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Atpakaļrāpulība 
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 Tas bija paredzams, un tomēr – nožēlojams notikums: 3. jūnijā, Latvijas Evaņģēliski luteriskās 

baznīcas Sinode nobalsoja par savas Satversmes labošanu, lai tajā konkrēti pateiktu, ka sievietes 

nedrīkst ordinēt. Balsojumā bija nepieciešams 75 procenti visu klātesošo atbalsts, galu galā Sinode 

ziņoja, ka “par” balsojuši 77 procenti. Patiesībā balsojums bija 201 „par”, 59 „pret” un 22 „atturas”, 

tātad 201+59+22 = 282, un 59 no 284 ir 71 procents, nevis 77. Tiesa, arī Latvijas Saeimā balsojumu 

“atturos” neieskaita rezultātā. 

 Taču, lai paliek cipari un procenti. Vienādi vai otrādi, pirmkārt, cienīgtēvi ar ļoti reakcionāro 

archibīskapu Jāni Vanagu priekšgalā nolēma Satversmē ierakstīt kaut ko tādu, kas jau bija pateikts 

baznīcas statūtos. Nevienam nav un nebija noslēpums, ka sieviešu ordinācija Latvijas baznīcā beidzās 

tajā momentā, kad 1993. gadā toreiz jaunais un it kā daudzsološais Vanags kļuva par archibīskapu. 
Otrkārt, ar šo balsojumu Vanaga baznīca kārtējo reizi sevi ir izolējusi no pasaulē notiekošā. 

 Piemērs. Eiropā pastāv Porvo vienošanās (Porvo ir pilsēta Somijā, kurā tā tika noslēgta 1992. gadā), 

kas paredz komūniju starp anglikāņu baznīcu un luterāņu baznīcu Eiropā. Tas savukārt nozīmē, ka 

vienas konfesijas cilvēki var piedalīties otras konfesijas dievkalpojumos, iet pie dievgalda, saņemt 

svētos sakramentus u.tml. Citās konfesijās tas tā nav, piemēram, Romas katoļiem ir liegts saņemt 

Svēto vakarēdienu jebkuŗā citā baznīcā, un tiem, kuŗi nav Romas katoļi, tas pats aizliegts katoļu 

baznīcā. Porvo vienošanās tātad paredz, ka starp anglikāņiem un luterāņiem nekādu reliģisku vai 

konfesionālu domstarpību nav. Tās abas ir protestantu baznīcas, abas savulaik atšķēlās no Romas 
baznīcas, un skaidrs, ka nav neviena iemesla, lai viena otrai slēgtu durvis. 

 Varat trīsreiz minēt, kuŗa ir vienīgā luterāņu baznīca Eiropā, kas nav pievienojusies Porvo līgumam! 

Jā, tā ir Vanaga baznīca, un iemesls ir – sieviešu ordinācija. Tā nav nejaušība, ka tā vietā, lai slēgtu 
līgumu ar baznīcām Eiropā, Vanaga baznīcai tāds ir ar bezgala konservātīvo Misūri sinodi Amerikā.  

 Sinode skaidro, ka “sieviešu ordinēšana nav cilvēktiesību, baznīcas tradiciju vai cilvēku dažādu 

uzskatu un paražu jautājums, nedz tas ir jautājums par diskrimināciju pret sievietēm.” Tiek piesaukti 

panti Bībelē, kuŗos sievietēm ir teikts baznīcā ciest klusu, tādējādi nonākot pie secinājuma, ka 

sievietes nedrīkst būt mācītājas. Konkrēti Pāvila 1. vēstulē Timotejam teikts: “Sieva lai klusībā mācās 

visā padevībā, taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā.” 

Patiesībā vārds “sieva” te nav īsti pareizs, jo tas it kā liecina, ka Pāvils runā pats par savu sievu, un 

nav nekādu vēsturisku pierādījumu par to, ka daudz ceļojošais un bieži apcietinātais apustulis bija 

precēts. Angļu valodā vārds ir “women,” – tātad, visas sievietes.  Sievietēm Bībelē bieži vien ir 

ierādīta negātīva loma. Tā bija muļķīgā Ieva, kuŗa apēda neatļauto augli un tādējādi kļuva par pirmo 

grēkotāju. Salome pieprasīja Jāņa Kristītāja galvu, viņa to arī dabūja. Dalila nodeva Samsonu. 

Herodija atbalstīja Herodu, kad tas Jēzum piesprieda nāvessodu. Taču, no otras puses, Bībelē arī ir 



 

 

Jēzus māte Marija. Vecajā Derībā ir divas grāmatas, kas nosauktas sieviešu, attiecīgi Rutes un Esteres 
vārdā. 

 Tomēr tas, kā sievietes ir aprakstītas Bībelē, šajā gadījumā nav svarīgi. Misūri sinodei un Vanaga 

baznīcai nav taisnība, ka nav runa par “baznīcas tradicijām”, jo “baznīcas tradicijas” ne vien var 

mainīt, bet tās ir mainītas, turklāt bieži un pamatīgi. Bībeli kā grāmatu sakārtoja cilvēki, nevis Dievs, 

izvēloties tos evaņģēlijus, kuŗus tajā iekļaut, kā arī daudz tā dēvēto apokrifisko evaņģēliju, kuŗiem 

vieta neatradās. Savulaik Romas katoļu baznīcai bija “tradicija” doties krusta kaŗos un tirgot 

indulgences. Kādreiz baznīcā bija “tradicija,” ka vīrieši sēž vienā pusē, sievietes – otrā (un no šejienes 

arī, visticamāk, ir skaidrojums attiecība uz jēdzienu “sievietēm baznīcā jācieš klusu”. Minētajos 

gadījumos baznīca no attiecīgajām “tradicijām” atteicās. Turklāt gan anglikāņu, gan arī luterāņu 

baznīca izveidota tāpēc, ka kādam bija iebildumi pret “tradicijām” – anglikāņu baznīcai tāpēc, ka 

karalis Henrijs VIII noraidīja “tradiciju” par laulības šķiršanas aizliegumu, luterāņu baznīcai – tāpēc, ka 

Mārtiņam Luteram apriebās minētā indulgences tirgošana. 

 Arī sieviešu ordinēšana vai neordinēšana tomēr ir “tradiciju” jautājums. Brīdī, kad tika rakstīti Svētie 

raksti, sievietēm vispār nekādu tiesību nebija, viņas bija vīra “īpašums,” loģiski, ka nekādu vadošu 
lomu viņas sabiedrībā neieņēma. Un tas tomēr bija pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu. 

 Par sieviešu ordinēšanu šķēpi, protams, lauzti ne jau Vanaga baznīcā vien. Arī anglikāņu baznīcā tikai 

2014. gadā sievietei ļāva kļūt par bīskapu (turklāt brīdī, kad Anglijas luterāņu baznīcā archibīskape 

bija sieviete, tā bija latviete Jāna Jēruma-Grīnberga, kuŗa patlaban ir anglikāņu baznīcas mācītāja 

Rīgā). Anglikāņu komūnijā pirmā bīskape sieviete bija Barbara Harisa, tas bija episkopāļu baznīcā 

Amerikā. Anglijas anglikāņu baznīcā tagad ir 11 sievietes bīskapes. Luterāņu baznīcā sievietes pirmās 
ordinēja baznīca Dānijā, un tas notika 1948. gadā. 

 Un nu par diskrimināciju. Vienalga, kas ir vai nav rakstīts Bībelē (un atcerēsimies, ka tur arī ir teikts, 

ka nedrīkst ēst garneles vai nēsāt tetovējumus, un rets protestants mūsdienās to ņem vērā), fakts ir 

tāds, ka nav neviena iemesla, kāpēc sieviete nevar būt mācītāja, jo ko no tā visa, ar ko nodarbojas 

garīdznieki, viņa nav spējīga izdarīt? “Tradicionālajā” sabiedrībā taču ir pieņemts, ka tieši sieviete ir 

pavarda un ģimenes aprūpētāja, kāpēc gan jēdzienu “ģimene” nevar paplašināt? Ja sieviete var 

aprūpēt savus bērnus, tad viņa arī var aprūpēt draudzi. Sieviete ir pilnīgi spējīga pabeigt izglītību 

teoloģijā. Sieviete ir pilnīgi spējīga sacerēt un teikt sprediķi, tāpat vadīt dievkalpojumu. Brīdī, kad 

kauss ar vīnu liturģijas laikā tiek pacelts gaisā, kausam ir gluži vienalga, vai tas ir vīrieša vai sievietes 

rokā. Brīdī, kad tiek lasīts evaņģēlijs, Bībelei ir gluži vienalga, vai to lasa vīrietis vai sieviete. Brīdī, kad 

notiek laulības, bēres, kristības vai iesvētības, sakramentam kā tādam ir gluži vienalga, vai to vada 
vīrietis vai sieviete. 

 To es zinu tāpēc, ka man ir bijis tas gods un prieks piedalīties pietiekami daudzos dievkalpojumos, 

kurus vada sievietes. Kad dzīvoju Vašingtonā, gāju Metropolitānās kopienas baznīcā (Metropolitan 

Community Church), kur mācītāja bija Kandisa Šultisa, un nekad neaizmirsīšu to dienu 1991. gada 

barikāžu laikā Latvijā, kad viņa speciāli lūgšanā pieminēja Baltijas valstis un tautas un lūdza par to 

drošību.   Vanaga baznīcas Satversmē kādreiz bija rakstīts “Ordināciju var lūgt ikviens, kuŗš ir 

atbilstoši LELB kārtībai Dieva aicināts un sagatavots mācītāja amatam.” Tagad vārda “ikviens” vietā 

būs “vīrietis.” Ja, kā ir ierasts uzskatīt, Dieva tā Kunga prāts ir neizdibināms, kā gan var tapt zināms, 

vai Viņa aicinājums atbilst LELB “kārtībai”? Diez vai Dievam ir iebildumi pret J. Jērumu-Grīnbergu, A. 

Vārsbergu-Pāži un citām mācītājām sievietēm, bet viens gan ir skaidrs – viņas visas sajuta minēto 

aicinājumu no Visaugstākā. Ne man, ne tev, ne Jānim Vanagam par to spriest! Sinodes balsojums bija 
atpakaļrāpulības piemērs, un kā tāds tas ir nosodāms pēc pilnas programmas.  



 

 

LELBAs 20. Draudžu dienas Gaŗezerā 

“Svētceļojumā” bija LELBAs divdesmito Draudžu dienu tēma, atceroties pirmās Latviešu Draudžu dienas 

1975. gadā, arī Gaŗezerā, kad tika dibināta Latviešu ev. lut. Baznīca Amerikā (LELBA). 

Lai arī daudzi šaubījās par šāda pasākuma izdošanos, pirmās Draudžu dienas pulcēja 552 pilna laika 

reģistrētus dalībniekus, kas nedēļas nogalē pieauga pāri par 800. Draudžu dienu korī vien dziedāja ap 200 

dalībnieki. Tajā laikā daudz tika domāts par latviešu Baznīcas un visu mūsu nākotnes izredzēm. Šinī 

kontekstā arī LDD mude bija: "Dieva aicinājums mūsu tautai - pagātnē un tagad", ar jautājumu, kas mēs 

esam - "svētceļnieki vai klaidoņi?" Atbildes tam arī vēl šodien var būt dažādas. Tādēļ arī šajās Draudžu 

dienās atskatījāmies uz pagājušajiem gadiem, un reizē raugāmies nākotnē, kā uz mūsu ticības svētceļojumu. 

Kopš pirmsākuma Draudžu dienas ir kļuvušas par tradīciju, katru otro gadu pulcējot ļaudis reliģiska satura 

lekcijām, Bībeles stundām, lūgšanām un dažādām blakus nodarbībām. Tās ir notikušas Gaŗezerā (9), 

Katskiļos (4), Kalifornijā (3), Saulainē (2), Rīgā (1) un Floridā (1). 

Šī gada Draudžu dienas notika no 8. līdz 12. jūnijam ar 98 reģistrētiem dalībniekiem. Programma, 

atceroties aizgājušo 41 gadu, un piemērojoties svētceļojuma tēmai, koncentrējās uz dažādām meditācijas 

formām un sevis pašanalīzei. Netrūka arī laika citām nodarbībām un sadraudzībai pie Vidienes apgabala 

draudžu dāmu komiteju sarūpētiem kafijas brīžiem. Draudžu dienas organizēja LELBA Evaņģelizācijas 

nozare māc. Gundegas Puidzas vadībā ar daudz palīgiem, no kuŗiem galveno slodzi iznesa Baiba Liepiņa 

un Silvija Kļaviņa-Barshney. 

Trešdienā, pēc vakariņām, pulcējāmies ezermalā iepazīšanās vakara ugunskuram. Vakara vadītāji, māc. 

Dāgs Demandts un māc. Aija Graham, bija uzstādījuši lielu Amerikas karti, pie kuŗas dalībnieki piesprauda 

degošu spuldzīti savas draudzes atrašanās vietā, reizē pastāstot par draudzi. Vakaru noslēdza ar 

vakarlūgšanu. 

Katra diena sākās ar rīta lūgšanu, kam sekoja Bībeles pusstunda, kafijas pauze un lekcija. Pēcpusdienās bija 

atsevišķu ieviržu nodarbības un pēc vakariņām īpaša programma un vakara lūgšana. Starp pusdienām un 

ievirzēm diriģentes Māras Vārpas noformētais koris mācījās dziesmas noslēguma dievkalpojumam. 

Brīvlaikos dalībnieki varēja pasēdēt pie stellēm un, ar māc. Ainas Pūliņas padomu, kopā ar krāsainām 

drēbes strēmelēm ieaust sedziņā savas lūgšanas Dievam. Aušanā piedalījās 25 dalībnieki, ieskaitot 

archibīskapi un 4 vīriešus. Noslēguma dievkalpojumā šī lūgšanu sega greznoja altāri. 

Šīs vasaras Draudžu dienās galvenais lektors bija Rīgas Lutera ev. lut. draudzes mācītājs Linards Rozentāls. 

Viņš arī ir kapelāns un garīgās aprūpes sniedzējs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājā, 

draudzē lasa lekcijas un vada seminārus par eneagrammu, genogrammu un citām ar sevis iepazīšanu un 

personības izaugsmi saistītām tēmām. 

Māc. Rozentāla lekciju temats - "40 gadi un tālāk” bija sadalīts četrās daļās. Ceļš pie sevis. Dzīves pirmās 

puses uzdevums ir rast atbildes jautājumiem: Kādēļ esmu nozīmīgs? Kā varu sev palīdzēt? Kurš mani 

pavadīs? Otrās puses uzdevums ir atklāt, ko visbiežāk par sevi nezinām, lai spētu dzīvot pilnīgāku dzīvi. 

Otrā daļa meklēja atbildi tam, no kurienes un uz kurieni mēs augam. Meditācija, ciešanas, traģēdijas, sēras 

un miršana atver mūs tam, kas mēs patiesi esam. Ceļš pie savas patiesās būtības nav viegls, taču ved tuvāk 

mieram, brīvībai un, pāri visam, tuvāk Dievam. 



 

 

Trešā daļā viņš izskaidroja eneagrammu, kas apraksta deviņus teorētiski izveidotus cilvēka raksturus. Tā 

balstās uz agrīno kristiešu tuksneša tēvu atklājumiem par katrā cilvēkā mītošām rakstura iezīmēm, no 

kurām viena dažādu apstākļu dēļ kļūst mūsos par dominējošo. 20. gadsimta psichologi un garīdznieki ir 

izveidojuši eneagrammas modeli, kas ļauj katram cilvēkam atklāt sevī vienu no šiem raksturiem un izprast 

savas garīgās attīstības iespējas un dinamiku. Noklausoties lekciju, atklāju, ka eneagramas pielietošana nav 

nemaz tik sarežģīta kā pēc apraksta izklausījās. 

Ceturtā daļa - Ceļš pie sevis, meklējot savu ēnu jeb dvēseles bērnu. Tikai atzīstot par daļu no sevis to, no kā 

esam sen atpakaļ novērsušies, un uzņemoties par to atbildību, ir iespējams ceļš tālāk, lai īstenotu dzīves 

otrās puses uzdevumus. Pēc lekcijas klausītāji izteica lektoram atzinību, pieceļoties kājās un aplaudējot. 

Bībeles pusstundas apskatīja, kā Vecās Derības stāsti atbalsojas mūsu Baznīcā un personīgā dzīvē. 

Māc. Helēne Godiņa salīdzināja 2. Mozus grāmatas stāstu par Israēla stāvokli ar LELBA stāstu: kā 

izveidojās LELBA 1975. gadā, kas bija mūsu baznīcas “tuksnesis” un vai esam to jau izstaigājuši. Paralēli 

tam ir katra personīgais stāsts par savu dvēseles stāvokli, “tuksnesi”, kā Dievs tevi vada un kā esi veidojis 

savu pašapziņu kā Dieva cilvēks. 

Māc. Ojārs Freimanis apskatīja 4. Mozus grāmatu. Par ko Israēla tauta kurnēja, ko vainoja, par ko baiļojās 

un vai Dievs to uzklausīja un atbildēja? Līdzīgi, ko mēs sagaidījām, gribējām veidot? Vai tas ir izdevies un 

kādā veidā Dievs atbildēja mūsu iecerēm un lūgšanām? 

Trešajā pusstundā prāv. Ilze Kuplēna-Ewart runāja par Bībeles stāstā slēgto derību starp Israēlu un Dievu 

un iztirzāja kādas “derības” mēs esam slēguši ar Dievu un līdzcilvēkiem kā Baznīca, vai kā individuālas 

personas. Ko tās mums nozīmē, vai esam savas derības turējuši un, ja nē, kā tās atjaunot. 

Pēdējā pusstundā prāv. emer. Fritz Kristbergs runāja par apsolīto zemi. Kas ir mūsu apsolītā zeme, vai to 

sasniegsim, ko atradīsim un kādi pienākumi mūs tur sagaidīs? Vai tā mums ir fiziska vieta, mērķis vai tikai 

doma un ideāls? 

Pēcpusdienas ievirzes bija veltītas dažādiem meditāciju veidiem un metodēm sevis labākai atpazīšanai. 

Teoloģe Ursula Glienecke, no Spānijas, mācīja vingrinājumus, kā rūpēties par sevi, pēc benediktīņu mūka 

Anselma Grīna metodēm. Sekojot bauslim “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” mēs bieži aizmirstam pēdējos 

vārdus. Tikai, ja mīlam sevi, mēs varam ilgstoši un neizdegot mīlēt citus. 

Māc. Aija Graham mācīja, kā ieklausīties savā apkārtnē un meditatīvā pastaigā ar klusumu, pārdomām 

meklēt atbildes uz jautājumiem, cik soļu ir vienā tavā elpā? Ko tu sajūti Emavas ceļā, ejot kopā ar savu 

sarunu biedru? Ko tu nes līdzi dzīves ceļojuma laikā? 

Katram svētceļniekam vajag savus ceļa rādītājus. Kas tie ir? Diak. Lindas Sniedzes-Taggart dulcimer 

mūzikas pavadījumā bija iespēja apskatīt mūsu iekšējo ticības veidošanas svētceļojumu un meklēt ceļa 

rādītājus, kas ved tuvāk pie Dieva. 

Māc. Linards Rozentāls mācīja, kā ar genogrammas palīdzību varam atklāt un nodot Dievam savas dzimtas 

samezglojumus. Ja psicholoģija palīdz apzināties problēmas un analizēt, kāpēc tā vai citādi ir noticis, tad 

kristīgais dziedināšanas veids ar genogrammas palīdzību nodarbojas ar jautājumu, ko ar to visu darīt. 



 

 

Pavisam citāda veida ievirzi vadīja Līga Ejupa. Latvijas simtgade būs vienreizējs notikums mūsu dzīvē. 

Viņa iepazīstināja dalībniekus ar Latvijas simtgades komitejas plānu, ar ALAs plānu, dažādiem pasaules 

mēroga pasākumiem un kā ALA var mums palīdzēt sadarboties. 

Ceturtdienas pecpusdienā māc. Dāgs Demandts izveda interesantu šķēršļu gājienu, kuŗā dalībniekiem, 

sadalītiem sešās grupās, bija jārisina problēmas un jāveic dažādi uzdevumi. 

Vakarā Juris Pūliņš vadīja atmiņu ceļojumu par LELBAs 40 gadu ceļojumu, bet īpaši par Draudžu dienu 

tradīciju, kas ir nozīmīga daļa šinī svētceļojumā. Iesākumā nodziedājām archib. Arnolda Lūša sacerēto 

dziesmu Pa to ceļu, kas gar ciemiem… Ar savām atmiņām par pirmajām Draudžu dienām dalījās to 

organizētājs prāv. emer. Ivars Gaide no Hamiltonas. Pēc tam Latvijas viesis, Reformātu baznīcas mācītājs 

Juris Cālītis runāja par “atmiņām, atziņām un augļiem” sakarā ar dažādām Draudžu dienām. Prāv. emer. 

Fritz Kristbergs no Toronto mūs iepazīstināja ar Kanādas nometni Saulaine, tās brīvdabas dievnama vēsturi 

un tur notikušajām Draudžu dienām. Vispēdīgi Mineapoles mācītājs Dāgs Demandts pastāstīja par pēdējām 

Draudžu dienām Floridā, kuŗās uz viņa ordinācijas dievkalpojumu archib. Elmārs Rozītis ieradās, stāvot 

kanū (canoe) laiviņā. Vakaru noslēdza māc. Ainas Pūliņas vakarlūgšana. Beigās nodziedājām Aijā, žū, 

žū, lāča bērni. 

Piektdienas vakarā Klīvlandes draudzes mācītāja Sarma Eglīte mūs iepazīstināja ar jaunām dziesmām un 

autortiesību ievērošanu to lietošanā. Sekoja paneļa diskusija par nesenajiem Latvijas Baznīcas (LELB) 

lēmumiem sakarā ar aizliegumu ordinēt sievietes mācītājas amatā. Panelī piedalījās archib. Lauma 

Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš, māc. Linards Rozentāls un māc. Juris Cālītis. Lēmums pievērsis neparasti 

lielu ievērību Latvijas presē un tā rezultātā no LELB izstājās Liepājas Krusta draudzes mācītājs Mārtiņš 

Urdze. Mācītājam sekojusi draudze, un ir lūgusi pieslieties ārpus Latvijas Baznīcai (LELBĀL). Līdz ar to 

pie LELBĀL tagad jau pieder piecas Latvijas draudzes. Diskusijā pārsteidzošs bija māc. Cālīša negatīvais 

raksturojums par Latvijā dzīvojošiem latviešiem, kuŗā personīgi saskatu apvainojumu visai latviešu tautai. 

Vakara beigu lūgšanu vadīja Milvōku draudzes priekšniece Sandra Kalve. 

Sestdienas vakarā atzīmējām LELBAs 40 gadu pastāvēšanu. Kopš dibināšanas gan ir jau apritējis 41 gads, 

bet lai nebūtu konflikts ar Gaŗezera 50. jubileju, LELBA svinēšanu par gadu atlika. Ēdamzāle bija skaisti 

sakārtota un par bagātīgu mielastu rūpējās Daina Greneberga. Bija apsveikumi, īsas uzrunas un LELBA 

pastāvēšanas laikā bijušo bīskapu un pārvaldes priekšnieku pieminēšana. Varkara lūgšanu vadīja Denveras 

draudzes mācītāja Helēne Godiņa. 

Svētdienas pēcpusdienā pulcējāmies brīvdabas dievnamā Draudžu dienu noslēguma dievkalpojumam, ar 

mācītājas Ilzes Larsen ievešanu Vidienes apgabala prāvestes amatā. Dievkalpojumu vadīja archib. Lauma 

Zušēvica, prāv.Gunārs Lazdiņš un prāv. Anita Vārsberga-Pāža. Dievkalpojumu kuplināja diriģentes Māras 

Vārpas vadītais Draudžu dienu koris, skaisti nodziedot kanonu Jubilate Deo unMans patvērums un mana 

pils, un diakones Lindas Sniedzes-Taggart dulcimera interlūdiju. Dziesmām ērģeļu pavadījumu spēlēja Aija 

Brugmane. 

Kopsavilkumā, 2016. gada LELBAs Draudžu dienas bija labi organizētas, par spīti pāris karstām dienām, 

viscauri valdīja priecīgs gars un sadraudzība. Attālākie dalībnieki varēja iepazīt untumaino vidienes 

klimatu: ceturtdienas rītā salām, piektdien un sestdien svīdām, bet svētdienu Dievs svētīja ar skaistu, 

saulainu, mēreni siltu laiku. 

Paldies organizētājām/jiem un ikvienam darbiniekam, kurš pielika roku, lai viss labi izdotos. Paldies 

Gaŗezera vadībai par sadarbību un mūsu vajadzību apmierināšanu. 



 

 

Žēl, ka nebija vairāk dalībnieku no Austrumu un Rietumu apgabaliem - tikai divas mācītājas un viena 

diakone. Pat no tālās Latvijas bija vairāk dalībnieku. Aicinu nākotnē draudžu mācītājus un priekšniekus 

vairāk publicēt LELBAs notikumus. Daudzu draudžu ziņās un apkārtrakstos šī gada Draudžu dienas vispār 

netika pieminētas. Draudzēm piesūtītā informācija nav domāta tikai mācītājiem un priekšniekiem. Visi 

draudzes locekļi ir arī LELBAs locekļi. Ja viņi tiktu informēti, tad draudžu delegātiem sinodēs nebūtu 

jāvaicā “ko gan tā LELBA dara”. 

 

 

Ziņas no archibīskapes Laumas Zušēvicas 
 
Labvakar mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, 
 
Ir daudz noticis, pietrūkst laika visu uzrakstīt. Ticu, ka jau esat informēti par daudziem notikumiem, kas risinājušies 
pēdējās nedēļās. Esam centušies informēt caur LELBĀL mājas un Facebook lapu. Varu ziņot, ka otrdien LELBĀL 
Virsvalde vienbalsīgi balsoja pozitīvi atsaukties Liepājas Krusta draudzes lūgumam viņu uzņemt mūsu Baznīcā. Māc. 
Mārtiņš Urdze ienāk atkal mūsu garīdznieku sarakstā. Tuvākas ziņas sekos, bet mūsu lēmums patiesi stiprināja māc. 
Urdzi. LELB paziņoja, ka viņi nedrīkstot izstāties, bet, ka LELB atceļ draudzes vadību un ieceļ pavisam citu. Vēl 
neatbildēti daudz jautājumi, turiet, lūdzu, savās domās un lūgšanās mūsu brāļus un māsas Latvijā. 
 
Arī Aizputē. Par šīs dienas notikumu uzrakstīju LELBĀL reakciju, kas tika izziņota tālāk. LELBĀL prezidija locekļi un 
māc. Varis Bitenieks to apstiprināja. Parakstīju sekojošās ziņas: 
 
Šodien, 22. jūnijā, draudzes māc. Varis Bitenieks ziņoja, ka vēlā pēcpusdienā pie Aizputes Sv. Jāņa baznīcas durvīm 
tika pielikts matracis. Tam tika uzlieta degviela un tas tika aizdedzināts. Aizdegās dievnama durvis. Tas noticis pēc 
tam, kad dievnama aprūpētāji bija aizgājuši. Degošo matraci tomēr bija ieraudzījušas trīs garāmgājējas, kas 
piezvanījušas policijai. Atbrauca ugunsdzēsēji. Ātro rīcību dēļ bojājums bija ierobežots. Valsts policijas eksperti 
konstatējuši, ka matracis bija tīšām aizdedzināts. 
 
Latvijas ev. lut. Baznīca ārpus Latvijas un tās Virsvalde nosoda šādu rīcību un cer, ka vainīgie drīz tiks atrasti un 
saukti pie atbildības. 
 
Mums daudziem rūp nesenie notikumi, kas saistīti ar LELB Sinodes lēmumiem un to, kas notiek ar tiem amata 
brāļiem, kas uzdrīkstējās izteikt savas domas, arī ja tās nesaskanēja ar vairākuma. Paldies LELBĀL Latvijas apgabala 
ievēlētam pārvaldes priekšniekam prāv. Kārlim Žolam, kas tik ļoti daudz jau darījis un dara, lai mūs informētu un lai 
vadītu mūsu Baznīcas daļu Latvijā. 
 
Paldies Dievam, mums atbalstu sniegušas vairākas mūsu partnera Baznīcas, kā arī Pasaules luterāņu federācija. 
Lūdzu apmeklēt tās mājas lapu, kur variet lasīt viņu uzskatu par LELB lēmumu, pieņemot rezolūciju, kas aizliedza 
sieviešu ordināciju. Jaunievēlētais bīskaps Hans Jensens ir arī deklarējis, ka nesadarbosies ar Baznīcām, kas ordinē 
sievietes. Ja viņa viedoklis atspoguļo LELB oficiālo pozīciju, tad domāju, ka sekas mūsu sadarbībai būs pavisam 
nopietnas. Aizrakstīju LELB vadībai, lūdzot pēc paskaidrojumiem.  
 
Lai Dievs stāv klāt un pasargā. Mums jābūt nomodā un jālūdz citam par citu. Kristus miers lai ir ar mums visiem, 
+ Lauma 



 

 

LELBĀL LATVIJAS PRĀVESTA IECIRKŅA 

DIBINĀŠANAS SINODE UN IEVEŠANA 

AMATĀ 30.05.2016 -31.05.2016 

Mīļās māsas un brāļi Kristū, kā Annabergā  solīju, tad turu jūs lietas kursā un informēju par pēdējo divu 

dienu aktuālajiem notikumiem no Rīgas.  

30.05.2016 notika LELBĀL Latvijas prāvesta iecirkņa dibināšanas sinode. Tā iesākās ar svinīgu 

dievkalpojumu Sv. Pestītāja (anglikāņu) baznīcā. Dievkalpojumā piedalījās arch. Lauma Zuševica, bīskape 

emer. Jāna Jēruma – Grīnberga, prāv. Gunārs Lazdiņš,  prāv. Ieva Graufelde, prāv. Klāvs Bērziņš, 

prāv.emer. Juris Cālītis, māc. Varis Bitenieks, māc. Gundars Bērziņš, māc. Ieva Puriņa, māc. Rinalds 

Gulbis, māc. Ivo Rode, māc. Guntars Rēboks, evaņģēliste Rudīte Losāne, vācu draudžu mācītājs (EKD) 

Markus Schoch, Igaunijas ev.lut. baznīcas mācītājs Vallo Ehasalu. Kā viesis dievkalpojumā piedalījās 

LELB arhibīskaps Jānis Vanags, kurš neņēma aktīvu dalību, nepieņemot arī Sv. Vakarēdienu. 

 Plkst. 14.00 Latvijas Universitātē, Teoloģijas fakultātē tika atklāta sinodes darba sesija. Uzrunu teica arch. 

Lauma Zušēvica. Sveicienus sinodāļiem nodeva māc. Vallo Ehasalu no Igaunijas, māc. Pāvils Levuškāns 

no Rīgas Epifānijas krievu ev.lut. draudzes, māc. Klaus Lofts, māc. Markus Šohs, u.c.  

Aklamācijas kārtībā par sinodes vadītāju pēc arch. L.Zušēvicas priekšlikuma tika apstiprināts māc. 

Rinalds Gulbis, par sekretāri māc. Ieva Puriņa. 

Uz jaunizveidotā apgabala prāvesta amatu kandidēja prāv.emer., māc. Dr. Juris Cālītis un šī brīža 

apgabala prāvesta amata vietas izpildītājs Kārlis Žols. Pēc ilgām debatēm par apgabala prāvestu tika 

ievēlēts māc. Kārlis Žols. Par prāvesta laicīgo vietnieci tika ievēlēta Linda Baļčūne (Rīga Reformātu – 

Brāļu ev.lut. draudzes valdes locekle); Par pārvaldes kasieri māc. Ivo Rode; 

Sinode arī nolēma uzdot jaunievēlētājai  apgabala pārvaldei līdz 31.12.2016 izstrādāt apgabala darbības 

noteikumus un tos pieņemt 2017.gada martā.  

31.05.2016 

Daļa no sinodes dalībniekiem šai dienā apmeklēja Valtaiķu ev. lut. baznīcu, ko draudze ilgstošā tiesvedībā 

ar LELB, Augstākajā tiesā ir zaudējusi. 

            Aizputes ev.lut baznīcā arch. Lauma Zuševica, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. Ieva Graufelde 

ieveda amatā LELBĀL Latvijas apgabala amatpersonas. Šāda operatīva ievešana amatā bija iespējama 

pateicoties ātri pieņemtam, vienbalsīgam LELBĀL Virsvaldes lēmumam. 

Vēlāk sinodes dalībnieki devās uz Liepāju, kur Liepājas Krusta ev. lut. draudzes  māc. Mārtiņš Urdze un 

draudzes locekļi iepazīstināja ar savu darbu, garīgu, lielu diakonijā un ļaužu mentālā aprūpē. Tāpat draudze 

un mācītājs pauda bažas par satraucošajiem notikumiem LELB. 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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 Saimnieciskās nozares vadītājs: Gunārs Kancs (gkrunch@aol.com)  844-8750 

 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 Māc. Georgs Silavs (Gsilavs@aol.com)  908-3570 

 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 
 

 

Jāņa Ev. 6:51a Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debeīm.  Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos 
mūžīgi. 
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Mīļās māsas un brāļi! 
Vispirms vēlos no sirds pateikties par Jūsu atsaucību un devīgumu 
projektam “ Dzīvības ūdens”! Gan individuāli, gan draudžu līmenī esam 
saņēmuši ziedojumus un aprakstus par pasākumiem, kas tika sarīkoti 
par labu šim projektam. Ir bijušas gan sadziedāšanās pēcpusdienas, gan 
viktorīnas, gan ziedots no dāmu komitejas kases, gan kā Ziemassvētku 
vēlējums cilvēkiem Etiopijā. Bērni ir zīmējuši, svētdienskolā un pie 
baznīcas durvīm spainīšos ir mestas kapeikas! Tas viss ir vainagojies, ka 
esam savākuši pietiekami sēklas naudu akas rakšanai, kuru esam jau 
nosūtījuši Charity: water. Sirsnīgs paldies!  
Šī gada ziemā saņemsim pirmo aprakstu par darbiem Etiopijā, kad 
sāksies akas rakšanas darbi. Tad 2017. gada vasarā mēs saņemsim otru 
aprakstu kopā ar bildēm par darbu un progresu. 2018. gada pavasarī 
akas izrakšanas darbi būs pabeigti! Tad saņemsim pēdējo aprakstu, kā 
arī bildes. Pie akas tiks arī uzstādīta plāksne, norādot, ka šo aku ir 
sponsorējusi LELBA. 
Lūdzu, apskatiet arī pievienoto e-pastu no Charity:water.LELBA  ir 
aicināta būt viena no “The Power of Ten” partneriem, ko ar prieku 
pieņēmām. . Kad šīs kampaņas lapa būs pieejama, to Jums nosūtīšu. 
 Zinu, ka vairākas draudzes vēl plāno pasākumus, lai atbalstītu “Dzīvības 
ūdens” projektu! Jau iepriekš pateicos par to! Jūs varat nosūtīt 
ziedojumus “LELBA” ar norādi “Dzīvības ūdens” māc. Dainai Salnīts 208 
East St., Lenox, MA 01240 . Jūsu ieguldījums šai projektā ir atbilde uz 
līdzcilvēku Etiopijā cerību un lūgšanām.  
 
Ar cieņu, 
Māc. Dace Skudiņa 
Misijas nozares vadītāja 
 
 
 
 

 
 



 

 

But to do good and communicate forget not; for with such sacrifices God is 
well pleased. 

  Hebrews 13:16 
DĀMU KOMITEJA 

How has everyone been doing this summer? We have been blessed that we 
were able to have three visiting pastors this July while Pastor Lazdins was away, as 
well as in June when Pastor Skudina was with us. A huge thank you to those that 
participated in kafijas galds after each of those services. 

A heartfelt thank you to Lilija Putelis for organizing our congregation’s 
kafijas galds day at Draudzu Dienas in Garezers this past June. Lots of compliments 
on a beautiful and bountiful spread of delicious goodies. Thanks to all that sent 
baked goods for the table.  

Coming in September we will be having our annual church picnic. This year 
it will be Sunday, September 25th at Morse Park in Noblesville, IN. Please make 
plans to come out for a fun family outing. Bring a side dish or dessert to share! We 
will have hamburgers and drinks for everyone. 

In October, we will observe our “Thanksgiving/ Harvest Festival”          
(Plaujasvetki) on October 16th, the third Sunday of the month. Our coffee group 
rotations will start the first Sunday of October.  

 As always, please look out for others and lend a helping hand! 
 Inara Linda and Sandra 
 
 
Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuŗi Dievam labi patik. 
    Vēstule ebrējiem 13:16  
 
Ceru, ka pavadīta vasara! Mēs varam būt pateicīgi, ka mums bija viesu 

mācītāji prāv. Lazdiņa atvaļinājuma laikā. Liels paldies tām mīļām sirdīm, kas 
rūpējās par skaistiem un gardiem kafijas galdiem. Sirsnīgs paldies māc. Skudiņai 
par dievkalpojumu. 

Tāpat sirsnīgs paldies Lilijai Pūtelei par organizēšanu un izkārtojumu galdam 
Draudžu dienas Garezerā. Saņemti komplimentu par skaisto izkārtojumu. Paldies 
visiem, kas ar ziedojumiem to kuplināja. 

Septembrī baudīsim draudzes izbraukumu, kas būs svētdien 25 septembrī, 
Morse Park, Noblesvillē, IN. Lūdzu plānojiet piedalīties un mazs “groziņš” būtu 
vēlams. Mēs gādāsim par hamburgeriem un dzērieniem. 

Oktobrī svinēsim Pļaujas svetkus, 16. Oktobrī, kas būs mēneša trešā 
svētdiena.Kafijas grupas atsāks darboties oktobra pirmā svētdienā.  

Kā vienmēr , ir labi uzpasēt vienam otru un vienmēr būt izpalīdzīgam. 
Ināra Linda un Sandra 



 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

2016 g. augusts 

SVĒTDIENA PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA  
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Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 

801 W. 73
rd

 St. Indianapolis, IN 46260 

Telefons 317-253-0872 

Draudzes Priekšnieks: Mārtiņš Pūtelis 844-0892 

Dāmu Kom.: Ināra Linda Grendze 418-1283 

Prāv. Gunārs Lazdiņš 

146 Springs Ct. 

Carmel, IN 46033 

Telefons 317-844-8608 

E-Pasts: glazdins@indy.rr.com 

 

SVĒTDIENA         VALDES DEŽŪRES 
7.augusts                     G.Kancs 844--8750 

14.augusts                     P.Kelpis 898-6163 

21.augusts                     A.Kancs 414-4535 

28.augusts                    A.Brugman 259-7490 

mailto:glazdins@indy.rr.com


 

 

2016 g.septembris 
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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. 73
rd

 St. Indianapolis, IN 46260 

Telefons 317-253-0872 

Draudzes Priekšnieks: Mārtiņš Pūtelis 844-0892 

Dāmu Kom.: Inara Linda Grendze 418-1283 

SVĒTDIENA            VALDES DEŽŪRES 
4.septembris                     U.Brikmanis 255-0489 

11.septembris                    M.Pūtelis 844-0892 

18.septembris                     G.Kancs 844--8750 

25.septembris                     M.Kancs 414-2950 

25.septembris                      G.Kancs 844--8750 

mailto:glazdins@indy.rr.com

