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Ģimene: ”......bet es un mans nams – mēs kalposim Tam
Kungam.” (Jozuas grāmata 24:15)

Tuvojoties Lieldienu rītam.
Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā - agrā, agrā rīta stundā,
kad nav vēl pasaule nomodā, Bet sen jau nevaru gulēt.
Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules.
Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt.
Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt.
Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā varens parādās, kā reiz Tu.
Tik daudz var pārtapt - ja vien Tu pieskaries, piedod, atpestī, atbrīvo, māci,
- redzēt ne tikai to, kam sāp, bet to, kam mums jāpiedod, vai to, kas jāaicina,
- dzirdēt ne tikai to, kurš raud, bet to, kurš čukst; vai skaļi gavilē un atgādina:
Tu esi augšāmcelšanās!
Tev pieder nāves un elles atslēgas! Tās turi savās naglu caurdurtās rokās!
Tik daudziem šī pasaule ir ellīga – tik tumša kā reiz bija Tavā kapā.
Māci, kā aicināt no tumsas Tavā dzīvības gaismā.
Cik ļoti, ļoti gribētos, ka katrs tajā varētu augt, būt bez bailēm,
ticēt brīnumam, kas esi Tu, kas varam katrs kādam būt.
Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, un, tādēļ zinu, arī šī ir Liela diena,
kā dāvana – liela vai maza, viegli panesama vai grūta. Ja būsi klāt, tad labi būs. . .
Jēzu, lūdzu, runā ne tikai ar mani klusumā Lauj katram sadzirdēt Tevi un pārtapt Tavā tuvumā.
Kā reiz Marija, Pēteris, Toms – agrā rītā vai vakarā.
Ticu, ceru, agrāk vai vēlāk, Tu katru atradīsi un vārdā sauksi.
Lai zinām, neesam Tev sveši.
Lūdzu Tavu svētību, lai katra diena katram pārtaptu par ‘Lielu’ dienu,
un Lieldienas par mūžīgās dzīvības svētkiem, kas nekad nebeidzās.
Jēzu, modini mani, ja aizguļos, lai nepaietu gaŗām iespējai Tev pateikties
un Tavā mīlestības dzīvā spēkā doties tik pasaulē, ko Tu arvien vēl mīli,
kuŗā reiz Tu biji, atstājot pēdās, kuŗās gribam iet. Āmen.
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū,
Daudz domāju, vai dalīties ar jums ar šo lūgšanu, vai ko citu rakstīt? Tad vakardien man bija iespēja dzirdēt un
parunāties ar Bīskapi Elizabeth Eaton, kas ir “Evangelical Lutheran Church in America Presiding Bishop.” Kāds
prasīja, ko viņa iesaka darīt šai Baznīcai, kad draudzes piedzīvo lielas, un ne tik labvēlīgas pārmaiņas. Viņas
atbilde: “Runājiet vairāk par Jēzu!” Viņa paskaidroja, ka ceļojot uz ELCA draudzi Ķīņā, viņu aizkustināja, cik dzīva šī
draudze, kuŗas locekļi mēro tālus, grūtus ceļus, lai kopā pavadītu laiku no Zaļās ceturtdienas līdz Lieldienām!
Bīskapei bija teikts, lūdzu, runājiet daudz vairāk nekā ierastās 20 minūtes! Četras dienas sanāk ļaudis vienīgi lai
‘runātu’ ar un par Jēzu, lai Viņu pielūgtu, slavētu, kopā baudītu sakramentus, priecātos, un pateiktos par Viņa
žēlastību! Nodomāju sūtīt lūgšanu un no sirds novēlēt jums katram arvien vairāk runāt ar Jēzu un par Viņu, kuŗā
esam vienoti ticībā, cerībā, mīlestībā!
Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies!
Priecīgas Lieldienas katru dienu!
Jūsu
Archibīskape Lauma

Pārvērtības!
Mīļās māsas un mīļie brāļi!
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies, alleluja! Viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos, alleluja, alleluja (Lūkas ev.
24:34; Atklāsmes gr. 1:6)
Ciešanu laika stāsts varēja beigties citādāk. Tas varēja noslēgties ar to, kā trīs vīri karājas pie krusta;
pirmais kā noziedznieks, kas savās interesēs izmantoja romiešu okupācijas nestabilitāti, otrais – kas bija
cīnītājs pret svešinieku apspiestību, nemiernieks, un trešais – nevainīgais, kurš sludināja Dieva valstību.
Stāsts varēja beigties ar viņu kauna pilno nāvi. Palestīna varēja atkal būt karalauks, kur impērijas varētu
izrādīt savu varu jeb tā varēja būt kā kapsēta, kuru piepildīt ar mocekļu kapiem. Un Jēzus mācekļi varēja
līdzināties tik daudziem citiem, dziedot nāves litānijas, nolādot romiešus, pieņemot zvērestus atriebties
vai arī, apkārt klīzdami, varētu mēģināt iegūt pārējo simpātijas un atbalstu savai cīņai. Tas viss būtu
normāls stāvoklis Palestīnā. Un tā tas būtu noticis, ja stāsts būtu apstājies pie trīs krustiem kalna galā.
Bet tam, kas notika Lieldienu svētdienā, nebija nekāds sakars ar normalitāti. Tas bija pilnīgi neparasts,
nekad nedzirdēts notikums, patiesi revolucinārs notikums. Tas nebija turpinājums Palestīnas cilvēcīgai
traģēdijai, bet tā bija dievišķa iejaukšanās. Līdz ar to zeme, kuru līdz tam pazina kā karalauku, kļuva par
Svēto Zemi. Vieta, kur reiz atradās kapsēta, pārvērtās dārzā, kuru apmeklē eņģeļi; un tie, kuri apraudāja
savu mirušo varoni, kļuva par pārvērtību lieciniekiem.
Mācekļu būtu varējuši savu atlikušo mūžu pavadīt, raudot par savu zaudēto sapni, par nokauto upuri un
par satriektajām cerībām. Turpretī, dievišķās iejaukšanās dēļ, viņi nu apzinājās neticamu vīziju, viņi
ieguva milzīgu drosmi un viņi izgāja pasaulei sludināt Krustā sisto kā Dzīvo. Viņi vairs nebija upuri, kas
prasīja pēc palīdzības, bet kļuva par cilvēkiem, kas citiem sludināja vēsti, ko pasaule bija izsalkusi dzirdēt.
Tas, ko viņi personīgi piedzīvoja, bija kā atbilde visas pasaules ilgām – pēc pilnvērtīgas dzīves, kura aug
nāves apstākļos, pēc patiesas cerības, kas spīd cauri bezspēcīgām situācijām, pēc dzīves, kura spēj ziedēt
vētras laikā.
Tas, ko Dievs sniedza Palestīnā tajā Lieldienu svētdienā caur Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem, ir
jūtama vēl šodien. Mūsu pienākums kā Jēzus sekotājiem ir liecināt par Viņa patiesību ar to, kā mēs katrs
dzīvojam savu dzīvi. Lai mēs rādām pasaulei, kas mums apkārt, ka esam ļaudis, kas tic Jēzus
augšāmcelšanai un esam tās liecinieki – ka esam Lieldienu ļaudis!
Viņš ir augšāmcēlies! Viņš ir patiesi augšāmcēlies!
Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!
Jūsu,
LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš

DĀMU KOMITEJA
“Kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko esat saņemuši, kā labi daudzveidigās Dieva žēlastības
pārvaldnieki.”
“As each has recieved a gift, use it to serve one another as good stewards of God’s varied
grace.”

1. Peter 4:10
March was full of activities! We were honored to have Pastor George Silavs
with us at the beginning of March and we celebrated 50 years of his devoted
service with him. A heartfelt thank you to Valda Burgis for the delectable klingeris
that she baked for the occasion. Later that week, we hosted a Lenten soup supper
that we shared with the congregations of Pleasant View and St. John the XXIII
Catholic Church. We had six delicious soups and 32 people in attendance. A rainy
night- perfect for soup! As like last year, thanks to Gunta Beard for leading the egg
coloring table and showing our friends our traditional egg coloring techniques. Then
on to Palm Sunday/ Pupolsvetdien! We had a smaller than expected crowd but the
meal was phenomenal and delicious. Hats off to Jean and Andris Indriksons for
spoiling us once again.
On Easter morning, a joint potluck continental breakfast was on hand. Thanks
to all for who brought something to share. Goodwill donations were taken and were
given towards “Milestibam mammam”/ “Love for Mothers” mission collection. $220
was
collected!
How
amazing!
In April, we will have a dinner night out at Rockstone Pizza at 86th Street and
Westfield Blvd., on Thursday , April 21st . The flyer is good ALL DAY - ANYTIME so
you can go to lunch if you wish! This includes dine-in, carryout or delivery. 30% of
the bill will go to us. What a deal! Make plans to meet with friends and family that
day or night . They have delicious pizza and salads as well as sandwiches. Take
your flyer in with you when you go!
A damu komitejas sede/ women’s meeting will take place on Sunday, April
10th, after service to discuss ģimenes diena/ Mother’s Day, stipends for Garezers
and upcoming activities. Please attend if you can.
One of the events that will be discussed will be welcoming mac. Dace
Skudiņa, who will be a visiting pastor on Sunday , June 5th. After service , she will
be talking about “Water for Life/ūdens dzīve”. We will have a kafijas galds/ coffee
table that Sunday after church.
Ģimenes diena/ Mother’s Day is always a happy day here at church. This
year the luncheon will be part of the fundraiser for “Mīlestībam Mammam”. Men will
be asked to help with clean up that day.There should be a short program from the
children that day also. Please consider donating an item for the raffle. Spring items

that are always popular are tickets, gift cards and gift baskets. If you have
something , let Sandra and Inara Linda know.
If you have or know of any children or high school students who plan on
attending one of the Garezers summer programs and wish to apply for a stipend,
please make sure those letters are in no later than Sunday, May 1st. Letters must
be personally addressed to the draudzes damu komiteja/ Women’s auxiliary. No
email submissions will be accepted . Please send through the post mail or bring to
church. ( Please send to : IL Grendze , 9017 Black Hawk Lane, Indianapolis, IN
46234). Call Inara Linda or Sandra with any questions. The summer programs are
filling up quickly so don’t delay!
April 3- Berzins
April 10- Putelis
April 17- ILJA
April 24- Jansons

May 1- Indriksons
May 8- still to be determined
June 5- “pitch-in”

Ināra Linda and Sandra
***************

No Pāv. vēst. Efeziešiem 5:15-17 - Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā
negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc nepadodieties
neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.
Manā rīcībā garīgās pārrunas iesākās 1995.g. No sākuma daudz piedalījās, bet laiku gājienā
vairāki ir aizgājuši mūžībā. Mēs pārējie lēnām izklīdām. Gribējām kādas pārmaiņas –
atpūtas. Bet nu no valdes man nāca mājiems atjaunot garīgās pārrunas! Lai varētu labāk
izplānot, kā vislabāk koordinēt šīs pārrunas, lūdzu dariet man zināmu, ja kādam ir interese
piedalīties šajā pasākumā! Mani var sazvanīt uz mobīlo 317-846-3609.
Jēzus Kristus mīlestība, lai ir ar jums!
Valda Burģis
Garīgās pārrunas vadītāja

Indianapoles latviešu
ev. lut. draudzes
Dāmu komitējas
līdzekļu vākšanas vakars
Kad: Ceturtdiena, 21. aprīlis
Visu dienu (dine-in, carry out & delivery)
Kur: Rockstone Pizzeria & Pub (Nora)
1435 E. 86th St. Indianapolis
Baudiet garšīgas ēdiens un 30%
no ienakumiem palīdzēs mūsu
baznīcas dāmu komitējai!
Lūdzu pieminiet līdzekļu vākšanu
pasūtinājuma laikā!

Dāmu komitējas Fundraiser!
When: Thursday, April 21st
All Day (dine-in, carryout & delivery)
Where: Rockstone Pizzeria & Pub (Nora)
1435 E. 86th St. Indianapolis

Mention our fundraiser to server
Join us for a delicious meal and 30% of
your bill goes towards the Ladies
Auxiliary!

Tuvākai informācijai rakstiet
Sandrai Kuhn sdkuhn77@yahoo.com

MĪLESTĪBAS MAMMĀM
“Sveiki!
Es gribu izteikt paldies, paldies, paldies! Šis projekts, “ Mīlestībam, mammām” ir labi sācies. Līdz šim esam savākuši
$600. Bijam “bowling outing” Woodland Bowl kur mēs ievacām $500. Paldies Mārim Kancim par palīdzību.
Paldies visiem!
Lūdzu sutiet Jūsu vismīlakais receptes pirms 16. aprīli.

Sveiki!
As many know, I am helping with LELBAL’s service project this year, Mīlestībam Mammām, ( Love for Mothers)
which will help single mothers in Zemgale. So far we have had a great turn out for the project! We have collected a
little over $600. We had a bowling fundraiser on March 19th where we collected nearly $500. I am still accepting
donations through May, so there is still plenty of time to give! I am also collecting recipes to turn into a booklet to
help raise money as well. If you would like to submit a favorite recipe from your childhood or one you have made for
others, please contact me at kgrendze16@gmail.com or by mailing it to me!
Thank you for your continued support!
Krista Grendze

“Un guļas un ceļas, nakti un dienu, bet sēkla uzdigst un izaug, tā ka vinš pats to nemana.”
Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows though he (the
man) does not know how.

Mark 4:27
Our Sunday school “sprouts” keep growing! Hard to believe that we are so
close to summer already. We will meet three more times - April 10th, May 1st and
May 8th. We will meet a little earlier on May 8th to get ready for Ģimenes diena/
Mother’s Day. We will have a small presentation after service at the luncheon.
Please plan on attending!
Ināra Linda Grendze

LELBA paplašinātā pārvaldes sēde Sietlā
iesūtīts: 16.03.2016

LELBA paplašinātā pārvaldes sēde notika Sietlas baznīcas telpās no 9. līdz 12.
martam. Sēdē piedalījās LELBĀL archibīskape Lauma Zušēvica, LELBA pārvaldes
priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš, LELBA pārvalde, apgabala prāvesti un nozares
vadītāji. Sēdē tika pārrunāts LELBA darbs un kalpošana pagājušā gadā, kā arī mēģinājām
saprast, kur Dievs aicina mūsu baznīcu nākotnē. 9. marta vakarā notika paneļdiskusija
"LELBĀL Latvijā", kurā piedalījās archibīskape Lauma un prāvests Gunārs, kā arī sēdes
viesi - LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode un LU Teoloģijas fakultātes profesors
Baznīcas un reliģiju vēsturē, un Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis
Tēraudkalns. Sēde noslēdzās ar dievkalpojumu, kur sprediķoja Dace Balode. Pēc
dievkalpojuma sekoja interesanta prezentācija "Latvija: sabiedrība, baznīca, izglītība", ko
sniedza Jānis Tēraudkalns un Dace Balode. Pateicība mācītājai Dr. Dairai Cilnei, Sietlas
draudzei un dāmām, kuras uzņēma un gādāja ar mīlestību par sēdes dalībniekiem. Sēdes
laikā arī Sietlas draudzes dāmu komiteja noziedoja $800 LELBA Jaunatnes nozares
projektam "Mīlestība mammām". Pateicība Dievam un Sietlas dāmām!
LELBA Jaunatnes nozares un Informācijas nozares vādītājs māc. Dāgs Demandts

.

Draudzes Ziņas ir vienmēr atrodams mājas lapā: www.indylv.com
DIEVNAMS:
801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260 ............................................................................................................. 253-0872
DRAUDZES VALDE:
Priekšnieks: Mārtiņš Pūtelis (Marty.Putelis@cornerstoncontrols.com) .................................................................... 844-0892
Priekšnieka vietnieks: Aija Brugman(BrugBunch@aol.com)...................................................................259-7490
Sekretārs:Kārlis
Kārlis Rūsa(sarkalusir@att.net)..................................................................................783-2848
Kasieris: Andrejs Kancs (Dreday517@aol.com) ....................................................................................................... 414-4535
Draudzes Ziņas redaktors: prāv.G.Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com) ..................................................................... 844-8608
Speciāli uzdevumi: Pēteris Ķelpis ............................................................................................................................. 898-6163
Uldis Brikmanis …………………………………………………………………………………………..255-0489
Nākotnes Fonda pārzinis: Martiņš Grendze ............................................................................................................. 297-1972
Sarikojumu nodaļas vadītājs: Māris Kancs (mkancs@gmail.com) ......................................................................... 414-2950
Dāmu kom. Priekšnieces:
Inara Linda Grendze (inaravee@comcast.net)...........................................................................................418-1283
Sandra Kuhn(sdkuhn77@yahoo.com)
DRAUDZES GARĪGĀ APRŪPE:
Draudzes mācītājs: prāv.Gunārs Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com) .......................................................................... 844-8608
Diak.Jautra Ķelpis (auseklis@earthlink.net) .............................................................................................................. 898-6163
Māc .Georgs Silavs .......................................................................................................... ...........................908-3570
PERMINDERI:
Elmārs Bērziņš ............................................................................................................................................................ 896-2845
Ēriks Lācis ................................................................................................................................................................... 826-2949
Uldis
Brikmanis................................................................................................................................................... ..255-0489
Tom Little .................................................................................................................................................................. 607-2501
LELBA MĀJAS LAPA: www.LELBA.org
LELBAL MĀJAS LAPA: www.LELBAL.org

Risinājums – luterāņa „dubultpilsonība“?

Rosināt diskusijas par luteriskās Baznīcas lomu un vietu Latvijas sabiedrībā
Laikraksts Latvietis Nr. 405, 2016. g. 30. martā
Dace Kokareviča „Baznīca ir atvērta visiem, taču ne visam, vienojošajam faktoram iespējamās apvienošanas gadījumā
jābūt ticības kodolam,“ uzskata LELB arhibīskaps Jānis Vanags.

Rosināt diskusijas par luteriskās Baznīcas lomu un vietu Latvijas sabiedrībā, tostarp, vai
Baznīcai nepieciešamas pārmaiņas, bija sestdien, 27. februārī, Torņakalna baznīcā notikušās
konferences rīkotāju mērķis.
Trīs Lutera draudzes mācītāji bija to septiņu garīdznieku vidū, kuri pērn parakstīja aicinājumu
Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā. Konference bija mēģinājums spert nākamo soli – diskutēt
par šiem jautājumiem publiski, un sarīkojumā ar priekšlasījumiem par Baznīcas pašizpratni bija
aicināts uzstāties gan Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis
Vanags, gan prāveste no Zviedrijas Ieva Graufelde, kura runāja Latvijas Evanģēliski luteriskās
baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) vārdā.
Pirms konferences medijiem tika piesūtīta Doma draudzes priekšnieka Kaspara Upīša vēstule,
kurā teikts, ka abas luteriskās Baznīcas jau esot vienotas: „Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu
un Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas vieno kopīga izcelšanās, vēsture,
valoda, ticība un sakramenti. Abas Baznīcas savā darbībā ievēro savu mītnes zemju Satversmes,
likumus, bet savā iekšējā dzīvē ir patstāvīgas. Atbilstoši Kopīgajiem noteikumiem abu Baznīcu
sadarbības koordinēšanai darbojas Sadarbības padome.“ Taču konferences dalībnieks,
LELBĀL paspārnē esošās Rīgas evaņģēliskās draudzes mācītājs Klāvs Bērziņš gan uzskata, ka
Sadarbības padomē ik gadu galvenokārt spriežot par to, kas pagājušajā gadā nav izdarīts... Un, kā
ir reāli ar vienotību dzīvē, rāda kaut vai viens piemērs – evaņģēliskā draudze īrēja telpas Vecajā
Sv. Ģertrūdes baznīcā, taču, kad evaņģēliskā draudze ordinēja par mācītāju Ievu Puriņu, telpu
noma ar ieganstu „turpmāk mums pašiem šajā laikā vajadzēs šīs telpas“ tika atteikta.
Jāpaskaidro, ka LELB sievietes neordinē un ir paredzējusi vasarā Sinodē lemt nostiprināt LELB
satversmē normu, ka ordināciju drīkst lūgt tikai vīrieši.
Arhibīskaps Vanags priekšlasījumu konferencē iesāka ar atrunu, ka Sinodē tiks apstiprināts
dokuments, kurā vesela nodaļa būs veltīta Baznīcas pašizpratnei, vīzijai un stratēģijai, taču pirms
apstiprināšanas to citēt pāragri. „Baznīcas var meklēt salikt kopā dažādos veidos,“ sacīja
arhibīskaps. „Baznīcas sadarbojas vai apvienojas, vai nodibina asociācijas pēc zemes, tautības,
valodas, pēc kopīgas vēstures un citām svarīgām pazīmēm. Bet tā pazīme, pēc kuras Baznīcas
var savienoties kopā tiešām patiesā vienībā, pēc manām domām, ir tas, ko var nosaukt par
katolisko kultūru. Šeit, nepārprotiet, lietoju vārdu „katolisks“ teoloģiskā nozīmē, proti, senos
laikos „katoliskā Baznīca“ bija sinonīms patiesai Kristus Baznīcai pasaulē.“ J. Vanags
akcentēja, ka bieži vien notiekot tāda kā sedziņas staipīšana starp Baznīcām, kura ir atvērtāka, un

viņa formulējums – „Baznīca ir atvērta visiem, taču ne visam, vienojošajam faktoram
iespējamās apvienošanas gadījumā jābūt ticības kodolam.“
Jāpiebilst, ka LELBĀL ir atvērtāka sievietēm, kas vēlas kalpot kā mācītājas, un vēl LELBĀL
nenoraida homoseksuāļus, kas vēlas saņemt svēto vakarēdienu. Savukārt LELB uzskats
arhibīskapa Vanaga formulējumā ir: „Ja Baznīca sāk svētīt cilvēkus, kas dara to, ko Bībele atzīst
par grēku, mēs šos cilvēkus apdraudam.“
Prāveste Ieva Graufelde raksturoja, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas
apvieno 96 draudzes (ASV, Kanādā, Austrālijā, Vācijā, Zviedrijā un nu jau ir vairākas arī
Latvijā) un tajās kalpo 70 mācītāji. Viņa minēja, ka pēdējā laikā notiek lielas pārmaiņas; no
Latvijas uz citām zemēm emigrējušos LELB draudžu locekļus aprūpē LELBĀL: „2012. gadā
Sadarbības komisijas sēdē tika nolemts: „Ņemot vērā to, ka daudzi LELB draudžu locekļi uz
laiku maina savu dzīvesvietu un vēlas pilntiesīgi piedalīties vietējā draudzē, nezaudējot saiknes
ar līdzšinējo draudzi, LELB nav iebildumu pret to, ka viņu locekļi vienlaicīgi pieder kādai LELB
un LELBĀL draudzei.““
Ieva Graufelde pauda: „Mēs no LELBĀL puses uzskatām, ka oktobrī uzrakstītā septiņu mācītāju
vēstule ir sākums jaunam procesam, un šis forums var būt telpa, kur par to diskutēt.“
Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs kā konferences Luteriskās Baznīcas loma
Latvijas sabiedrībā iniciatīvas grupas dalībnieks vērtē, ka viens no pasākuma mērķiem ir
sasniegts. Proti, šī bija pirmā reize, kad publiski diskutēts par jautājumiem, kuri urda daudzus
kristiešus. Taču otrs mērķis – iezīmēt Baznīcas lomu sabiedrībā – sasniegts tikai daļēji, jo lektoru
priekšlasījumos trūka secinājumu daļas, tie bija jāizdara klausītājiem pašiem.
Uzziņa

Latvijas luterāņiem raksturīgi, ka:




gandrīz 1/4 daļa tikpat kā nekad neapmeklē dievnamu (to nedara arī 8% katoļu un 17%
pareizticīgo);
7% luterāņu (arī 7% pareizticīgo) nekad nelūdz Dievu;
32% luterāņu (un 20% katoļu un 21% pareizticīgo) uzskata, ka Dievs nav persona, bet
bezpersoniska augstāka būtne.

Avots – reliģiju pētnieka Valda Tēraudkalna priekšlasījums; dati no 2008. gadā veikta pētījuma.
Dace Kokarēviča
Laikrakstam „Latvietis“
pirmpublicējums „Latvijas Avīzē“:
http://www.la.lv/risinajums-luterana-dubultpilsoniba/

Prāv. Gunārs Lazdiņš
146 Springs Ct.
Carmel, IN 46033
Telefons 317-844-8608
E-Pasts: glazdins@indy.rr.com

Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē
801 W. 73rd St. Indianapolis, IN 46260
Telefons 317-253-0872
Draudzes Priekšnieks: Mārtiņš Pūtelis 844-0892
Dāmu Kom.: Ināra Linda Grendze 418-1283

2016 g. aprīlis

SVĒTDIENA

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

1

SESTDIENA

2

Latviešu skola
9:00am

Vidienes Apgabala mācītāju
konference ČIKAGA.

3

4

5

6

11

12

13

7

8

9

14

15

16

11:00 am Dievkalpojums
-seko kafijas galds-

10
11:00 am Dievkalpojums
SVĒTDIENAS SKOLA
-seko kafijas galds-

6:30 pm
VALDES SĒDE

Latviešu skola
9:00am

ZIEDOŅA BALLE

DV Delegātu sapulce

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

11:00 am DIEVKALPOJUMS
ANGĻU VALODĀ
-seko kafijas galdsDĀMU KOMITĒJA SĒDE

24
11:00 am Dievkalpojums
-seko kafijas galds-

SVĒTDIENA

VALDES DEŽŪRES

3.aprīlis
10.aprīlis
17.aprīlis
24.aprīlis

U.Brikmanis 255-0489
M.Pūtelis 844-0892
G.Kancs 844--8750
M.Kancs 414-4535

Latviešu skola
9:00am

Prāv. Gunārs Lazdiņš
146 Springs Ct.
Carmel, IN 46033
Telefons 317-844-8608
E-Pasts: glazdins@indy.rr.com

2016 g.maijs

SVĒTDIENA

1

11:00 am Dievkalpojums
SVĒTDIENAS SKOLA
-seko kafijas galds-

8

Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē
801 W. 73rd St. Indianapolis, IN 46260
Telefons 317-253-0872
Draudzes Priekšnieks: Mārtiņš Pūtelis 844-0892
Dāmu Kom.: Inara Linda Grendze 418-1283

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

11:00 am ĢIMENES DIENAS
Dievkalpojums
SVĒTDIENAS SKOLA
-seko kafijas galds-

15

11:00 am DIEVKALPOJUMS
ANGĻU VALODĀ

22

11:00 am Dievkalpojums

Latviešu skola
9:00am

Latviešu skolas
Izlaidums

16

17

18

19

20

21

26

27

28

6:30 pm
VALDES SĒDE

23

24

30

31

25

-

29

11:00 am Dievkalpojums

SVĒTDIENA
1.maijs
8.maijs
15.maijs
22.maijs
29.maijs

VALDES DEŽŪRES
P.Kelpis 898-6163
A.Kancs 414-4535
A.Brugman 2597490
U.Brikmanis 255-0489
M.Pūtelis 844-0892

REĢISTRĀCIJAS ANKETA DD2016
9-12 jūnijs

Draudžu Dienu dalības izmaksas:
DALĪBAS MAKSA (maltītes ieskaitītas)
Vienai personai
$120 uz visām dienām
$100 uz trim dienām (piektdiena, sestdiena, svētdiena)
$80 uz nedēļas nogali (sestdiena un svētdiena)
$50 par vienu dienu
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu
No 12-18 gadiem $25
Naktsmājas $50 par istabu diennaktī – jāsazinās ar Gaŗezera biroju (269-244-5441) vai
garezers@garezers.org.
Katrā istabā ir 2-4 gultas.
Naktsmājas garīdzniekiem par brīvu. Lūdzam rezervācijas nokārtot Gaŗezera birojā.
Trejupes pilsētā arī pieejamas viesnīcas:
Holiday Inn Express & Suites Three Rivers; 1207 W Broadway, Three Rivers, MI 49093 (269-278-7766).
Tīmekļa lapa: http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/three-rivers/thivr/hoteldetail
Super 8 Three Rivers; 689 Super 8 Way, Three Rivers, MI 49093 (269-279-8888). Tīmekļa lapa:
http://www.super8.com/hotels/michigan/three-rivers/super-8-three-rivers/hotel-overview
Ja vajadzīga palīdzība ar transportu, iesakām ielidot Kalamazū lidostā.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pieteikšanās veidlapa:
Vārds, uzvārds ____________________________________________________________________
Adrese __________________________________________________________________________
Telefona numurs ________________________ E-pasta adrese _____________________________
Draudzes nosaukums un pilsēta ______________________________________________________
Ieradīšos ar auto _______ ar lidmašīnu _________
Lidojuma diena/laiks ____________________________________________
Lūdzam nosūtīt pieteikšanās veidlapu kopā ar samaksu līdz 10. maijam
Baibai Liepiņai: 4513 N Laporte Ave, Chicago, IL 60630-3915 (liepinsbaiba@yahoo.com, 773-202-8416);
čekus rakstīt uz LELBA vārdu ar piezīmi DD 2016.
(Pieteikšanās veidlapas pieejamas arī www.lelba.org, facebook.com un draudzēs pēc pieprasījuma.)
Informācija pie:
LELBA Evaņģelizācijas nozares vadītājas - māc. Gundegas Puidzas
puidza@yahoo.com, 708-453-0534 vai
Silvijas Kļaviņas-Barshney skbdesign1@yahoo.com, 872-301-6638.

