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DRAUDZES VALDE
Dārgie draudzes locekļi un atbalstītāji!
Ir pagājis gads kopš esam bijuši fiziski nošķirti viens no otra, vīrusa dēļ.
Ierasto dievkalpojumu, sarīkojumu un kopā būšanas brīžu vietā esam
bijuši spiesti pielāgoties un pārslēgties uz virtuālu klātesamību, kur nu
vien iespējams. Šis nav bijis viegls laiks. Tomēr, ja mazliet pacenšamies,
varam saskatīt arī ko labu šajā laikā. Tas ir devis mums iespēju mazliet
apturēt ikdienas steigu un drudzi, pavadīt vairāk laika lūgšanās un
pārgrupēties.
Esmu pateicīgs mūsu diakonei Gunai Reinai, kura, par spīti visiem
šķēršļiem, regulāri gatavo mums video svētbrīžus un vada iknedēļas
lekcijas. Esmu pateicīgs mūsu draudzes valdei, kura dara visu iespējamo
(un bieži vien arī neiespējamo) lai turpinātu draudzes darbību cik nu vien
tas ir šajos laikos iespējams. Paldies jums visiem!
Esmu dzirdējis kādu sakām, ka mēs latvieši esam sīksta tauta un ne šo
vien varam izturēt. Esmu pārliecināts, ka tā arī ir un pavisam drīz mēs
atkal varēsim tikties klātienē un būt kopā. Uz to tad arī visi cerēsim!
Kārlis Veilands

Draudzes valde tikās Zoom sanāksmē 28. februārī, kurā lēma par sekojošo:
1. Atbalstīt “Zupas virtuves” projektu.
2. Atlikt šogad paredzēto draudzes padomes sēdi uz nenoteiktu laiku.
3. Nākamo valdes sēdi noturēt 28. martā.
Draudzes valde arī ir izskatījusi ienākušos pieteikumus A. Jullas stipendijām un lēma
piešķirt stipendiju Gundegai Nīgalei un Sandijai Lindei.

Draudzes saziņa
Plānojam veikt izmaiņas mūsu epastu sūtīšanas sistēmā, un šīs izmaiņas varētu dažiem no
jums draudzes sūtītos epastus iemest “spam” vai pie “advertisements”.
Ja līdz šim saņēmāt, bet turpmāk regulāri nesaņemat draudzes ziņas e-pastā (no e-pasta
adreses zvvestis@gmail.com), lūdzu ziņojiet Kārlim Veilandam.

Dievkalpojumi klātienē, kā arī citi mūsu draudzes sarīkojumi un sapulces vēl aizvien nenotiek
līdz turpmākam paziņojumam sakarā ar vīrusa COVID-19 ierobežošanas pasākumiem.
Pieejamo informāciju par LELBA organizētiem, kā arī diakones Gunas Reinas vadītiem
online dievkalpojumiem nosūtām pa e-pastiem.
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Dievs, kas redz slepenībā.
Pārdomas Lielai lūdzamai dienai.
Jēzus mācīja: Mateja ev. 6:1-8,16-18;
“Sargieties darīt labos darbus cilvēku priekšā, ka tie jūs ievērotu,
jo tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debesu Tēva.
Kad tu dari žēlsirdības darbus, neliec savā priekšā tauri
pūst, kā to dara liekuļo sinagogās un uz ielām, lai cilvēki
tos godinātu. Patiesi es jums saku: tie jau saņēmuši savu
algu. Bet, kad tu dari žēlsirdības darbus, lai tava kreisā
roka nezina, ko labā dara, ka tavs žēlsirdības darbs paliek
apslēpts; bet tavs Tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos.
Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās
un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt Dievu, lai cilvēkiem
izrādītos. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu lūdz, tad ieej savā kambarī un,
durvis aizslēdzis, lūdz savu Tēvu apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Kad jūs
lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni; tie domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tiek uzklausīti. Neatdariniet viņus, jo
jūsu Tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat.
Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi
es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju,
ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam Tēvam apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi
atalgos.”
Kad esi domājis par to, ka tici Tēvam, kas redz slepenībā, tad zini – tas ir Jēzus mācībā atrodamais otrais
skaidrojums, lai raksturotu Dievu. Tēvs, kas redz apslēpto, ir tas Pats Dievs Tēvs, ko Jēzus pielūdza. Šis
trīskārtīgi atkārtotais apzīmējums: Tēvs, kas redz slepenībā, ir unikāls šai vietā Bībelē. Vecajā Derībā
runā par Dievu kā Tēvu savai Israēla tautai – tie ir Viņa dēli un meitas. Psalms 103:13 skaisti salīdzina
Dievu ar tēvu: “Kā tēvs žēlo savus dēlus, tā Kungs žēlo tos, kas viņa bīstas” un Daniēla grāmatas vārdi
2:22 vēsta, ka Dievs “atklāj dzīlēs apslēpto, viņš zina, kas ir tumsā, gaisma mājo pie viņa”. Tomēr nekur
citur nav rakstīts, ka Viņš ir Tēvs, kas redz slepenībā.
Tas ir kas jauns, ko mums vēl un vēl pārdomāt, kā arī tas, ka Jēzus trīs reizes atkārto, ka šis Tēvs mūs
atalgos, pat ja tas neliekas vajadzīgi vai piemēroti. Viņš neprasa, vai vēlamies to saņemt. Tā būs, Viņš
mūs atalgos, jo Viņš tā vēlas! Nevienam citam nav tas jāzina, bet Tu nekad to neaizmirsīsi. Pat savā
vistumšākajā, tukšākajā kambarī ieslēdzies, Tu saņēmi šo algu, šo negaidīto dāvanu. Pēkšņi Tu zināji,
ka Viņš Tevi redz, dzird, saprot un mīl. Tu juti, kā tevi dziedināja un pārvērta Viņa žēlastība. Tu juti, kā
Tevī ieplūda gaisma un miers, it kā Viņš Pats turētu Tevi savā mīlestības apskāvienā, un Tu zināji, ka
šajā vietā Tu tomēr nebiji viens.
Bērnībā sevišķi mīļas bija tādas vietas, kur paslēpties. Ja augām daudzu bērnu ģimenē, ne vienmēr tā
bija ‘tava istaba’, bet varbūt pat vieta mežā, bēniņos, lielā drēbju skapī? Gribējām, lai kaut kur mēs varētu
būt pavisam vieni. Un tagad? Ja ap mums plūst bērniņu balsis vai guļamistabā izveidotajā biroja telpā
skan nemitīgie datora atgādinājumi, ka atkal jādodas uz Zoom sēdi, vai ienācis epasts, ko jāatbild?.. Tiek
pat ieteikts atrast vietu, kur uz mirkli aiziet no visiem un visa. Zinu, Covid-19 laikā daudzus nospiež
tieši tas, ka mums bijis par daudz jāslēpjas no citiem, jābūt vieniem pārāk lielā klusumā. Šie brīnišķīgie
un žēlsirdīgie Jēzus vārdi atgādina: Tēvs, kas redz slepenībā, ir klāt! Pat tava klusēšana Viņu neaizkavē
tev atbildēt, jo Viņš zina, kas tev vajadzīgs, pirms tu Viņu lūdz.
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Domāju par tiem, kas pirmo reiz dzirdēja šos Jēzus vārdus. Tikai īsi pirms tam, kalna sprediķī, Jēzus bija
sācis mācīt par to, kāds ir šis Tēvs, kurš mums ir klāt. Vispirms Jēzus mācīja, ka Tēvam pieder viss gods!
Mūsu vienīgam nodomam vai motivācijai darīt labus darbus - vai tas būtu, kā šīs dienas tekstos - ziedojot,
lūdzot vai gavējot - jābūt, lai citi, to redzēdami, godātu Tēvu, kas ir debesīs (Mt. 5:16). Otrkārt, Jēzus
atklāj, cik Viņš, mūsu Tēvs ir taisnīgs un Jēzus prasa ne mazāk no mums: “(..) es jums saku: mīliet savus
ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni; jo viņš liek saulei
uzlēkt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem.” (Mt. 5:44-45). Treškārt, Jēzus
atklāj, ka Tēvs ir pilnīgs un, vēlreiz mums pavēl: “Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs.”
(Mt. 5:48). Un vēl pāri visam, Viņš ir Mūsu Tēvs debesīs. (Mt. 6:11). Ne tikai mans, pat ne tikai Jēzus,
bet mūsu visu Tēvs, kas mūs uzklausa pat apslēptās vietās un aicina kopā lūgt daudzskaitlī.
Mums Ciešanu laikā dāvinātas 40 un 6 dienas dot, lūgt, gavēt – nevis, lai kādam, vai pat sev, ko
pierādītu, bet, lai pavadītu laiku ar Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu. Dodot, lūdzot, gavējot, nevis kā tādi,
kam ir kas jāpierāda citiem. Tādēļ apslēptībā. Lai nekas nenovērstu mūsu uzmanību, neiztraucētu mūsu
mieru, neaizsauktu prom no Tēva, kas redz slepenībā un zina, kas mums vajadzīgs, pirms mēs Viņu
lūdzam. Kā? Kā gan nē.
Izlūdzoties jums Tēva klātesamību un Kristus mieru, dodoties šai klusā, svētā laikā,
+ Lauma Zušēvica
Foto : Baiba Rēdmane

Miris Guntis Osītis
Dzimis 1937. gada 1.maijā, Rīgā, Latvijā
Miris 2021. gada 21. februārī, Orinda, Kalifornijā

Draudzes finanšu ziņas
SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Dec 3 – Mar 8)
K.Žola audžu bērniem
Gvido Bergmanis
Anita Greenband
Rasma Rekšāns
Imants Švāns
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$200,$35,$25,$50,-

Ziedojumi
Līvija Matsons
Edmonds Žīgurs

$50,$500,-

LELBA un apgabala nodeva
Jānis Birznieks
Līvija Matsons
Andris Ramāns

$12,$50,$50,-
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Juris Cilnis
Andris Ramāns

$40,$50,-

Ziemassvētku ziedojumi
Ārija Hansen
$50,Edvīns Hincenbergs
$100,Nikolajs un Denise Lapiņš $2000,Ivars Pleščovs
$50,Biruta Sibole
$100,Ingrīda Skrabe
$100,Kristaps un Zinta Zariņš
$1000,-
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Turpinās lekciju kurss “Dzīves jautājumi” ar diakoni Gunu Reinu
Labdien!
Sekojot Gavēņa laika ieteikumiem vairāk laika veltīt lūgšanām, Bībeles lasīšanai, pārdomām, laikam, ko
veltam Dievam, es jūs aicinu katru trešdienu, sākot ar 24.februāri plkst. 7:00 vakarā piedalīties lekciju
kursā “Dzīves jautājumi”. Katru reizi būs viena lekcija pēc kuras varēsiet izteikt savas domas un uzdot
jautājumus.
Šī varētu būs lieliska iespēja virtuāli satikt sen neredzētas vai jaunas sejas. Pievienoties Zoom lekcijām
iespējams no datora, iPad, mobilā telefona vai mājas telefona. Izmantosim moderno tehnoloģiju
piedāvātas iespējas.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu rakstiet uz epastu gunareins@gmail.com
Sirsnīgā mīlestībā,
diakone Guna Reina
Zoom saite:
https://us02web.zoom.us/j/83209260145?pwd=NjMxOFE5WkdnSms2QndFOExDVTVMQT09
Tālruņa numurs, ja vēlaties pievienoties pa tālruni: 669-900-9128
Meeting ID: 832 0926 0145 Passcode: 463583
3.nodarbība Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?

17.martā

4.nodarbība Kāpēc un kā man lūgt?
5.nodarbība Kāpēc un kā man lasīt Bībeli?

24.martā
31.martā

24. februāra lekcijas dalībnieki
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Jēzus sacīja: Es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet!
(2021. g. Augšāmcelšanās svētku dienas lozungs)

Mīļie draugi, māsas un brāļi Kristū!
Cik skaisti šie Jēzus vārdi! Augšāmcelšanās vēsts! Un reizē apsolījums, jo Viņš tos teica, nevis
Lieldienu rītā, bet gan Zaļajā Ceturtdienā. Zinot, ka tajā pašā vakarā, Viņš tiks apcietināts un nākošajā
dienā, piesists pie krusta.
Bet, mīlot savus mācekļus, Jēzus nedomāja par sevi, bet par viņiem -- un viņus iedrošina: Es dzīvoju un
jūs arī dzīvosiet. Tie ir mīlestības vārdi, mierinājuma un cerības vārdi. Lieldienu vēsts pirms
Lieldienām.
Arī mēs šos Jēzus dzīvības vārdus dzirdam pirms Lieldienām. Vēl ir Gavēnis, vēl priekšā stāv Klusā
Nedēļa (par kuru, lūdzu skat. ziņojumu šīs lapas apakšā!). Tas ir nopietns un svētīgs laiks kurā
sekojam Jēzum Viņa krusta ceļā. Laiks, kad varam pārdomāt šķietamo pretrunu, ka ceļš nebeidzās ar
Jēzus nāvi, bet ved caur nāvi uz dzīvību. Jēzum, un, pēc viņa apsolījuma, arī mums.
Es dzīvoju! Un arī jūs dzīvosiet!
Mīļie draugi, mīļās Rietumu Apgabala draudzes --- šogad Jēzus apsolījuma vārdi mūs uzrunā ar jaunu
spēku. Man liekas, ka mēs visi esam gatavi tos dzirdēt! Pēc garā pandēmijas gada, tie mūs iedrošina
un dod augšāmcelšanās cerību!
Es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet! Tā Kunga vārds - Pateicība Dievam!
PRIECĪGUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANOS SVĒTKUS!
Jūsu, prāv. Daira
Ziņojums
LELB Pasaulē apgabali gatavo Klusās Nedēļas un Kristus Augšāmcelšanās svētku video
dievkalpojumus kas tiks izsūtīti visām draudzēm, lai varam būt vienoti šajā svētīgajā laikā.
Pūpolu svētdienas dievkalpojumu veidos Vācijas Apgabals, prāv. Klāvs Bērziņš
Zaļās Ceturtdienas – Rietumu Apgabals, prāv. Daira Cilne
Lielās Piektdienas – Latvijas Apgabals, prāv. Ieva Puriņa
Lieldienas vigīlīju – Austrumu Apgabals, prāv. Anita Vārsberga Pāža
Kristus Augšāmcelšanās Svētki – archib. Lauma Zušēvica
Pirms katra dievkalpojuma e-pastos izsūtīsim saites uz video, kuras piespiežot tiksiet pie
dievkalpojuma ieraksta.
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DRAUDZES VALDE
Priekšnieks Kārlis Veilands: P.O. Box 71023, Sunnyvale, CA 94086
tel: (408)813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com
Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., San Francisco, CA 94122
tel. (415)566-5473, e-pasts: rrekshans@gmail.com
Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619
tel. (510)531-3865, e-pasts: aivarss@aol.com
Dāmu komit. vadītāja Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030
tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com
Valdes loc. Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510
tel. (707)748-0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com
Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131
tel. (415)824-9575
Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA 94949
tel. (415)382-1587, e-pasts: karltekla@aol.com
Valdes loc. Anita Norāns: 12635 Indie Court, Saratoga, CA 95070
tel. (408)252-1423, e-pasts: noransm@aol.com

DIAKONE
Diakone: Guna Reina: 13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401
tel. (714) 829-6449, e-pasts: GunaReins@gmail.com

REVĪZIJAS KOMITEJA
Komitejas loceklis Arnolds Ābele: 4022 Payne Ave., San Jose, CA 95117
tel. (408)246-7642, e-pasts: flyer4022@aol.com
Komitejas loceklis Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526
tel. (925)837-9552, e-pasts: auramans@sbcglobal.net
Komitejas loceklis Mārtiņš Andersons: P.O. Box 470691, San Francisco, CA 94147
e-pasts: tikunta@yahoo.com

ZELTA VĀRTU VĒSTU REDAKCIJA
Redakcija: P.O. Box 71023, Sunnyvale, CA 94086, e-pasts zvvestis@gmail.com

ZK LATVIEŠU DRAUDZES NAMS
Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 | Telefons: 415-550-9056
Nama lietošanas jautājumos zvanīt Sallijai Filicai, TEL. 415-550-9056
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