2019. gada 14. februārī Milvokos
Milvoku ev. lut. Sv. Trīsvienības draudze izziņo $100,000 “challenge grant” atbalstīt Latvijas ev.
lut. Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) Misijas fonda darbību.
Misijas fonds tika dibināts 2015. gadā, sekojot archibīskapes Laumas Zušēvicas
aicinājumam tā atzīmēt viņas konsekrāciju. Viņa ir kalpojusi kā Milvoku draudzes
mācītāja kopš 1987. gada. Misijas fondu dibināja ar mērķi atbalstīt evaņģēlizācijas
darbu Latvijā un citās valstīs, kur tiek izveidotas un dibinātas LELBĀL draudzes.
Milvoku draudze ziedos to pašu summu (“matching funds”), ko saņems Misijas
fonds no draudzēm, citām organizācijām un indivīdiem,
līdz kopsummā
saziedotiem $100,000! Ziedojumu akcija sākas šodien, 14. februārī, un noslēgsies
Lieldienās, 2019. gada 21. aprīlī. Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus!
Priecāsimies par katru ziedojumu!
Archibīskape Lauma Zušēvica paskaidro: “Misijas fonds ir sedzis izdevumus
garīdzniekiem un garīdzniecēm, izveidojot jaunas draudzes un atbalstot esošās. Misijas fonds
atbalsta centienus mūsu Baznīcai nodrošināt savu vietu Latvijas valsts atzīto reliģisko organizāciju
sarakstā. Ir bijis jāaizstāv mūsu draudzes tiesvedībās. Misijas fonda cerība ir, ka Kristus
evaņģēlizacijas darbs augtu un aizsniegtu katru, kas vēl netic, nepazīst Kristu vai Dieva mīlestības
spēku un to, kā piederība draudzē pārveido dzīvi un dāvina neatvietojamu svētību!”
LELBĀL turpināja būt Latvijas Baznīcas daļa Otrā pasaules kara gados, kad komūnistu briesmas
spieda bēgt un nonākt ārpus Latvijas. Vācijā nonākot, mūsu Baznīcas vadība bija klāt pie Pasaules
luterāņu federācijas dibināšanas. Pasaules luterāņu federācija palīdzēja luterāņu bēgļiem atrast
jaunas mājas citās zemēs. Starp tiem bija daudz mūsu ģimeņu locekļu. LELBĀL turpina viņu,
mūsu priekšteču uzsākto darbu un kalpo latviešu draudzēs ārpus Latvijas un Latvijā.
Trijos gados Misijas fonda līdzekļi ir atbalstījuši astoņas jaunas draudzes un neskaitāmus latviešu
luterāņus, kā arī citas māsas un brāļus Kristū, un tos, kas ir ceļā uz ticību. Tālāku informāciju par šo
“challenge grant” projektu var saņemt rakstot Tijai Abulai: tabuls@att.net
Ziedojumus lūdzam rakstīt “LELBAL MISSION FUND” un nosūtīt LELBĀL kasierei:
Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511

