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Dzejoļi no Aijas Grinbergas dzejoļu krājuma „Sirds Vēstules” 

SĀPE 
 

Sāp? Ja tā vajag, lai sāp, 

Tikai Debesu kalnā palīdzi kāpt! 
Un ja vēl kaut ko lūgt drīkstētu es, 

Bez vaida sāpi, Kungs, palīdzi nest! 
Grūti? Ja vajag, lai ir, 

Tikai lūdzu, lai grūtums mūs neizšķir! 
Prieks? Tavs tuvums ir lielākais prieks, 

Es gribu, lai citiem arī tas tiek! 
Bet šodien, kad vasara izdaiļo āres, 

Sirds pilna kā bišu medainā kāre 
Ar visu, ko Tu, Kungs, dāvini man – 

No rīta pie loga nolikdams 
Rasotu Debesu lilijas zvanu. 

JA ES ... 
 

Ja es sažuvis, sakaltis māls, 

Mīci un izveido! 
Ja es zemes un pasaules sāls, 

Ņem un izlieto! 
Ja es templis, Tevis būvēts, celts, 

Nāc un iemājo! 
Tikai tā es varu būt zelts, 

Kas Tavu spožumu atstaro. 

TEV – MANS DIEVS! 

 
Es klusumā vēlos būt 

Un gūt 
Katru vārdu, ko runā Tu, 

Lai neteiktu, 

Kā bieži saku – 
Es saprast nemāku 

Tavu prātu, ak, Dievs! 
Lūdzu, man klusumu neatņemiet, 

Lai varu iet 
Turp, kur runā Dievs. 

*** 
 

Kāda brīnišķa diena, 
Jo es neesmu viena! 

Es Tevi jūtu ik gaismas starā, 
Kas caur mākoņiem plūst, 

Ikvienā pumpurā kļavas zarā, 
Kas aiz loga no ziemas drēgnuma žūst. 

Es Tevi jūtu dvēseles mierā, 
Kas mani augšup, pret Debesīm ceļ, 

Ikvienā jaunā dzīvības asnā, 
Kas Tavā spēkā par prieku Tev zeļ. 

Es Tevi jūtu kā mūri ap mani, 
Kā dzīvību sevī, 

Kā rīksti, ar kuru Tu gani, 
Kā svētību, kuru Tu devi. 
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PĀRRUNU STUNDAS GAVĒŅA LAIKĀ 

Šogad Gavēņa laikā aicinu visus interesentus uz pārrunu stundām pirms dievkalpojuma 
San Francisko. Iesāksim rītu, lasot un pārdomājot Mārtiņa Lutera Mazo Katehismu. 

45-minūšu pārrunu stundas sāksies pl.10.00 pirms dievkalpojumiem 12. martā un 

26.martā. 

Aicinu Jūs līdzi ņemt savus Mazos Katehismus, ja jums tādi mājās ir. Pā-

rējiem tos iedosim nodarbības laikā. Tiem, kam pieejams internets, mazo 

katehismu var atrast www.lmf.lv mājaslapā. 

Tiem no jums, kas nespēsiet tikt uz pārrunām, šeit piedāvāju īsas neklātie-

nes pārrunas par Mārtiņa Lutera Mazo Katehismu. 

Vārds „katehisms” (bieži latviskots kā „kaķisms”) nāk no grieķu vārda, 

kas nozīmē „mācīt mutiski”. Viduslaikos tas bija pazīstams mācīšanas 

veids, lietojot jautājumus un atbildes, ar kuru palīdzību bērniem un pieau-

gušiem mācīja doktrīnas jeb pamatmācības gan baznīcā, gan ārpus baznī-

cas. Luters uzrakstīja „Mazo Katehismu” 1529.gadā, lai ar tā palīdzību viņa jaunās baznīcas 

vienkāršie locekļi varētu apgūt kristīgās baznīcas pamatmācības. Lutera „Mazais Katehisms” 

sastāv no sešām daļām:  baušļi, Apustuļu Ticības Apliecība, „Mūsu Tēvs” lūgšana, kristību sak-

raments, grēksūdze un grēku atlaišana un Vakarēdiens. Šajā reizē apskatīsim tuvāk trešo kate-

hisma daļu. 

„Mūsu Tēvs” lūgšanu Luters „Mazajā Katehismā” sadala septiņās lūgšanās, pirms tām ir 

„uzrunas vārdi” un to noslēgumā ir „galavārdi”. Tāpat kā citos katehismos, arī Luters savā 

„Mazajā Katehismā” par katru lūgšanas daļu jautā jautājumu, uz kuru pats pēc tam atbild. Viņa 

jautājumi parasti ir vieni un tie paši: „Kas tas ir?” un „Kā tas notiek?” Lutera atbildes uz šiem 

jautājumiem varat atrast viņa katehismā un es aicinu jūs to izlasīt! Šeit, jūsu pārdomām un iek-

šējām „pārrunām” ar sevi, es piedāvāju citus jautājumus par „Mūsu Tēvs” lūgšanas daļām.  

Uzrunas vārdi: “Mūsu Tēvs debesīs!”  

“Mūsu Tēvs” nozīmē, ka Dievs mums ir pavisam tuvu klāt un labi pazīst. Tomēr tas, ka šis tēvs 

mums ir “debesīs”, norāda uz distanci starp mums un Viņu. 

Kā tu piedzīvo Dievu pavisam tuvu? 

Kad tev Dievs liekas tāls un neaizsniedzams? 

Pirmā lūgšana: “Svētīts lai top Tavs vārds.”  

Dieva „vārds” šeit nozīmē ne tik daudz to, ko Dievs ir teicis, bet vārds, kurā mēs Dievu saucam. 

Un tas nav tikai nosaukums, bet nozīmē arī to, ko Dieva vārds mums nozīmē – Dieva paša varu 

un spēku.  

Kā tavā dzīvē Dieva vārds ir svētīts?  

Ko tu dari, kad kāds tavā klātbūtnē Dieva vārdu, Viņa varu un spēku atklāti nozaimo? 
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Otrā lūgšana: “Lai nāk Tava valstība.”  

Latviski precīzāks tulkojums būtu “atnāk”, jo grieķu vārds apzīmē vienreizēju nākšanu, pabeig-

tu un pilnīgu.  

Kā Dieva valstība ir atnākusi pie tevis?  

Kā tu, kas esi Dieva valstības liecinieks un vēstnesis, palīdzi Dieva valstībai atnākt pie citiem, 

šajā pasaulē? 

Trešā lūgšana: “Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.”  

Ar šo lūgšanu mēs aicinām Dievu mūsu dzīvē. 

Vai tu ļauj Dieva vēlmēm notikt pie tevis? 

Vai tu palīdzi Dieva vēlmēm notikt virs zemes? 

Ceturtā lūgšana: “Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.”  

“Dienišķā maize” jāsaprot plašāk kā tikai miltu produkts, ko ēdam gandrīz katru dienu. 

Kas ir tava “dienišķā maize”, bez kuras tu nespēj dzīvot?  

Kā šodien Dievs tev dod to, kas tev ir vajadzīgs? 

Piektā lūgšana: “Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādnie-

kiem.”  

“Parāds” nozīmē, ka kāds mums ir devis un mums jādod atpakaļ.  

Kas tas ir, ko Dievs tev ir devis un ko tu nevarēsi Viņam atdot?  

Kas ir tie cilvēki, kas ir tev parādā fiziskas vai garīgas lietas, un kuriem tev jāmācās atlaist vi-

ņu parādu? 

Sestā lūgšana: “Un neieved mūs kārdināšanā.”  

“Kārdināšana” šeit nozīmē to pašu ko “pārbaudījums”. Lai gan bez pārbaudījumiem mēs dzīvē 

nevaram iztikt, mēs nedrīkstam kārdināt Dievu, neticēdami Viņa klātbūtnei un varai.  

Kādas ir tās situācijas tavā dzīvē, kas tevi kārdina uz neticību?  

Kas tev palīdz turēties pretī neticībai? 

Septītā lūgšana: “Bet atpestī mūs no ļauna.”  

Jēzus kārdināšanu veica “ļaunais”, un tas šajā lūgšanā tiek atgādināts, jo šeit ļaunums var nozī-

mēt ne tikai vispārēju ļaunumu, bet arī konkrētu ļaunuma avotu.  

Kur Dievs tavā dzīvē līdz šim brīdim ir atpestījis no ļauna? 

Kā Dievs tev atbild uz tavām lūgšanām? 

Galavārdi: “Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.” 

Kā Luters saka, mums ir jālūdz šī lūgšana ticībā, ka Dievs to uzklausa. 

Cik bieži tu saki “Mūsu Tēvs” lūgšanu? 

Vai tu tici, ka Dievs uzklausa tavas lūgšanas? 

 

Lai Dievs svētī Jūsu lūgšanas un pārdomas šajā Gavēņa laikā! 

Rota 
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DIEVKALPOJUMI APRĪLĪ 

 

Svētdien, 4./ 16. 
plkst. 11.00 
Lieldienu rīta dievkalpojums 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis 

 

Sestdien, 4./ 22. 
Plkst. 12.00 
Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross  
4465 H Street, Sacramento 
 

 

Svētdien, 4./ 30. 
plkst. 11.00 
Dievkalpojums ar dievgaldu 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

DIEVKALPOJUMI MARTĀ 

 

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

 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pirms dievkalpojuma pl.10.00 Pārrunu stunda 

 

Sestdien, 3./ 18. 
Plkst. 12.00 
Gavēņa laiks 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross  
4465 H Street, Sacramento 

 

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

 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pirms dievkalpojuma pl.10.00 Pārrunu stunda 
Pēc dievkalpojuma ikgadējā Draudzes Padomes 
sēde 
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Svētdien, 16.aprīlī pl. 11 

 

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS 
 
 
 
 
 
 

Pēc dievkalpojuma visi aicināti pulcēties uz  

LIELDIENU BROKASTĪM 
 

Ziedojums $20 

DIEVKALPOJUMI MAIJĀ 

 

Svētdien, 5./ 14. 
plkst. 11.00 
Mātes Diena 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pēc dievkalpojuma Ģimenes dienas brokastis 

 

Sestdien, 5./ 20. 
Plkst. 12.00 
vada māc. Kārlis Žols 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross  
4465 H Street, Sacramento 
 

 

Svētdien, 5./ 21. 
plkst. 11.00 
vada māc. Kārlis Žols 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pēc dievkalpojuma tikšanās ar māc. Kārli Žolu 
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IESVĒTĪBAS 2018.GADĀ  
 
 

Mūsu draudzē ir izteikta interese veidot jaunu iesvētāmo grupu, kuru iesvētītu 2018.gada maijā.  

Aicinām visus jauniešus, kas vēlas iesvētīties, pietiekties pie draudzes diakones personīgi vai 

pa epastu rotina@runbox.com 

Visus interesentus aicinām uz pārrunām pēc dievkalpojuma 4.jūnijā! Tajā pārrunāsim, ko sagai-

dām no iesvētībām un kā mēs visi kopīgi tām vislabāk varam sagatavoties. 

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes ilggadīgo un aktīvo locekli Dzintru Pružinskis viņas nākamajā 
dzīves posmā, pārceļoties uz dzīvi Sietlā. Viņas jaunā adrese ir Northgate Plaza, Apt. #318, 

11030 5th Ave. N.E., Seattle, Washington 98125 
 

Lai Dieva svētība pavada Dzintru un visu viņas ģimeni! 
„Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā  

vienumēr.” (Ps.23:6) 

VISI ACINĀTI UZ DRAUDZES PADOMES SĒDI 26.MARTĀ! 

26.martā pēc dievkalpojuma notiks ikgadējā Draudzes Padomes sēde. Šajā sēdē pārrunāsim 
svarīgus jautājumus, kas saistīti ar draudzes garīgo, praktisko un finansiālo dzīvi.  
 
Aicinām sēdē piedalīties visus draudzes locekļus, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vēlēti Drau-
dzes Padomē. Nāciet ar saviem jautājumiem, ieteikumiem un piedāvājumiem palīdzēt! 
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JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  
BIEDRĪBAS: 

 
 

 4.martā pl.4pm visi aicināti noskatīties SF teātra darbnīcas izrādi „Emīls un Berlīnes zē-
ni”, 12.martā grupa ar šo izrādi viesosies Losandželosā 

 Svētdien, 9.aprīlī Latviešu skola organizē Lieldienu olu krāsošanu 

DIEVKALPOJUMI LATVISKI INTERNETĀ 

Draudzes locekļiem, kas lieto facebook sociālo tīklu—jums ir iespēja pievienoties facebook 

grupai DIEVKALPOJUMI un katru svētdienu redzēt dievkalpojumu latviešu valodā tiešraidē! 

Tos var arī redzēt mājaslapā https://ltv.lsm.lv/lv/kultura/dievkalpojums 

SEDZIŅAS ALTĀRA TRAUKIEM 
 

Līdz šim mūsu draudzē Vakarēdiena trauki dievkalpojuma laikā 

tika segti ar baltu drēbju salveti. Pēc diakones Rotas ieteikuma 

un ar Valdes atbalstu esam iegādājušies Latvijā austu drēbi li-

turģiskās krāsās, kuru turpmāk izmantosim Vakarēdienu trauku 

apsegšanai. Audums nāk no līdzīgu segu veidošanas Limbažu 

ev.lut. draudzē un šobrīd Sallija pabeidz to apšūšanu. Liels pal-

dies Sallijai! Lai jaunās Vakarēdiena segas kalpo Dievam par 

godu un mums visiem par patikšanu! 



ZELTA VA RTU VE STIS 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

12.decembrī San Francisko Diak. R.Stone 15 apmeklētāji $157.00 

28.janvārī Sakramento Diak. R.Stone 14 apmeklētāji $205.00 

LELBA un Apgabala nodeva 

Rasma Bīns $12.00 Dagmāra Lejnieks $15.00 

Eleonora Grandovskis $12.00 Vitauts Ozols $15.00 

Gaļina Kolbs $15.00 Andris Ramans $24.00 

Tekla Kristofors $12.00   

Zelta Vārtu Vēstīm 

Rasma Bīns $40.00 Tekla Kristofors $30.00 

Eleonora Grandovskis $25.00 Vitauts Ozols $50.00 

Ārija Grauss $50.00 Ivars Plešcovs $25.00 

Kārlis Grošs $50.00 Andris Ramans $26.00 

Gaļina Kolbs $35.00 Aivars Savelis $35.00 

Ziemsvētku ziedojums 

Gaļina Kolbs $20.00   

Ziedojums draudzei 

Austra Gauger $100.00   

LĪDZ 22.FEBRUĀRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

Minimālās draudzes nodevu likmes:  

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

LELBA nodeva ir $12 gadā  
 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU”  
IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMIEM 
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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 Dr ive, Novato, CA 94949, tel. (415)382
-1587, e-pasts: karltekla@aol.com 

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

REVĪZIJAS KOMITEJA 

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 
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