Latviešu Ev.-Lut.Draudze Indianapolē

DRAUDZES ZIŅAS.
2016.oktobris/novembris


Oktobra mēnesi luterāņu draudzēs svinam Pļaujas svētkus. Saistībā ar gada ciklu un latvisko mantojumu,
šie svētki kļuvuši par vieniem no redzamākajiem svētkiem draudzes dzīvē, jo dabā šis laiks ļauj kopsavilkt
un izvērtēt kādā laika posmā padarīto un iegūto. Šajā laikā laukos ir nopļauti graudaugi, raža savesta klētīs
un apcirkņos, lai būtu maize visa gada garumā.
Tāpēc vēl arvien ir saglabājusies tradīcija, ka Pļaujas svētkos ļaudis uz baznīcu nes lauku veltes – savu
pūliņu un Dieva svētības augļus, kas pēc tam tiek izmantotas, piemēram, diakonijas darbā vai zupas
virtuvē.
Taču Pļaujas svētki caur materiālās pasaules lietām aicina raudzīties arī uz garīgo pasauli – caur pūliņiem
un Dieva svētību ticīgajos briest garīgi augļi. Dieva Vārds mūs mudina krāt mantas Debesīs, kur rūsa un
kodes tās nemaitā, kur zagļi nerok un nelaupa – tā ir ticība un Jēzū Kristū darīti labie darbi.

Indianapoles latviešu ev. lut. draudzes
Dāmu komitējas
līdzekļu vākšanas vakars

Kad: Ceturtdiena, 20. oktobris
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, October 20th
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

Prāv. Gunārs Lazdiņš
146 Springs Ct.
Carmel, IN 46033
Telefons 317-844-8608
E-Pasts: glazdins@indy.rr.com
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I am with you always.
Matthew 5:14
Now that the school year has started, it’s time to think about our Sunday school classes! We will
be starting October 16th and then meeting again on November 13th. All children are welcome!
We start with a children’s sermon in the sanctuary and then move on to class and activities
during the church service. Remember : we may be small but we are mighty!
We will be taking part in “ Operation Christmas Child” with Samaritan’s Purse again this
year. We will collect shoeboxes filled with items for boys or girls until November 13th.
Information and flyers will be available . If you have any questions, please email or call.
Inara Linda Grendze
inaravee@comcast.net / 317-418-1283

DĀMU KOMITEJA
Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu , bet vienīgi tas Kungs pašķiŗ viņa gājuma.
Salamana pamācības 16:9
In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps.
Proverbs 16:9
Ir pienācis laiks iesākt atkal sadraudzības stundas pēc dievkalpojumiem, sākot ar 2. oktobri.
Apakšā ir kalendārs kafijas grupām. Katra sestā svētdienā būs īpaša kafijas grupa ar sniegto maltīti.
Pļaujas svētki būs 16. oktobrī. Lūdzu, nāciet un baudiet siltas, gardas pusdienas, loteriju un
sadraudzību!
Piparkūku cepšana būs 12. novembrī plkst. 9os no rīta virtuvē. Lūdzu nāciet un palīdziet! Būs
pica pusdienas visiem palīgiem!
Dāmu komitējas līdzekļu vākšanas vakars būs 20. oktobrī! Sīkāka informācija ir pievienota
skrejlapā!
Adventa tirdziņš būs 4. decembrī. Dāmu komitēja lūdz visiemz ziedot pēc iespējas gan cepumus,
gan saldās maizes, vai pat maizes kukuļus! Arī mantas izlozei (bērniem vai pieaugušiem). Ja jūs variet
palīdzēt ar dekorācijām vai ar pārdošanu, lūdzu zvaniet vai rakstiet Sandra vai Inārai.
It’s time for all of us to join together for fellowship after service starting this October 2 nd! Please
take note of the coffee group schedule. The sixth Sunday of every rotation will be an “open surprise” day
where something different will be planned for refreshments but no one group will be in charge that
Sunday.
We will be celebrating Plaujasvetki (“Harvest Festival”) the weekend of October 16th, the third
Sunday of October, instead of the first weekend as we usually do. Please plan to attend that Sunday as
we serve a hot, delicious luncheon and spend time together.
On November 12th, we will be looking for all helping hands to help bake our amazing piparkukas
for the our bake sale on December 4th. All are welcome to help for any amount of time – please join us in
the kitchen at 9am. The more the merrier! As usual, we will serve a pizza lunch for all that help!
Speaking of pizza- we have set a fall date for dinner night out for the Women’s Auxiliary at
Rockstone Pizza on October 20th. Please see the attached flyer in this newsletter. Dine-in, carryout and
delivery will all count towards Rockstone’s donation to us.
As the Christmas season will soon be upon us, please consider donating baked goods or raffle
items (kids or adults) for our Christmas Bazaar ( Advents tirdzins) on December 4th. Also, anyone that
would be interested in volunteering time setting up the hall and raffles, decorating tables, or helping
with the bake sale, please call or email Sandra or Inara Linda. The Advents Koncerts and tirdzins is always
a highlight of our church year. Volunteers make it a beautiful occasion for all.
Sandra and Inara Linda
Sdkuhn77@yahoo.com /inaravee@comcast.net

October 2nd- Jansons
November 6th – “Open Surprise”
October 9th- Putelis
November 13th- Jansons
October16th- Indriksons
November 20th- Putelis
rd
Ocotber 23 - Kancs/LTA
November 27th- Indriksons
October 30th –Beard

Š.g.16. oktobrī plkst.11:00 dienā

PĻAUJAS SVĒTKU
Dievkalpojums
(bērni un jaunieši piedalīsies)
Krista Grendze, stāstis par savu ceļojumu uz Latviju un veikto
darbu ar „Mīlestība Mammām”

Pēc dievkalpojuma dāmu komiteja piedāvās garšīgi
gatavotas
SILTAS PUSDIENAS

Kam sekos draudzes valdes rīkotā
MANTU IZLOZE:
Naudas kartiņu vērtības $75,$50,$25
„Un Viņš stāstīja tiem līdzību, sacīdams: Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši
papilnam augļus. Un viņš sāka pie sevis spriest: Ko es darīšu, jo man nav, kur savus
augļus likt. Un viņš turpināja: es noplēsīšu šķūņus un uzcelšu lielākus un tur
savākšu labību un mantu. Un sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz
ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja: Tu
bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko u esi
sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā.”
Lukas ev.12:16-21

Projekts “Mīlestība mammām” svētīgi
noslēdzies
Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā Jaunatnes nozares projekts “Mīlestība
mammām” tika izveidots, lai atbalstītu Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī
mammas, kurām mazulīši bija mazāk kā gadiņu veci. Projektu izdomāja Garezera vasaras
vidusskolas 2015. gada 2. klases 5 jaunietes, kuras izpētīja, ka Zemgalē ir visaugstākais
dzemdību procents Latvijā. Naudas vākšana šim svētīgam mērķim notika dažādos pasākumos 12
Ziemeļamerikas pilsētās. Tika rīkoti pasākumi, kā piemēram, “Pusdienas mammas gaumē”,
“Ratiņu walk-a-thon”, filmu vakari “Baby shower”, “Bowling vakari”, vīru gatavotas pusdienas
u. c. Kopumā tika saziedoti $65,000 ASV dolāru no draudzēm, latviešu skolām, organizācijām
un indivīdiem ASV un Kanādā.
Projekta izdalē piedalījās Garezera vasaras vidusskolas jaunietes, izdale notika no 14. līdz 21.
augustam, kur tika atbalstītas 180 māmiņas 15 punktos. Sadarbojāmies ar vietējiem sociālajiem
dienestiem un draudzēm, lai noskaidrotu, kurām ģimenēm atbalsts būtu nepieciešams visvairāk.
Atbalstā, ko izdales komanda izdalīja, ietilpa 810 autiņu pakas (48,600 autiņu), 1,596 mitro
salvešu pakas, 504 formulu/maisījumu kārbas, 180 vitamīnu pakas, 48 bērnu ratiņi, 48 no bērza
Latvijā ražotas gultiņas + matrači, gultas veļas un segas, 21 termometrs, karotes putriņām un ar
mīlestību adītas drēbītes, zeķītes, sedziņas, kuras darināja ASV latvieši. Katra māmiņa arī
saņēma Laimas šokolādes kasti un grāmatzīmi, uz kuras bija Tēvreize un otrā pusē mūsu izdales
komandas paraksti.
Atklājām projektu dievkalpojumā Rīgas Jēzus draudzē, kam sekoja sagatavošanās darbi
“Pilsētnieku” viesu mājā Slampes pagastā, kur saimniece Sarmīte Ruduka sagādāja mums telpas
izdales organizēšanai un vienmēr bija gatava izpalīdzēt. Pirmā dienā izdalījām atbalstu Tukumā,
kur sadarbojāmies ar vietējo sociālo dienestu, tad viesojāmies “Pakāpienu mājās”, kur
atbalstījām divas māmiņas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, viņām sagādājām tālākai dzīvei
gultiņas un ratiņus. Mēs saņēmām šo pateicību no “Pakāpienu mājām”: “Sirsnīgs paldies par
Jūsu fantastisko projektu un par Jūsu nesavtīgo uzupurēšanos citu labā. Klausoties vakar stāstos
par to, kā Jūs strādājāt, lai savāktu naudu, bija tik daudz aizkustinošu momentu. Vārdos jau viss
parasti tiek izstāstīts īsi, bet lai visu šo darbu paveiktu, nepieciešama liela uzcītība un gudrība,
kā arī organizēšana. Šķiet, ka mūsu daudzu gadu garumā jaunus ratus mēs esam saņēmuši varbūt
kādas pāris reizes, tāpēc šīs lielās dāvanas no Jums bija īstie svētki. Kad Jūs bijāt prom, Inta
audzinātājai teica tā: “Es tad jau šodien Edvardu likšu viņa jaunajos ratos. Tik ļoti man patīk šie
jaunie rati, tūlīt brauksim pastaigāties.” Tas tiesa, ka viņa bija laimīga, jo ko gan meitene no
bērnu nama ir īsti savā dzīvē saņēmusi kā dāvanu, jaunu, skaistu un tikai viņai. Paldies Jums,
draugi, ka darījāt vēl divas māmiņas laimīgas.” Pēcpusdienā atbalstījām 14 māmiņas Jaunpils
novadā.
Otrā izdales dienā izdalījām atbalstu 3 Kurzemes draudzēs: Valtaiķos, Aizputē un Cīravā. Pirmās
divas ir LELBĀL draudzes. Uz jautājumu “Kāpēc bijām Kurzemē?” atbilde ir, jo mums bija pāri
palikuši līdzekļi no projekta “Priecīgas pēdas”, kurus izlēmām izdalīt Kurzemes māmiņām, jo
atbalsts “Priecīgas pēdas” projektam bija domāts Kurzemes trūcīgiem. Cīrava bija īpaši
emocionāla pietura, kur pēc izdales devāmies apciemot dažas ģimenes, arī aizvedām māmiņām
dāvinātās gultas un ratiņus. Tur šīs ģimenes dzīvo sociālā mājā, ko uztur Cīravas draudze. Mūsu

komanda ar savām acīm redzēja, cik grūtos apstākļos dzīvo māmiņas un bērni, bez kanalizācijas
un tīra ūdens. Jaunietes te saņēma aicinājumu mēģināt vākt naudiņu, lai šajā mājā būtu pieejams
tīrs ūdens. Šī ir pirmā reize, kad no viena projekta izrit otrs. Trešā izdales dienā cēlāmies agri no
rīta, paēdām gardas brokastis Aizputes draudzēs namā kopā ar mācītāju Vari Bitenieku, tad
devāmies atpakaļ uz Zemgali, uz Vītiņu pagastu Auces novadā. Mazliet kavējāmies ceļā uz
Vītiņiem, kad ieradāmies, tad mūsu komanda ātri ieskrēja Vītiņu kultūras nama zālē un kas mūs
tur sagaidīja – pilna zāle ar ļaudīm un brīnišķīgs pasākums, kur bērni dziedāja un dejoja. Pēc
pasākuma notika izdale, kur atbalstījām 13 Auces novada māmiņas. Tad devāmies uz
Augstkalnes baznīcu, kur atbalstījām 27 Tērvetes novada māmiņas. Tur mācītājs Guntars Lūsītis
kopā ar draudzes vadību un Tērvetes novada priekšsēdētāju Daci Reiniku mūs sagaidīja un
pateicībā uzdāvināja Tērvetes tējas un medu, ko mūsu komandas meitenes vakarā baudīja
“Sprīdīšos” pēc tam, kad bijām saorganizējuši nākamās dienas izdali. Tērvetes dabas parka
stāvlaukumā arī notika unikāls notikums, kad mūsu izdales komanda satikās ar “Sveika,
Latvija!” jauniešiem, viņus pārsteidzot, mūsu komanda bija paslēpusies aiz “Sveika, Latvija!”
autobusa.
Ceturtā izdales dienā mūsu pirmā izdale bija Zaļenieku luterāņu baznīcā, vietā, kur LELBA
prāvests Artūrs Voitkus kādreiz kalpoja. Pēc tam, kad atbalstījām 12 māmiņas, mūs pacienāja ar
pusdienām vietējā ēdnīcā. Zaļenieki bija arī viens no trim punktiem, kur mēs papildinājām mūsu
kravu, veikali, ar kuriem sadarbojāmies, piegādāja daļu no mūsu preces uz šiem trīs punktiem.
Varu teikt, ka komanda bija tik labi iestrādājusies, ka varēja vienam izdales punktam ātri un
efektīgi saorganizēt atbalstu. Pēcpusdienā notika izdale Dobeles sociālā dienestā, kur dziesmas
ieskandināja mūsu izdali, šeit atbalstījām 25 māmiņas. Saņēmu šo vēstuli no vienas Dobeles
māmiņas: “Sveiki! Es esmu viena no tām māmiņām, kas šodien bija Dobelē un saņēma jūsu
sarūpētās dāvanas! Liels, liels jums paldies! Man vīrs gandrīz apraudājās, redzot tās lietas, ko
pārvedu mājās! Esmu trīs bērnu māmiņa un gaidu ceturto bērniņu, mūsu ģimenei jūsu sniegtais
atbalsts ļoti daudz nozīmē! No visas sirds sakām jums lielu paldies!” Pēc izdales baudījām
ekskursiju pa Dobeles pilsdrupām, kuru mums sarūpēja sociālais dienests. Tajā vakarā mēs
nakšņojām Lejasstrazdu bērnu namā. Mums bija domāts tajā vakarā braukt un salikt nākamās
dienas kravu Elejā, bet mums pienāca ziņa, ka nevarēsim tikt telpās. Tas laikam bija Dieva plānā,
jo atklājās iespēja komandas meitenēm, pēc viņu pašu iniciatīvas, pavadīt dažas stundas
mīlestībā ar bērnu nama bērniem. No rīta agri cēlāmies un braucām uz Eleju sagatavot atbalstu
un tad to izdalīt 14 Jelgavas novada māmiņām. Te arī piedzīvoju Dieva vadību, man bija jāpalīdz
ienest gultiņas un ratus, jutu, ka man jāpavada laiks ar māmiņām, tad pie manis pienāca viena
jauna māmiņa, kurai ir divi bērni, viņa dalījās, ka viņas vīrs nesen aizgāja mūžībā pēc avārijas.
Ar šo māmiņu un pārējām mēs bijām aicināti būt kopā mīlestībā. Pēcpusdienā bijām
Jaunsvirlaukā, kafejnīcā “Zemnieku cienasts”, kur izrīkojām mielastu un atbalstījām 8 māmiņas
sadarbībā ar biedrību “Tuvu”, šī biedrība atbalsta māmiņas, kuras dažādu iemeslu dēļ nesaņem
atbalstu no sociāldienestiem. Zane Rautmane no “Biedrība Tuvu” raksta: “Šodien mums bija liels
prieks iepazīt un būt kopā ar projektu “Mīlestība mammām” – Dāgu Demandtu un viņa
komandu, kas Amerikā vākuši šim projektam līdzekļus un visu šo nedēļu ir cītīgi strādājuši, lai
sagādātu prieku jaunajām māmiņām visā Zemgalē, arī mūsu gādībā esošajām. Viņas saņēma
skaistus ratus, gultiņas, mitrās salvetes, piena maisījumus, autiņbiksītes un gardumus. Vecākie
brāļi un māsas no sirds varēja izlēkāties un izšūpoties “Līču” atrakcijās. Prieks un pārsteigums ir
neizsakāmi liels! Liels, liels paldies par skaisto dienu, mums veltīto laiku un dāvanām!”
Priekšpēdējā izdales dienā Bauskā atbalstījām 26 māmiņas. Šeit mums arī bija iespēja salikt
vienas ģimenes mājā vienu no 48 skaistām Latvijas bērza bērnu gultiņām, ko dāvinājām
māmiņām. Mūsu inventārā bija gan bērnu gultiņas ar riteņiem, kurām varēja nolaist redeles, gan
tādas, kuras var pārveidot pusaudžu gultiņā. Bauskā mēs sadarbojāmies ar Latvijas baznīcas

Bauskas iecirkņa diakonijas vadītāju Dainu Plūci. Daina arī mums uzdāvināja naktsmājas Iecavā
20. augustā vakarā. Meitenes arī baudīja nopelnītu izklaidi šajā dienā, spēlējot peintbolu
(paintball) netālu no Skaistkalnes un jājot ar zirgiem netālu no Iecavas. Vakarā piedalījāmies
Vecumnieku draudzes nometnes vakariņās, kur atbalstījām 3 māmiņas. 21. augustā noslēdzās
projekts svinīgā dievkalpojumā Iecavas baznīcā, kur mācītājs Dāgs kalpoja ar draudzes mācītāju
Rolandu Radziņu. Sekoja pēdējā izdale 15 māmiņām. Iecavas novada ziņās varēja lasīt “Priecīga
par saņemtajām dāvanām bija arī trīs bērnu māmiņa Ieva Pastare un bērnu tētis Gatis Margēvičs.
Trešais bērniņš viņu ģimenei pievienojies tikai pirms mēneša un 12 dienām. “Sapirkt visu
ikdienai nepieciešamo sanāk diezgan dārgi, tāpēc ir forši, ka tikām pie tik lielām dāvanām.
Domāju, ka uzdāvinās vienu pamperu paku, bet izrādījās, ka mūsu dāvanā ir veselas četras lielās
autiņu pakas un vēl piena maisījums.”
Katrā no 15 izdales punktiem pastāstījām par mūsu projektu un iepazināmies. Annelī Cers
izskaidroja, kas ir Garezers un kā šis svētīgais projekts radās, dziedājām dziesmas, kā arī, kur
bija bērnu grupiņa, tika noturēta bērnu uzruna. Pirms izdalījām atbalstu, noskaitījām pateicības
lūgšanu, Tēvreizi un mācītājs Dāgs teica svētības vārdus. Tad sekoja izdale, kur tika izdalīts
atbalsts, meitenes, kuras bija kļuvušas par ekspertiem bērnu ratiņu salikšanā, ātri varēja salikt
jaunos ratiņus. Visiem ratiem bija gan kulbas daļa gulēšanai un, kad bērniņš būs mazliet lielāks,
sēžamā daļa. Tika arī izdalīti 2 dvīņu ratiņi. Visi ratiņi bija labas kvalitātes ražojums ar 2 gadu
garantiju, kurus mums sarūpēja vairumtirgotājs “Ratu birojs”, viņi piegādāja ratus 3 punktos
Zemgalē.
Šis projekts arī deva iespēju tautiešiem no Ziemeļamerikas satikties mīlestībā ar māsām un
brāļiem Latvijā. Liela svētība arī bija, ka pašreizējos apstākļos, kad attiecības ir mazliet
saspringtas starp Latviešu evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas un Latvijas evaņģēliski
luterisko baznīcu, šis projekts spēj pārvarēt atšķirības un mūs vienot kopīgā mērķī, dalīties Dieva
mīlestībā Zemgales māmiņām.
Vēlos no sirds pateikties mūsu projekta izdales komandai, kura kalpoja garas stundas, gan
sagatavojot atbalstu izdalēm (iepriekšējos vakaros pirms izdales vietām), gan izdalot atbalstu un
pavadot laiku sadraudzībā ar māmiņām un viņu bērniem. Pateicība šai super komandai Ērikai
Heinze, Annelī Cers, Melisai Kreišmanei, Tijai Kubuliņai, Dainai Renerts, Ūvei Strautmanei,
Kristai Grendzei, Ivetai Kaņepai un Arnim Bankam.
Paldies Daniēlam Godiņam par drošo atbalsta plecu, pie kura varējām griezties ārkārtas
situācijās! Paldies Evijai Godiņai par skaistajiem komandas krekliem! Vēlos arī pateikties visiem
mūsu partneriem: e-Maxima (Maxima internetveikalam un vadītajai Sanitai Bērziņai, kura mums
palīdzēja ar izdales preces iepirkumu, atlaidēm un loģistiku, izvadājot preci), Troll – bērnu
gultiņu ražotājam un Lindai Vunģei par padomiem un labo izkārtojumu, Ratu Birojam – Unai un
Inesei par labo sadarbību, Benu aptiekai, Laimas šokolādei, Amnis – kristīgās literatūras
veikalam, Misija Pakāpieni, Biedrība Tuvu, visiem sociālajiem dienestiem un draudzēm!
Vēlos arī pateikties visiem ziedotājiem un pāri visam visuvarenajam, mīlestības pilnajam
Dievam, kurš mūs šajā izdales nedēļas laikā vadīja un deva stiprinājumu cauri izaicinājumiem un
piedzīvojumiem!
Projekta bilžu galeriju var apskatīties šeit:
WP_TEMP_LINK_http://www.lelba.org/lv/?ct=citi_jaunumi&fu=read&id=357
Zemāk esošajās saitēs ir iespēja apskatīt projekta aprakstus vietējās Zemgales novada

ziņās/laikrakstos.
Tukuma novada mājas lapa
http://www.tukums.lv/lv/156-zias/6215-lelbas-jaunatnes-nozares-p%C4%81rst%C4%81vjisniedz-atbalstu-tukuma-novada-jaunaj%C4%81m-m%C4%81mi%C5%86%C4%81m
Iecavas novada mājas lapa
http://www.iecava.lv/lv/zinas/sabiedriba_un_veseliba/13827-ziemelamerikas-tautiesi-sarupedavanas-iecavas-mammam
Auces novada mājas lapa
http://www.auce.lv/index.php?id=56758
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LELBA Jaunatnes nozares vadītājs, mācītājs
Dāgs Demandts

Bērniem nepieciešams jauns busiņš
Mīļie draugi!
Lūdzu, atbalstiet "jaunu" mazlietotu 9 vietīgu busiņa iegādi Zvannieku mājām!
Esošais busiņš kalpo vairāk kā 10 gadus un nobraucis vairāk kā 320,000 kilometrus –
vairumu notiem par zemes ceļiem. Tas nozīmē daudz putekļu, kas motoram nepatīk, kā
arī bedres un slideni ceļi galvenokārt dubļu dēļ. Tādi apstākļi grūti panesami jebkuŗai
mašīnai, kur nu vēl tādai, kas ir pilna līdz malai ar bērniem. Valsts policija stingri ievēro
drošības noteikumus, kas nozīmē, ka vairs nedrīkst vieglās mašīnās “salādēt” bērnus
un braukt. Katram bērnam jābūt savai drošības jostai.
Vecais busiņš ir lāpīts un lāpīts. Laimīgi, ka ir vietējais mechāniķis un busiņš nav jāved
pie “Dealer”, kur bez 1000 eiro nevarēja izbraukt. Mechaniķis saka, ka ir pienācis laiks
meklēt citu busiņu... Zinu, ka kopīgi spējam viņiem tādu iegādāties! Jauns maksā ap
27,000 eiro. Meklēju kontaktus Vācijā un Zviedrijā, lai atrastu drošu mazlietotu busiņu kas izmaksās mazāk. Rūgta pieredze māca, ka Latvijā tādu iegādāties ir riskanti.
Varbūt Tavai draudzei un/vai atsevišķām personām iespējams atbalstīt šo akciju. Nauda
nosūtama LELBAi (1385 Andrews Ave., Lakewood, OH 44107) ar piezīmi “Busiņš
Zvannieku mājām.” Personas, kas sūta savu ziedojumu caur LELBU var saņemt kvīti
IRS nodokļu atlaidēm (sākot ar $100).
Busiņš viņiem ļoti nepieciešams. Vēlams to iegādāties pirms ziemas. Ja iespējams,
dodiet ziņu cik vien drīz iespējams, lai zinātu ar kādu summu rēķināties.
Ja ir kāda neskaidrība vai kāds jautājums, lūdzu zvani vai raksti man.
Sarma Eglīte, seglite@icloud.com, 440-471-4795

Dieva aicinājums ir
dzīvs un patiess
Mācītājas viedoklis:◆◆ atziņa par līdzsvaru,
liekas, nīkst daudzās mūsu tautas kristīgajās dvēselēs
Ilze Larsena, Grandrapidu draudzes mācītāja ASV, LELBa Vidienes apgabala prāveste
Klāt vasaras saulgriežu laiks. Latvijā, manā dzimtenē, to svinēs ar ugunskuriem, dziesmām,
dančiem, kā saulgriežos pienākas. Daba sasniedz pilnību un sāk lēnām virzīties uz ziemas saulgriežiem. No garākās dienas un īsākās nakts vasarā uz garāko nakti un īsāko dienu ziemā. Dieva
radītā dabā ir līdzsvars, un mūsu senči to labi zināja. Šī atziņa par līdzsvaru, liekas, nīkst daudzās
mūsu tautas kristīgajās dvēselēs, domājot par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) sinodes lēmumu liegt sievietēm ordināciju mācītājas amatā.
Ārpus Latvijas
Dzīvojot ārpus Latvijas, būt par latvieti prasa piespiedu cenšanos. Svešā kultūrā neaizmirst sevi,
kas esmu, un vēl svarīgāk mācīt saviem bērniem, no kurienes viņu māte ir nākusi, kas viņi ir caur
mani – latvieti, sievieti, draudzes mācītāju un apgabala prāvesti, mūziķi.
Aizbraucu no Latvijas 1999. gada 16. jūnijā, pēc vairāku gadu šaubām un atbildes
meklējumiem – vai Dievs mani tiešām aicina būt par draudzes ganu? Un kā kalpot dzimtenes
baznīcā, kur ordinācija kalpošanai draudzē man bija liegta? Dziļi sirdī zināju, ka aicinājums ir
dzīvs un patiess. Izvēlējos palikt dzimtenē, kas izvērtās par drosmes, sāpju, cerības, nebeidzamu

jautājumu un paļāvības paraugstundu, jo atklāti uzstājos par sievietes lomu Latvijas luteriskajā
baznīcā, par sieviešu ordināciju. Toreiz, deviņdesmito gadu beigās, ļoti negribēju aizbraukt no
dzimtenes un noraidīju divus citus piedāvājumus Ziemeļamerikā, pirms devos uz Grandrapidiem
Mičiganas pavalstī viesoties pie latviešu luterāņu draudzes, kas meklēja jaunu mācītāju. Draudze
vēlāk balsoja un ievēlēja mani par savu mācītāju.
Balss ir atņemta
Ir pagājuši divdesmit gadi, tuvu vai puse no mana mūža, ārpus Latvijas, ārpus baznīcas, ko reiz
pazinu, tāpēc, ka uzdrīkstējos sacīt ko tādu, kam LELB vadība nepiekrita. Labi apzinājos sekas,
iestājoties par tām sievietēm Latvijā, kam balss bija atņemta ar arhibīskapa Jāņa Vanaga
personisku pārliecību, ka sieviete nevar būt ordinēta par draudzes mācītāju. Tas viss toreiz notika
bez diskusijām, bez dialoga, bez ieklausīšanās visos uzskatos un viedokļos – ar norādi no augšas.
Pēc LELB sinodes lēmuma šī gada jūnija sākumā pret sieviešu kalpošanu ordinētā amatā
sociālos medijos, avīžu publikācijās un citur dzirdēti argumenti, piesaucot Svētos Rakstus jeb
Bībeli par vai pret. Ir jau labi. Arī es klausījos Bībeles vārdos, kad tie mani uzrunāja sirdī pirms
daudziem gadiem. Dievs uzticēja sievietēm pašu pirmo Kristus augšāmcelšanās vēsti. Marija
Magdalēna, Joanna, Marija – Jēkaba māte – «un citas ar tām, kas apustuļiem to sacīja», kā viņas
«atrada akmeni no kapa noveltu» un «tā Kunga miesas neatrada» (Lūkas evaņģēlijs 24:2-3, 10b).
Katrs evaņģēlijs Jēzus augšāmcelšanos apraksta citādāk, ar detaļām. Pat tajā ziņā Svētajos Rakstos ir atrodamas atšķirības. Tie nav viengabalaini.
Diskusijas nevar apiet
Tomēr man jāsaka, ka visi argumenti par vai pret sievietes ordināciju, kad tos meklējam Bībelē,
ātri vien var savest dažādu uzskatu pārliecinātos nebeidzamās diskusijās. Tās ir nepieciešamas.
Tās ir svarīgas, bez tām nevar. Bet Bībelē argumentus par vai pret sieviešu ordināciju mēs
neatradīsim! Jo Bībele katru cilvēku uzrunā pēc viņa ticības. Izlasi vienu un to pašu Svēto Rakstu
vietu šodien, tad pēc pusgada un tad pēc gada, un tad pēc desmit gadiem – tā tevi uzrunās
citādāk, un tu atklāsi tajos pašos vārdos to, ko agrāk tur nepamanīji. Dzīvais Dieva vārds Bībelē
nekad nepaliek status quo! Tāpat dažādu konfesiju piederīgie vienu un to pašu pantu vai rakstu
vietu Bībelē var izlasīt un saprast citādāk. Izrādās, arī luterāņi tos var saprast katrs pa savam, kā
to redzam ne vien LELB lēmumos un darbībās, bet arī vēl citās baznīcās pasaulē, kas sevi sauc
par luteriskām.
Mums drīzāk ir jāatbild uz jautājumu, ar ko luterticīgie atšķiras no katoļiem vai baptistiem, vai
pareizticīgajiem? Kāpēc tu, kā Kristus ticīgais, svētdienā ej tieši uz luterāņu baznīcu un piederi
tieši luterāņu draudzei?
Luteriskā ticībā, atšķirībā no katoļu vai citām konfesijām, man sievietes ordinācija mācītājas
amatā ir kā simbols tai vienotībai, uz kuru mūs aicina Svētais Gars. To mēs atrodam pamatotu un
izskaidrotu Augsburgas apliecībā – luterisma pamata dokumentā. Tai piekrīt un par vienu no
pamatiem nosauc visas luteriskās konfesijas, ieskaitot LELB. Augs-burgas apliecības rašanās
iemesls 1530. gadā bija tieši reliģisko uzskatu dažādība, ko bija izraisījusi pati reformācija ar
Mārtiņu Luteru priekšgalā.
Arī LELB pašlaik pastāv uzskatu dažādība. Nav tā, ka sinode pieņēma lēmumu un visi
luterticīgie, kas pieder pie LELB, domā un dara vienādi. Tā nav! Un tā arī nekad nav bijis.
Augsburgas apliecība apliecina Kristus evaņģēlija sludināšanas un sakramentu izdalīšanas
nepieciešamību. Šīs divas lietas norāda uz to, kas ir Kristus baznīca. Apliecība neko nesaka par
citām prasībām – kā vien ticību. Vienīgā prasība ir ticēt Jēzum Kristum.
Baltās tunikās un ebreji?

Doma par to, ka mācītājam jābūt vīrišķīgam tāpēc, ka Jēzus bija vīrietis, nav atrodama ne
luteriskās baznīcas vēstures liecībās, ne pašā Bībelē. Ja mēs vēršam uzmanību uz vienu Jēzus
personības īpašību, tad mums jāvērš uzmanība arī uz to, ka viņš bija ebrejs, viņam bija brūnas
acis, gari mati; kā viņš ģērbās, ko viņš ēda, kādā gultā gulēja, un tā tālāk. Ja mēs piesaucam to,
ka Dieva Dēls bija vīrietis, tad mums jāpiesauc arī pārējās viņa individuālās īpašības. Tad tiešām
tiem, kas piesauc zināmas Svēto Rakstu vietas pret sieviešu ordināciju mācītājas amatā, būtu
jābūt autentiskiem un pilnīgiem, nevairoties arī no citām Jēzus īpatnībām, ņemot vērā viņa dzimumu.
Bet tā nenotiek – visi vīrieši mācītāji tūlīt nedodas uz sinagogu apgraizīties, Jēzus taču pēc ebreju
reliģiskās tradīcijas un bauslības tika apgraizīts. Varbūt retu retais mēģina atdarināt seno ebreju
kulinārijas paražas, ja ir interese pavadīt laiku virtuvē. Neviens nevalkā baltu tuniku katru dienu
un visu dienu kā Jēzus, bet daži gan valkā melnas sutanas, kas vairāk atgādina katoļu priesterus,
nevis luterāņu mācītājus.
Augstprātīga iejaukšanās
Dievs ir radījis visus – gan vīriešus, gan sievietes. Un pats svarīgākais, ko atcerēties visās
diskusijās, pārdomās par šo tematu un citiem, ir – mēs visi esam grēcinieki Dieva priekšā un visi
esam pestīti, un visi esam vienādi Dieva mīlēti. Pestīšana Kristū ir visiem viena un tā pati. Ja tā,
tad Svētais Gars, ko cilvēks saņem kristībās, kļūstot par Dieva bērnu, nešķiro mūs pēc dzimuma,
vienam dodot dzirdēt Dieva balsi uz kalpošanu un citam ne. Tas ir Dieva ziņā, un cilvēku iejaukšanās pateikt, kurš tad ir spējis sadzirdēt Dieva aicinājumu un kurš ne, šķiet augstprātīga
iejaukšanās Dieva paša lietās.
Laikam jau nav nekas jauns, ja baznīca kā institūcija cīnās ar jaunām idejām, domām, zinātnes
atklājumiem. Gadsimtu gaitā tā vienmēr ir tā cīnījusies. Atcerēsimies Galileju, kuram bija sevi
jāaizstāv no sārta liesmām par savu zinātnisko atklājumu, ka Zeme griežas ap Sauli. 2016. gadā
Galileja atklājums mums ir pati par sevi saprotama lieta un mēs to pieņemam bez šaubām, daudz
par to nemaz nedomājot.
Latvijas sabiedrībā, kur mūsu tautai izcilas sievietes ir bijušas gan prezidente, gan premjere, liegt
sievietes kalpošanu ordinētā amatā, sludinot Labo Vēsti – evaņģēliju – un izdalot Dieva
žēlastības līdzekļus, proti, sakramentus, ir bēdīgi un skumji piedzīvot.
Dievs pats ir mīlestība
Baznīcai ir jābūt par labās vēsts devēju visiem – arī tiem, kas nepiekrīt pašai baznīcai. Tas ir
augstākais bauslis, ko Jēzus dod – «ka jūs cits citu mīlat kā es jūs esmu mīlējis» (Jāņa evaņģēlijs
15:12). Un «ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāds ir jūsu nopelns?» (Lūkas evaņģēlijs 6: 32a). Kur
gan vēl citur, ja ne baznīcā un draudzē cilvēks var atklāti teikt, dzīvot un būt bez bailēm par to,
kas viņš/ viņa ir?
Dievs radījis cilvēku, katru cilvēku, no savas mīlestības. Mīlējis un mīl katru cilvēku. Pirms
Dievs pasauli radīja, Viņš mūs jau tad ir mīlējis. Tas ir evaņģēlija uzdevums un pavēle – mīlēt,
kā Dievs mūs mīl. Jo Dievs pats ir mīlestība. «Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet
lielākā no tām ir mīlestība» (1. vēstule korintiešiem 13:13).
***
Es turpinu sludināt evaņģēliju, Labo Vēsti, un gādāt, lai Dieva žēlastības līdzekļi, kas, saskaņā ar
luterisko mācību ir kristības un Svētais Vakar-ēdiens, tiek doti katram, kurš tos no sirds meklē.
Ārpus savas dzimtenes. Šad un tad spēlēju čellu orķestrī – tā mana sirdslieta. Vēl domāju, ka
vajadzētu uzbūvēt maizes krāsni savā pagalmā. Un atrast Ziemeļamerikā nepazīstamo cukuriņa
ābeli, ko iestādīt dārzā, bet pagaidām nav veicies. ◆

I. Larsenas «Bauskas Dzīvei»

