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VL-TB/LNNK turpinās vadīt Bērziņš un Dzintars
Gaidis Bērziņš un Raivis Dzintars. Foto: LETA.

Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!”-”Tēvzemei
un
brīvībai”/LNNK (VL-TB/
LNNK) 10. decembrī kongresā par partijas līdzpriekšsēdētājiem atkārtoti
ievēlēja Gaidi Bērziņu un
Raivi Dzintaru, kuri šos
pienākumus pildīja arī līdz
šim.

APSVEICAM!

Balsojumā viņus atbalstīja
223 kongresa dalībnieki,
bet pret balsoja septiņi delegāti.
Kongresā partijas valdē arī
(Turpinājums 3. lpp.)

Arhibīskape Lauma Zušēvica Brisbanē

„Lai cerības Dievs jūs piepilda
ar prieku un mieru ticībā un jūs
Svētā Gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā.” (Rm.15:13)
Ar Dieva palīgu, no dažām
īsām un sasteigtām stundām,
var plūst neizmērāma svētība.
To piedzīvojām arhibīskapes
Laumas Zušēvicas vadītā dievkalpojumā 1. decembrī Nācaretes baznīcā un pēc tam sadraudzībā pie kafijas galda.
Kaut ceturtdienas pēcpusdiena
ir neparasts laiks dievkalpojumam, kupls skaits no Kvīnslandes latviešu ev. lut draudzes
pulcējās, lai satiktu mūsu pirmo
arhibīskapi. Mēs apzināmies,
ka šādas vizitācijas Austrālijā nevar notikt bieži un tāpēc
bijām pateicīgi par šo iespēju
kaut uz īsu brīdi viņu satikt un
uzklausīt. Bija skaisti redzēt

viņu ienākam cēli baltā tērpā
ar zizli un mitru mūsu mazajā
baznīciņā!

Sākuma liturģijas noslēgumā
arhibīskape svētīja draudzes
valdi un mudināja to turpināt
kalpot Dievam un līdzcilvēkiem. Adventa laikā sprediķu
un dziesmu tēmās izskan aicinājums priecāties par jauna
baznīcas gada sākumu un cerēt uz visu gaišo, ko ik gadus
mums nes Kristus piedzimšanas vēsts. To arī šoreiz apstiprināja izmeklētie Svēto rakstu
lasījumi, sprediķis un lūgšana.
Pēc dievgalda un beigu liturģijas nobeidzām dievkalpojumu ar baznīcas himnu „Dievs
kungs ir mūsu stiprā pils.”
Pie kafijas galda lūdzu Laumai Zušēvicai paskaidrot viņas
līdzšinējo pieredzi arhibīska-

pes amatā. Viņa stāstīja par to,
kas ir sasniegts un dod prieku:
sieviešu mācītāju skaitu LELBĀL draudzēs; jauno draudzi
Īrijā; saitēm ar Pasaules luterāņu federāciju, Pasaules baznīcu
apvienību; Porvoo Communion
(Eiropas luterāņu un anglikāņu
baznīcu savienību); un it sevišķi
par LELBĀL apgabala nodibināšanu Latvijā. Žēl, ka pašreiz
tas ļoti saistās ar asumiem un
nespēju vienoties starp LELB
(Latvijas evaņģēliski luterisko
baznīcu) un LELBĀL (Latvijas
evaņģēliski luterisko baznīcu
ārpus Latvijas). Apbrīnojam viņas spēku, pacietību un izturību pildot arhibīskapes pienākumus un visi lūdzam, lai Dievs
šīs dāvanas vēl vairo nākotnē!
Māra Siksna

Adelaides latviešu skolas 7. klases absolventus Andre Nobes, Akseli
Ceplīti un Matīsu Lūsi. Foto: Reinis Dancis.

Arhibīskape Lauma Zušēvica ar Kvīnslandes latviešu ev. lut. draudzi. Foto: Arnis Siksna.

