācu mākslinieka 
Wenzel Ziersch izstāde „Aus Wort wird Bild—The Word Becomes Image.” Vai arī noklausieties 
kādu Baha vai cita Reformācijas mūziķa koncertu, kādu Ziemeļkalifornijā netrūkst! It īpaši pie-
vērsiet uzmanību pasākumiem, kas tiks rīkoti rudenī gan mūsu draudzē, gan mūsu Baznīcā, gan 
Ziemeļkalifornijā. 

Tomēr viens no labākajiem veidiem, kā atcerēties Reformāciju un turpināt to mūsu ikdienā, 
ir Bībeles lasīšana un studēšana. Uz to es gribu jūs visus īpaši mudināt. Nolieciet sev mērķi iz-
lasīt noteiktu Bībeles grāmatu vai Bībeles daļu (piemēram, evaņģēlijus) kādā noteiktā laikā un 
pieturieties pie šī solījuma. Lasot Svētos Rakstus, jūs ļausiet Dieva Vārdam turpināt Dieva re-

formāciju, kurā Mārtiņš Luters bija tikai viens mazs solītis, refor-
māciju, ko Dievs šajā pasaulē veic jau no pašiem cilvēces sāku-
miem, katru dienu no jauna. 

Diak. Rota 

Šāda maza Lutera figūriņa no vācu firmas Playmobil mūsu baznī-
cā šajā gadā atgādinās gan bērniem, gan vecākiem draudzes lo-
cekļiem par Reformācijas 500.gadadienu. 
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DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

10.decembrī Sakramento Diak. R.Stone 26 apmeklētāji $300.00 

17.decembrī Los Gatos Diak. R.Stone 11 apmeklētāji $55.00 

24.decembrī San Francisko Diak. R.Stone 110 apmeklētāji $1,942.00 

Ziemsvētku Ziedojumi 

Pēteris Auzers $100.00 Sigurds Brīvkalns $50.00 

Sandra Currier  $100.00 Ruta Grand $35.00 

Ārija Grauss $50.00 Benita Jansone $20.00 

Linda Kalna $50.00 Ilmārs Krasts $200.00 

Valda Lapkašs $25.00 Ruta Lūkas $30.00 

Dzintra Pružinskis $50.00 Alnis Ramanis $50.00 

Ēriks Salzirnis $25.00 Kristaps Zariņš $1,000.00 

Inta Zemjānis $150.00   

 
JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  

BIEDRĪBAS: 
 

 26.februārī pl.10.00 ZKLB pilnsapulce 

 4.martā pl. 4pm izrāde „Emīls un Berlīnes zēni”, SF teātra darbnīca 

 Baltimoras Dziesmu un Deju svētku organizētāji aicina iepazīties ar svētku programmu 
un norisi, vairāk informācijas mājaslapā: www.latviansongfest2017.com 

LĪDZ 31.DECEMBRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 



LELBA un Apgabala nodeva 

Anita Greenband   $12.00 

Ruta Petričeks   $30.00 

Imants Švāns   $12.00 

Draudzes budžeta vajadzībām 

Edmonds Žīgurs $500.00 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Juris Cilnis            $30.00 Ruta Petričeks     $40.00 

Anita Greenband   $35.00 Imants Švāns       $30.00 

Benita Jansons       $50.00  

Arhibīskapes Algas Fonds 

Anita Greenband   $50.00 

Cesvaines Mūzikas Skolai (Rasmas Salmiņš Piemiņai) 

Imants Švāns   $50.00  

Smiltnieku Ģimenei Latvijā 

Dāmu Komiteja   $535.00 

Edvīna un Elzas Zuntes Piemiņai 

Lauma Zunte   $350.00 

ZELTA VA RTU VE STIS 

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

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 



DRAUDZES VALDE 

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 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

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 

 

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 VA RTU VE STIS 
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