Mīļā draudze - Dear friends

Priecīgus, gaišus Kristus Piedzimšanas Svētkus
un
Dieva svētītu Jauno Gadu
novēl prāv. Daira un draudzes valde
Jānis Šulcs, Andrejs Zāmelis, Ēriks Raisters, Jānis Rubenis, Pauls Kalniņš, Lisa
Pružinskis, Tālis Jaundālderis

Prāv. Daira and the church board
Jānis Šulcs, Andrejs Zāmelis, Ēriks Raisters, Jānis Rubenis, Pauls Kalniņš, Lisa
Pružinskis, Tālis Jaundālderis wish you a

Joyous Christmas and a Blessed New Year

Adventa laika cerībā gaidot Ziemsvētkus
Adventa laiks ir gaidīšanas laiks, kam parastā iezīme ir
cerība. Jo grūtāki un juceklīgāki, tumšāki laiki, jo spēcīgāka
cerība, ka patiesi Dieva apsolījumi vēl spēkā. Tā Bībele
definē cerību. Tā ir pārliecība, ka Dievs izpildīs savus
apsolījumus. Reiz Dievs bija solījis: “Tavā priekšā ir droša
nākotne, un tava gaidīšana tevi nevils.” (Sak. 23:18)
Pirmajā Ziemsvētku brīnumā Vārds tapa miesa un Dieva
solījumi piepildījās. Piedzima Jēzus Kristus, kurā bija
dzīvība, un dzīvība bija pasaules gaisma!” (Jņ 1:4)
Bija klusa nakts, gandrīz kā apburtā skaistumā. Dievs likās tik tuvu. Nekas 9. februārī neliecināja, cik
drīz vīruss ielauzīsies pasaulē un to pārvērtīs. Ieejot Adventa laikā, ap mums pandēmija, konflikti, krīzes
un asākas cilvēku domstarpības vairo tumsu, maz dāvā cerību. Kristus to atjauno, mums atgādinot: “Es
esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ 8:12) Un
aug cerība pasaulē, kad dodamies no tumsas Viņa gaismā!
Gadu simteņiem ilgi šī gaisma atspīdējusi ticīgo sirdīs un dvēselēs, pat ja nācies gaidīt, izturēt
pārbaudījumus, pārvarēt ciešanas. Šogad mācītājam Paulim Urdzem būtu bijusi 100 gadu dzimšanas
diena. Vācu bēgļu nometnē, 1948. gadā, kad latvieši dzīvoja lielā nedrošībā un neziņā par savu nākotni,
vēl būdams teoloģijas students, izdevumā „Dzirkstele”, viņš bēgļus iedrošināja jo sevišķi šādā laikā
neaizmirst, ka:
“Kristīgajai draudzei jāparāda pasaulei, kas ir patiesa kopība, ka mīlestība nav tikai tukšs vārds. Mēs
tagad redzam, cik ļoti mums tomēr šīs mīlestības trūkst. Lūgsim, lai Dievs sūta savu Garu, lai dod mums
patiesu draudzi, lai dod kopību, lai dara mūs par Kristus mācekļiem, kuru pazīšanās zīme ir mīlestība. Virs
zemes nav pilnības, šeit viss ir tikai pa pusei. Bet mums ir droša cerība, ka tas Kungs mūs ved pilnībai
pretī…”
Šajā Adventā daudziem varētu likties, ka viss ir tikai pa pusei. Neskaitāmiem cilvēkiem augušas rūpes
par pasaules, savu un bērnu fizisko, garīgo un finansiālo veselību. Aug bailes par to, kāds būs 2021. gads.
Turēsimies drošā cerībā, nenomaldīsimies tumšo domu mežā, atcerēsimies, ka mēs piederam Tam, Kurā
“mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai”!
(Kol.2:9) Ne pa pusei mums ir dota pilnība Viņā! Ja ne dievnamos, tad virtuālajā pasaulē, dalīsimies
lūgšanās un dziļā pateicībā Dievam, ka Viņš tik pilnīgi piepildījis savus apsolījumus!
Pateicos Dievam par Viņa žēlastību un mūsu Baznīcu pasaulē! Pateicos Prezidijam, Virsvaldei, katrai
draudzei, ka tik uzticīgi, atjautīgi un svētīgi kalpojat! Lai Dievs turpina dziedināt šo pasauli un svētī mūsu
darbu! Tuvojoties Ziemsvētkiem – kā Latvijā, tā pasaulē – lai jūsu sirdis kļūtu gaišākas un cerībā
atjaunotas! Novēlu Dieva mīlestības un Kristus gaismas bagātus Viņa dzimšanas svētkus!
Jūsu, + Lauma Zušēvica

Un kad šis bērns nāca pasaulē, auga Dieva gudrībā un sāka sludināt Savu vēsti, Viņš teica:
"mīliet viens otru tāpat, kā ES esmu jūs mīlējis." (Jņ.ev.15:12).
Laikā, kad cilvēce ir neziņā un apmulsumā, visā pasaulē skan senā, bet mūžam jaunā un vienmēr
dzīvā Ziemassvētku vēsts: “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo
jums šodien Pestītājs dzimis.” Šie ir svētki, kad Debesu Tēva mīlestība parādās uz zemes,
lai mūs celtu pretī dievišķai godībai. Ziemassvētkos Dievs dāvina cerību, neiedomājamu
brīnumu Jēzū Kristū. Viņš nāk kā mūsu Glābējs, aicinot cilvēci piedzīvot Viņa Debešķīgo
žēlastību.
Jēzus Kristus kā Dievišķais Bērns reiz piedzima Betlēmē. Bet Viņš turpina piedzimst arvien no
jauna. Viņš dzimst cilvēku sirdīs - visur, kur cilvēki no sirds meklē grēku piedošanu, pestīšanu
un dvēseles mieru. Viņš dzimst mūsu ikdienā, mūsu rūpēs, mūsu nemierā, mūsu sāpēs, kad
redzam mūsu mīļos slimnīcās vai aiz logiem kādā veco ļaužu mītnē un neesam spējīgi no viņiem
atvadīties. Viņš dzimst mūsu ticībā, cerībā un mīlestībā.
Sūtu Ziemsvētku sveicienus mūsu LELBA draudzēm, mācītājiem/ām, draudžu locekļiem,
baznīcas darbiniekiem un lūdzējiem. Visiem, kas gaida mūsu Kunga atnākšanu, es un mana
ģimene vēlam svētītus un cerību pilnus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētību jaunajā
2021. gadā.
Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks

Ak, nāciet Viņu pielūgt!
Es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien
Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus tas Kungs!
(Lūkas ev. 2: 10-11)

Drīz, pavisam drīz, mūsu Adventa gaidīšanas laiks būs beidzies.
Skaistie Ziemsvētki būs klāt--jā arī šogad! Tie būs klāt, arī ja mēs
nevaram tos svinēt kā esam ieraduši - kā bijām cerējuši. Un varbūt
tāpēc, ka tie ir citādi, man prātā ienāca māc. Modra Plātes teiktais-ka Ziemsvētku stāsts būtībā ir par to, ka lietas iet citādi--ka notiek
tas, ko neviens nesagaidīja.
Marija noteikti nesagaidīja, ka viņai ar Jāzepu būs jādodas uz Betlēmi tāpēc, ka Romas ķeizars izsludinās
tautas skaitīšanu. Bet--tā notika. Viņi droši vien nesagaidīja, ka ieradušies Betlēmē, viņi nevarēs atrast
citu vietu kur palikt, kā vien lopu kūtiņā. Bet tā notika. Un, ka tur--nevis savās mājās Nācaretē, bet tur
Betlēmē, lopu kūtiņā pasaulē nāks viņas bērniņš--to viņa nesagaidīja, bet tā notika. Un, Lūkas raksta:
viņa ietina savu Dēlu autiņos un guldīja silītē.
Tikmēr gani, kas naktī sargāja savu ganāmpulku, arī piedzīvoja ko negaidītu. Pēkšņi viņu vidū nostājās
spožs eņģelis ar pārsteidzošu ziņu--Jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus tas Kungs!
Cik neparasta vēsts! Ko tā varētu nozīmēt? Brīdi apspriedušies savā starpā, gani nolēma doties uz
Betlēmi--raudzīt, kas noticis, ko Dievs viņiem licis pasludināt.
Un Ziemsvētkos, mēs tiekam aicināti--doties viņiem līdz. Kopā ar ganiem, atrast gan Mariju, gan Jāzepu,
gan Bērniņu, silītē gulošu, kā raksta Lūkas. Vai, kā mēs dziedam Ziemsvētku dziesmā--„Raudzīt šo Bērnu,
kas par mums ir dzimis!”
Dievs-ar-mums, kas nāk pie mums. Mūsu pasaulē, kāda tā ir. Arī tad, ja lietas neiet kā gribētos, kā esam
iecerējuši--Viņš nāk!
Viņš nāk ar savu brīnišķīgo mieru un gaišumu--Marijas bērniņš un Dieva Dēls! Dieva Godības un
Mīlestības iemiesojums--silītē gulošs!
Kopā ar ganiem un eņģeļiem--teiksim Viņam slavu! Gods Dievam augstībā--un cilvēkiem labs prāts!
Priecīgus, svētīgus--Gaismas un Mīlestības pilnus Ziemsvētkus!
Jūsu, prāv. Daira

Par visu, kas bijis--paldies! Par visu, kas vēl būs--JĀ!
(Dag Hammarskold)

Pēdējos mēnešos šī lūgšana uzrunā manu sirdi arvien vairāk, jo
šis laiks ir izgaismojis tik daudz, par ko varu tikai pateikties
Dievam un arī jums, mīļā draudze! Jo bez jūsu palīdzības un
atbalsta nekas, no tā ko esam darījuši šajos mēnešos nebūtu bijis
iespējams! Piemēram šajā bildē, kur redzams altars--kad Paulis Kalniņš padzirdēja, ka arī šogad
negribam iztikt bez eglītes viņš nākošajā dienā to atveda. Tad, kad Mārtiņš un Juris Ciļņi to uzstādīja
mūsu namamāte Selga Pētersone ar mazmeitiņu Larisu to izpušķoja ar gaismiņām. Tā ar kopīgiem
spēkiem, mūsu dievnams tika ietērpts Svētku rota! Paldies Paulim, Mārtiņam, Jurim, Selgai un Larisai!

Pavasarī, kad sapratām, ka nevarēsim kādu laiku
pulcēties dievnamā, bija vajadzīgi zinīgi palīgi, lai mēs
varētu pāriet uz satikšanos virutālā vidē. Paldies
Dievam, palīgā pieteicās brāļi Pauls un Andrejs Zommeri.
Andrejs ik nedēļas gādā, ka mūsu svētbrīžu ieraksti tiek
ievietoti tīmeklī, bet Pauls tos ieraksta savā viedtālrunī.
(Par ko biju gauži pārsteigta, tāpēc šī bildīte--Pauls pie
darba!) Paldies--abiem brāļiem Zommeriem!

Mēs satiekamies katru pirmdienas vakaru ar Paulu un mūsu ilggadīgo ērģelnieku Dr. Andri
Āboliņu kurš skaisti improvizē variācijas par pazīstamu garīgu dziesmu meldijām-un-arī atnes ziedus
altārim, tā iepriecinot ne tikai mūsu ausis, bet arī acis! Paldies--Andrim un Paulam--kuri patiesi kalpo ar
prieku!

Katrā svētbrīdī--arī ar prieku!--kalpo
Svēto Rakstu lasītāji. Laikam visbiežāk tie ir bijuši
mūsu draudzes priekšnieks Jānis Šulcs ar ģimeni,
Lindu un Ainu. (Esmu ievērojusi , ka tad kad
tīmeklī parādās Ainas mazā bildīte pie ieraksta,
mums vienmēr ir vairāk skatītāju, tāpēc paldies
viņai!)

Mūsu lasītāju rindās bieži redzam Draudzes Laju kalpotājus--Dr. Jāni Sīpolu, Dr. Indru Ekmani
(kura iesūta savus lasījumu ierakstus no Mineapoles!) kā arī Dr. Inesi un Ēriku Raisterus (kuri ik pa reizei
savus ierakstus arī sūta no tālienes--no kalniem,
vai Orcas salas!)
Tautas sēru dienā Inta Wiest, Janīna
Janšēvica un Dr. Vaira Christopher izmeklēja un
nolasīja šai dienai piemērotus dzejoļus. Jāņos
mums bija 3 Jāņi - Atvars, Rubenis un Šulč, bet
draudzes 70. jubilejā - 3 priekšnieki: Andrejs
Zāmelis, Jānis Atvars un Jānis Šulcs. Pļaujas svētkos dzirdējām Ingrīdu Gray, bet Valsts svētkos Diānu
Atvaru un Kristapu Kancānu. Nesen dzirdējām arī Andreju Zommeru (arī no salas, šoreiz Bainbridge’as).

Vēl no Laju Kalpotāju saimes bieži piedalās
Pružinsku ģimene--šoreiz bildē redzāmi tikai divi, bet
parasti viņi ir visi četri; Andris, Lisa, Krišjānis un Jūllijs.

Visiem, visiem Rakstu lasītājiem--PALDIES!

Un--paldies arī jums, mīļā draudze--kas skataties svētbrīža ierakstus--kas esat Vārda klausītāji!
Šobrīd neviens vēl nezinām, kad atkal varēsim satikties lielākā pulkā mūsu dievnamā, kā visi kā viens tik
ļoti vēlamies--JĀ! Ar šo nedēļu ir parādījusies cerības gaismiņa--vakcīna--bet, liekas, ka vēl mazliet būs
jāpaciešās. Turpināsim mīlestībā cits citu saudzēt! Un--ar jūsu atbalstu, turpināsim ierakstīt un izsūtīt
svētbrīžu ierakstus, cik ilgi vajadzēs.
Priecīgus Ziemsvētkus, mīļā draudze--lai Dieva miers, kas nāk pasaulē, pilda jūsu sirdis! Ar
mīlestību un svētību--arī Jaunajā Gadā! Par visu, kas vēl būs--JĀ!
Esat svētīti un pasargāti!
Jūsu, prāv. Daira

Mīļā draudze!
Ir pagājis nepilns gads kopš tikāmies mūsu baznīcā. Jūtās pat ilgāk, jo neesam varējuši sanākt
kopā svinībās un sērās, kas ir tik svarīgi mūsu draudzes dzīvē. Mēs ļoti ceram, ka visā drīzumā
varēsim atsākt draudzes aktīvo darbību.

Esam gauži pateicīgi prāvestei un visām čaklām rokām kas ir piestrādājuši pie video svētbrīžu
ierakstīšanas un pārraidīšanas pandēmijas laikā. Esam varējuši klausīties prāvestes Dairas
mierinošos vārdus un daktera Āboliņa skaisto ērģeļu spēlēšanu. Tie svētbrīži ir daudzus
mierinājuši un inspirējuši pandēmijas laikā. Svētbrīži ir noskatīti simtiem reižu.

Šogad bijām cerējuši vairākus darbus veikt. Lielākais no tiem bija dievnama un nama jumta
atjaunošanu. Diemžēl tas nav izdevies, bet tas tomēr būs jādara. Jauns jumts, kā esam agrāk
rakstījuši, izmaksās aptuveni $100,000. Esam ievākuši no draudzes locekļiem līdz šim $28,705.
Gribam atkal aicināt katram draudzes loceklim pēc iespējas ziedot šim darbam. Ceram ka visi
draudzes locekļi varēs palīdzēt ar jumta atjaunošanu.

Es arī gribētu atgādināt un lūgt katram draudzes loceklim kārtot savas draudzes nodevas. Mūsu
draudzes un baznīcas pastāvēšana ir atkarīga no draudzes nodevas maksājumiem un
ziedojumiem. Kaut draudze nav varējusi kopā sanākt šogad, mūsu izdevumi nav daudz mazāki

kā citus gadus. Nodevās esam ievākuši apmēram 10% mazāk kā pagājušo gadu. Lūdzu, ja ir
iespējams, maksājiet nodevas un ziedojiet mūsu draudzei.

Ziedojumus baznīcas jumtam, baznīcai, un nodevas var rakstīt uz Seattle Latvian Church vārda
un nosūtīt uz baznīcas adresi; 11710 3rd Ave NE, Seattle, WA 98125. Lūdzu rakstiet ar piezīmi
kuŗam mērķim ziedojums ir domāts. Kā parasti, visi ziedojumi baznīcai ir atvelkami no šī gada
valsts nodokļiem.

Draudzes valdes vārdā pateicamies par Seatles draudzes atbalstu. Novēlam katram Dieva
mieru adventa laikā un spožus Kristus dzimšanas svētkus!

Jānis Šulcs
Draudzes valdes priekšsēdis

Ziemsvētku vakara svētbrīdis no mūsu kopbaznīcas--LELBPasaulē--pienāks
jūsu e-pastā 24. decembrī.

Svētdien, 27. decembrī - Seatles draudzes svētbrīdis

