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Ziemassvētku sveiciens 2017 

 

 
Ar lielu prieku, Ziemassvētku gara un nozīmes iedvesmoti, LELBA un visa mana ģimene novēl 

jums un jūsu piederīgiem svētīgus, miera pilnus un priecīgus Ziemassvētkus.  Piesaucot šī laika 

garu, izsakām cerību, ka nākamais gads nesīs mieru mūsu sirdīs, mieru mūsu baznīcā un mieru 

tik ļoti daudzās vietās pasaulē, kurās ir tik izmisīga vajadzība pēc Jēzus Kristus vēsts. 

 Tuvojoties Adventam, mūsu pasaule atkal cīnās ar terorisma un aizdomu laikmetu.  Kas 

ir mūsu draugi? Kas ir mūsu ienaidnieki? Kam varam uzticēties? Šodien, plašo ciešanu vidū, 

vēlamies pasniegt cerības pilno Ziemassvētku stāsta vēsti, citējot Jesajas 9. nodaļas 6. pantu:  

“Mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, un Viņa vārds ir: Brīnišķais padoma devējs, 

Varenais Dievs, Mūžigais Tēvs, Miera lielskungs.”  Mums savstarpēji jāatgādina Dieva 

labestība un mīlestība, kas atklāta Betlēmes silītē. 

 Nav šaubu, ka Ziemassvētku gars ir prieka, laba prāta, miera, cerības un devīguma gars.  

Visur ir redzams, ka Ziemassvētki atstāj spēcīgu un pozitīvu iespaidu uz cilvēkiem.  

Ziemassvētku garu nerada vienīgi tirdznieciskums, sabiedriski notikumi un tradīcijas, kuras 

mēdz asociēt ar šo laiku.  Daudz dziļāk: šis gars ir atrodams Ziemassvētku īstajā nozīmē, kas ir 

iesaiņota Jēzū Kristū, kura dzimšanu mēs šajā laikā svinām. 

 Ziemassvētku nozīme ir, ka Dievs sevi identificē ar cilvēci, pats kļūdams cilvēks.  Dievs 

sevi ietērpj cilvēcīgā miesā, Jēzus Kristus personā, un mīt mūsu starpā.  Šīs ir tās labās ziņas, 

kuras mēs svinam Ziemassvētku laikā. Ziemassvētku nozīme ir, ka Dievs ir ar mums. Ir 

mierinoši zināt, ka Dievs ir klāt un identificējas ar mums, cilvēkiem, visos mūsu dzīves 

apstākļos, priekos un bēdās, cīņās un uzvarās, bailēs un cerībās. Ziemassvētki nozīmē, ka Dievs 

stāv cilvēku pusē. Šāds mierinājums mums dod cerību, drosmi un spēku, sastopoties ar dzīvi ik 

dienas, ar visiem tās pārbaudījumiem. 

 Lai jums ir priecīgi, svētīgi un miera pilni Ziemassvētki, un laimīgs, veselīgs Jaunais 

gads!                                                                                                                   

LELBA priekšnieks,                                                                                   prāv.Gunārs Lazdiņš     

 

 



 

 

 

 

  

DĀMU KOMITEJA ZINOJUMS 
 
Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts! 
Glory to God in the highest and on earth, peace among those whom he is pleased.  
      Luke 2:14 
 
The end and the beginning of the two years is here!  
First, don’t forget our Christmas Concert and Bazaar on Sunday, December 3. The Brusubardis 

family from Milwaukee, WI will be our honored musical guests. This is a concert not to be missed! 
Afterwards , Jean Indriksons will bring her talents to the kitchen and prepare a delicious Swedish-style 
luncheon. Suggested donation for the meal is $10/person and $20/family. There will be baked goods for 
sale, adult and children raffles and several craft tables with items for purchase. 

Please mark your calendar to attend service on Sunday, December 17. After service, we will have 
a pizza lunch as our “open surprise” day before we send out carolers to visit some of our honored 
congregants. All are welcome! 

Some past happenings- Our month of dinner nights out at Boom Bozz pizza garnered Damu 
Komiteja only $52.78. Thank you to those that spent a night out together to help us out. We will 
continue having dinner nights out- let us know which places you like best so we can plan! Also, a big 
thank you to those that brought desserts for the joint Reformation luncheon with Pleasant View. It was a 
grand day to be together.  

Inaravee@comcast.net, 317-418-1283 
Sdkuhn77@yahoo.com, 317-652-2634 
 
Coffee groups 
 December 3 – Kancs    January 6- Jansons 
December 10- Beard    January 14- Indriksons 
December 17- “Pizza lunch”   January 21- Putelis 
December 24- no group   January 28- Kancs 
December 31- no group 
 

 
SVĒTDIENĀS SKOLU ZINOJUMS 
 
 A big thank you to all that donated Christmas boxes for children through Operation Christmas 
Child/ Samaritan’s Purse. We collected 16 boxes and $173 to help ship those boxes and to provide 
additional materials for those children. Please keep those children who recieve these gifts in your 
prayers.  
 On December 17, some of our youth will participate in that day’s church service. Please come 
and be a part of the day!  
 There will  be no svetdien skolu/Sunday school class in December but we will meet on January 
6th.  

 

mailto:Inaravee@comcast.net
mailto:Sdkuhn77@yahoo.com


 

 

MIRUŠOS PIEMINOT 

 

Laima Bērziņš 
Ilga.I.Lerchs 

Maija A.Vanags 
Austra A.Pinkis 

Alexander Charles Spear 
 
 

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis 
savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 

Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” 
Jāņa ev. 3:16 

 
 

******************************************* 
 

SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS 
INDIANAPOLĒ 

Christmas Eve Service 

 

 
2017.g.24. decembrī, plks 17:30 

Prāv.Gunārs Lazdiņš 

At Pleasant View Lutheran Church 
801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260 

 
 



 

 

2017 g. decembris 

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: Andrejs Kancs(317)414-4535 

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 
3 decembr.                    P.Kelpis 898-6163 

10 decembr.                    M.Kancs 414-2950 

17  decembr.                   A.Kanc 414-4535 

24 decembr.                    G.Kancs 844--8750 

31 decembr.                      U,Brikmanis 255-0489 

http://www.rockstonepizzapub.com/nora/index.html
http://www.rockstonepizzapub.com/nora/index.html
mailto:glazdins@indy.rr.com


 

 

2018 g.janvāris 
SVĒTDIENA PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA  
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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: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Inara Linda Grendze 418-1283 

SVĒTDIENA            VALDES DEŽŪRES 
7.janvāris                      M.Pūtelis2 844-089 

14.janvāris                     P.Kelpis 898-6163 

21.janvāris                     M.Kancs 414-2950 

28.janvāris                  G.Kancs 844-8750 

11:00 am Dievkalpojums 

ZVAIGZNES DIENA 

Prāv.G.Lazdiņa 

40.g.ordinācijas atcere. 

Piedalās arch.Lauma Zuševica 

mailto:glazdins@indy.rr.com


 

 

 
ADVENTA KONCERTS 

 

2017. g. 3. decembrī 
plkst. 11os 

801 W. 73rd Street, Indianapolis 
 

BRUSUBĀRDU ĢIMENE 

Indra – soprāns 
Ernests III – klavieres 

Ernests IV - vijole 
Kristiāns – vijole 

Viktors – čells 
Sonora – vijole, altvijole 

Daniella – vijole 
Arianna – vijole 

Aicina  
Latviešu ev. lut. draudze Indianapolē un  

Pleasant View Lutheran Church 

Ieeja par ziedojumiem sākot no $10 
Sekos draudzes tirdziņš ar siltām pusdienām 



 

 

Mīļie Kristīgie brāļi un māsas! 

Draudzes darbība turpinājas. 29. oktobrī apzīmējām lielie 500 g. Reformācijas svētkus mūsu 

baznīcas vēsturē. Paldies prāvestam Gunāram Lazdiņam un ērģelniekam Kārlim Rūsam par 

dievkalpojumu; Aijai Brugman un korim par skaistām dziesmām. Paldies visiem mūsu draudzes 

locekļiem, kuŗi pieliek roku draudzes darbā. 
 

 
 

Svētdien, 3. decembrī būs mūsu draudzes Adventa Koncerts plkts. 11:00os. Sekos draudzes tirdziņš ar 

siltām pusdienām. Visi ir mīļi aicināti. 

 

Dzimšanas dienas: Draudzes valde ar ziediem apsveica draudzes locekļus,  kam piepildās apaļi 

gadi, 85 gadi, un sākot ar 90. dzimšanas dienu, sirsnīgi sveiksim katru gadiņu.   Ja vēlaties 

palīdzēt apsveikšanā, lūdzu sazinieties ar mani.  

Oktobrī un novembrī nosūtījām ziedus sekojošiem draudzes locekļiem: Pēterim Ritumam-27. 

oktobrī; Elmāram Bērziņam-28. oktobrī; Jurim Augustam-20 novembrī. Dieva svētību jums 

visiem un visiem jubilāriem! Ja gadījumā kādu aizmirsām, lūdzu dariet man ziņām, jo tas nozīmē 

ka man ir kļūdā mana sarakstā un par to es ļoti atvainojos.  
Lūdzu neaizmirstiet lūgt par mūsu draudzi un mūsu draudzes locekļiem šai svētku laikā!  

Novēlu jums visiem priecīgus Ziemsvētkus un Dieva svētību jums un jūsu ģimenēm Jaunajā gadā! 
 

Ar Dievu, 

Andrejs Kancs  
Draudzes Priekšnieks 

 

 
 



 

 

Desmit jaunavas 
Adventa svētruna, 

māc. Dr. Pauls Barbins 
 
Sāku saprast, ka mana paša dzīvē šīs baznīcas gada dienas, adventa dienas, ir manas vismīļākas 

baznīcas dienas. Pieeju pie šīm dienām ar sajūsmu. Katru  gadu sāku savu adventa ceļojumu ar 

cerību un ar prieku.  Pavadu adventa dienas ar sajūsmu un cerību, jo tās ir prieka pilnas.  Iesāku 

šīs garīgās, pilnās dienas ar lielu prieku.  Gribu visu piedzīvot, visu ieverot, visu atcereties. Gri- 

bu veidot šīs dienas, lai tās paliktu atmiņā. Gribu apņemties garīgi augt šajās dienās. Es gribu 

iedziļnāties savā ticībā, ceļot uz priekšu savā ticības ceļojumā. Pievienoties un ceļot līdzi ar 

citiem, kuŗi tuvojas Dievam. Gribu ieklausīties un pārdomat, pat dzīvot līdzi pravieša vardiem: 

„Sataisiet ceļu!”  

Kad tuvojamies Ziemassvētku dienai, tad domas griežas pie Marijas un Jāzepa, kuŗi atrodas savā  

ceļojumā. Gani ceļo Ziemassvētku vakarā, lai redzētu Kristus bērniņu. Gudrie vīri ceļo no 

austumiem, lai pielūgtu jaunpiedzimušo Ķēniņu.  

Adventa dienās mēs arī ceļojam. Gan ģeografiskā veidā, kad dodamies šur vai tur – pie radiem, 

pie draugiem, uz veikalu un visur citur. Šis ir laiks, kad  

liekas, ka katrs kaut kur dodas. Es saku: „Es arī gribu ceļot”. Gribu piedalīties garīgā veidā. Lūgt, 

lasīt – iedziļināties. Gribu meditēt, ievērot. Gribu piedzīvot Dieva klātbūtni. Gribu redzēt Dieva 

gaismu. Ar tādu merķi sāku savu Adventa ceļojumu.  

Bet ikdienas realitāte ātri vien pārņem. Ir vēl jāstrādā. Dienas ir gaŗas un tumšas. Sniegs snieg. 

Aukstums saldē ķermeni. Nav tik viegli ceļot uz citu vietu, kad viss cits stumj mūs tanī pašā 

parastā ikdienas virzienā.  

Tā piedzīvoju vilšanos. Sāku ar entuziasmu – nobeidzu ar neizpildītiem plāniem un sapņiem. 

Adventa laiks - cerības pilnās dienas, kuŗas reizem beidzas ar manu vilšanos. 

Padomājiet par desmit jaunavām, par kuŗām lasām Mateja evaņģelijā. Šajā Jēzus līdzībā Dieva 

valstība ir līdzīga desmit jaunavām, kuŗas gaida līga-vaini. Katrai ir lukturis, bet ne visas ir 

paņēmušas līdzi pietiekoši eļļas. Bet līgavainis kavējās nakt. Visas desmit samiegojās un 

aizmiga. Vēlāk – nezinām cik ilgi tās gulēja, viņas pamodās, kad kāds iekliedzās, ka nāk 

ligavainis: „Sagatavojaties un ejiet viņu sagaidīt!” Tā sagatavojoties,dzirdam, ka piecām ir 

pietiekoša eļļa lukturiem, bet piecām trūkst.  

Nesaprātīgās lūdza, lai sapratīgās dala no sava eļļas  krājuma, bet tās uz to neielaidās. 

Nesaprātīgajām bija jadodas iepirkties. Un kas notiek? Tieši tanī brīdī, kad piecas nesaprātīgās 

jaunavas stāvēja veikala rindās, līgavainis ieradās un aicināja piecas saprātigas jaunavas iekšā un 

aizslēdza nama durvis. 

Jēzus mums māca, ka tāda ir Dieva valstība.Jēzus līdzība prasās pēc dažiem paskaidrojumiem, 

dažiem jautājumiem. Vai ievērojāt, ka Jēzus paskaidroja, ka piecas no desmit jaunavām ir nesa-

prātīgas – un piecas saprātīgas? Jēzus to paskaidro līdzības sākumā, varbūt mēs paši to nebutu 

ievērojuši. Jo nav liela starpība starp desmit jaunavām. Katrai ir lukturis. Katra gaida uz to pašu 

lietu. Visas desmit samiegojas un aizmieg. Līdz tam brīdim nav nekādas atšķirības starp šīm 

desmit jaunavām.  

Jēzus stāsta, ka Dieva valstība ir līdzīga šīm desmit jaunavām. Bieži vien mēs, lasītāji, 

izkaidrojam šo līdzību šādi: ķēniņš atnāks un daļa būs gatava to  



 

 

sagaidīt, parējie ne. Veidojam šādu izskaidrojumu un tad mācam viens otram– sagatavojaties, jo 

līgavainis nāk! Bet ļaujiet iztraucēt jūsu domāšanu. Vispirms, Jēzus saka, ka Dieva valstība ir 

līdzīga desmit jaunavām. Vai tas nenozīmetu, ka visas desmit ir jau tanī valstībā? Ka Dieva 

valstībā atrodas gan saprātīgas un nesaprātīgas jaunavas. Jo atceraties, ka līdz šim brīdim 

nevaram ieverot nekādu atšķirību starp šīm desmit jaunavām. 

Tas, kas atšķiŗ desmit jaunavas, parādās, kad viņas sāk sagatavot savus lukturus, lai ietu un 

sagaidītu līgavaini. Piecām jaunavām ir eļļa lukturiem. Piecām nav. Piecas lūdz sapratīgās, lai 

dod no savas eļļas, jo viņu lukturi izdziest. Saprātīgās atbild ar nē, jo tad „nepietiks ne mums ne 

jums”. Viņas mēģina palīdzēt, mācot nesaprātīgās lai dodas pie tirgotājiem un eļļu nopērk. 

Momentā, kad piecas jaunavas dodas iepirkties, parādas tas, kas atšķiŗ piecas nesaprātīgās 

jaunavas no piecām saprātīgajām. Nesaprātīgās jaunavas devās  

iepirkties. Saprātīgas palika uz vietas, lai sagaidītu līgavaini.  

Bet kaut kas neliekas pareizi, kaut kas ir nekristīgi. Jo piecām saprātīgajām jaunavām bija tas, 

kas otrām nebija, bet tās nevēlējās ar to dalīties. Lasot šo Jēzus līdzību ar šādu izpratni, liek 

domāt, ka piecas saprātigas jaunavas neuzvedas parak “kristīgi”. Nekristīgā uzvešanās parādās, 

kad tās nedalās ar citiem. Viņas tur visu labumu tikai priekš sevis. Piecas saprātīgās jaunavas ir 

tādas pašas kā pārejās, ar vienu izņēmumu - viņām ir tas, kas citām nav. Tādēļ, pārdomājot šo 

Jēzus līdzību rodas jautajums: kur lai ticīgais vērš savu skatu - uz piecām nesaprātīgajām, vai 

piecām saprātīgajām jaunavām? 

Atzīstos, ka iepriekšējos gados adventa laikā, kuŗā es gaidu Kristus nākšanu pasaulē, es reizēm 

arī aizmigu. Jo ir grūti stāvēt ticības un gaidīšanas nomodā. Nav viegli nenogurt, koncentrējoties 

uz ticības lietām, kamēr ikdienas atbildības turpinās. Gaidu un gaidu, bet pēc laika ievēroju, ka 

mana gaidīšana, pēc maniem cerības pilnajiem sapņiem, aprimst. Nekas neizliekas citādāks. Tās 

pašas sāpes, grūtības un izaicinājumi, kādi bija pirms adventa laika, turpinās pat pa šīm svētām, 

cerības pilnajām dienām. Viss, kas bija, turpinās un vēl daudz kas tiek pielikts klāt adventa 

dienās. Tāpēc palieku noguris. Samiegošos. Pat varbūt aizmigšu. Nāks brīdis, kad dzirdēšu 

saucienu: “Redzi, līgavainis nāk!” Pusmiegā piecelšos, mēģinādams saprast, kas notiek. Jā, es 

ceru, ka būšu pietiekoši sagatavojies brīdim pēc kā esmu cerējis, sapņojis un gaidījis - līgavaiņa 

nākšanai. Ceru, ka būšu tikpat gatavs, kā saprātīgās jaunavas, ka man būs pietiekoša eļļa manā 

lukturī, ka varēšu pilnīgi piedalīties līgavaiņa sagaidīšanā. Bet... droši vien, man viss nebūs 

pabeigts, viss nebūs nokārtots vai sagatavots. Kaut kas būs aizmirsts, kaut kas nepadarīts. 

Nesagatavots griežos, lūdzot pēc citu, saprātīgu cilvēku palīdzības. Kad sauciens skanēs, varu 

iedomaties, ka būšu vairāk līdzīgs nesaprātīgajām, nekā saprātīgajām jaunavām. Bet, neticamajā 

gadijumā, ja es būtu sagatavojies kā viena no saprātīgajām jaunavām – es lūdzu, lai mana 

reakcija pret citu cilvēku vajadzībām un trūkuma būtu citādāka, nekā piecu saprātīgo jaunavu. 

Lūdzu, lai Dievs stiprina mani dalīties ar to, kas man pašam ir, lai palīdzētu tam, kuŗš prasa pēc 

palīdzības. Lūdzu pēc Dieva drošības, dalīt no mana eļļas vairuma un to neturēt tikai pats savām 

vajadzībām. Lūdzu, lai Dievs man dod drošību, dalīt eļļu līdzi ar citiem.Tā eļļa. Varbūt, ka tā ir 

eļļa uz kā mums vajadzētu vērst mūsu skatus šajā līdzībā, jo tajā ir ietērpta Jēzus mācība. Visas 

jaunavas ir līdzīgas, izņemot to, ka piecām ir eļļas, un piecām nav. Eļļa viņām visām ir 

vajadzīga. Eļļas daudzums ir tas, kas viņām katrai ir vajadzīgs.  

Jēzus līdzības ir skaistas un izaicinošas, jo, parasti, nav tikai viena, izteikta, skaidra mācība. 

Jēzus liek mums domāt. Varētu būt variacijas, dažādas iespējas un vairāki paskaidrojumi, 

atkarīgi no tā, kur mēs ik katrs atrodamies savā ticības un dzīves ceļojumā.  

Adventa laikā saprotu, ka eļļa, ko visas jaunavas lolo, ir Dieva gaisma - Dieva gaisma tumšajā 

pasaulē. Pieņemam ticībā, ka šī Dieva gaisma spīd mums ikvienam apkārt. Vienīgā lieta ir, ka 



 

 

reizēm šī gaisma netiek ieverota. Dieva radība turpina ceļot tumsā, jo ir tik aizņemta ar paša 

veidotajām vajadzībām, un ar paša veidotajiem pienākumiem, ka neievēro, ka Dieva gaišums, 

pēc kā mēs gaidam, jau atspīd mūsu vidū. Mēs, ticīgie ļaudis, saprotam, ka gribam, lai pasaule 

būtu pilnīgi apgaismota Dieva gaismā. Arī mēs, ticīgie ļaudis, saprotam, ka vēlamies, lai Dievs 

apgaismo visas pasaules tumšās vietas. Tas ir, pēc kā mēs lūdzam. Bet līdz apgaismošanas dienai 

–mūsu uzdevums ir ievērot, kur Dieva gaisma jau ir atspīdējusi mūsu dzīvēs. Un, kad to esam 

piedzīvojuši, tad dalīt šo gaismu līdzi ar citiem. Tāpat kā jaunavas varēja dalīt vai nedalīt viņu 

eļļu, tāpat mēs paši varam izvēlēties dalīti piedzīvoto Dieva gaišumu ar citiem. Jēzus līdzībā eļļa 

ir galvenā lieta. Nav tik svarīgi, ko mēs paši darām vai nedarām; vai esam sagatavoti, vai ne. Bet 

tā ir eļļa. Katrai jaunavai bija eļļa savā lukturī. Nesaprātīgās tikai sākarūpēties, kad viņu lukturi 

sāka izdzist. Lukturi nebija izdzisuši, viņas tikai rupējās par to, kas tas varetu notikt, jo viņām vēl 

eļļas bija. Piecas saprātīgās zināja, ka viņu lukturi ir piepildīti. Nekas cits nav vajadzīgs un tās ir 

gatavas sagaidīt līgavaini. Nesaprātīgajām jaunavām viņu lukturi nebija izdzisuši – tie tikai sāka 

izdzist. Tās rupējās par kaut kādu nezināmu nākotni, neieverodamas, ka viņām eļļas vēl bija, ka 

viņu lukturi vēl nebija nodzisuši.  

Šajās adventa dienās atvērsim mūsu dveseles Dieva gaismai, jo tās netrūkst. Bet mūsu steigā, 

gatavošanā un plānošanā, bieži sākam rūpēties par to, kas  

varētu notikt, neievērodami to, kas jau ir mūsu vidū. Katram no mums jau ir pietiekoši eļļas 

mūsu lukturī – Dieva gaisma jau spīd mūsos un ap mums. Novēlu svētīgas, un nozīmīgas 

adventa dienas jums visiem!  

Kristīgā Balss 85. 1. 
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MŪSU BAZNĪCA TIEKAS PIE NIAGĀRAS ŪDENSKRITUMA 
 

No 6. līdz 8. oktobrim Niagārā, Kanādā, Mount Carmel garīgajā centrā, notika LELBA (Latviešu 

evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā) 15. sinode. Šīs sinodes vadmotīvs bija “Ūdeņi plūst un 

top varena straume”, ņemot par simbolu krāšņo, spēcīgo Niagāras ūdenskritumu, un ļaujot 

sinodāļiem dalīties ar savu draudžu mazajiem vai lielajiem sasniegumiem, kopīgo baznīcas spēku 

un arī tās šā brīža izaicinājumiem un grūtībām.  

Sinode tika atklāta ar svinīgu dievkalpojumu, visus vienojot dziesmās un pārdomās. Sinodē mūs 

sveica vairāki ciemiņi – māc. Douglas Reble, Kanādas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas 

Austrumu sinodes bīskapa asistents, kurš nodeva sveicienus no sava bīskapa un apgabala, 

Austrumu sinodes mācītājs Thomas Mertz no Sv.Jāņa Luterāņu baznīcas Hamiltonā izteica 

pateicības vārdus par sadraudzību ar prāvestu emer. Dāvi Kaņepu un viņa iesaistīšanos Luterāņu 

baznīcā Kanādā. Canadian Lutheran World Relief pārstāve Jennifer Arden pateicās par mūsu 

baznīcas atbalstu viņu organizācijai. Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS) 

prezidente Linda Hartke pateicās par iespēju būt kopā ar mums jau trešo sinodi. Viņa sniedza 

emocionālu runu, dodot vairākus piemērus par bēgļiem un viņu dzīves stāstiem, aicinot ikvienu 

veidot kultūru, kura ir citu uzņemoša un patvērumu dodoša, un nevis naida, baiļu pilna.  

Austrumu apgabala prāveste Anita Vāŗsberga Pāža pateicās Lindai Hartke, ka viņa atbalsta mūsu 

Baznīcas pasākumus un tos arī apmeklē. Kā pateicība Lindai Hartke un LIRS tika dāvināta 

Lielvārdes josta.  

Bija liels prieks savā vidū uzņemt un satikt mācītāju Mārtiņu Urdzi un mācītāju Vari Bitenieku 

no Latvijas. Abi mācītāji un viņu abu draudzes – Liepājas Krusta draudze un Aizputes un 



 

 

Valtaiķu draudzes iestājās mūsu Baznīcā (LELBĀL – Latviešu evaņģēliski luteriskajā baznīcā 

ārpus Latvijas). Sinodes laikā abi dalījās stāstos par grūtībām, kam viņi ir gājuši un vēl iet cauri 

šajā pārmaiņu laikā un tajā pašā laikā, cik nepagurstoša ir viņu pārliecība, ka darīta pareizā 

izvēle. Sinodē piedalījās arī LELBĀL Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols, kas dalījās savos 

ieskatos un novērotajā par plaisām starp LELBĀL un Latviešu evaņģēliski luterisko baznīcu 

Latvijā.     

Mūsu vidū bija diakons Imants Miezis no Īrijas, Kristus Apvienotās draudzes. Viņš teica:” Man ir 

sajūta, ka esmu atbraucis mājās, bet patiesībā – esmu atbraucis mācīties”. Kristus Apvienotā 

draudze Īrijā izvēlējās neatkarības ceļu 2016. gada Lieldienās - toreiz 32 cilvēki parakstīja jaunas 

draudzes dibināšanas dokumentu un savu lūgumu būt uzņemtiem LELBĀL sastāvā. “Mēs īrējam 

vienīgo luterāņu baznīcu Dublinā. Viens no cilvēku piesaistīšanas veidiem ir regulāri 

dievkalpojumi, bet mēs izmantojam Facebuka, Draugiem.lv, Skype, lai sasniegtu latviešus Īrijā. 

Tāpat arī mums darbojas Latviešu mobilā bibliotēka Īrijā, tur ir piedāvāta laicīgā un arī garīgā 

literatūra. Mēs arī rīkojam izbraukuma svētbrīžus jeb ekskursiju dievkalpojumus, kas ir labāk 

apmeklēti nekā parastie dievkalpojumi. Mēs draudzē rīkojam lūgšanu brokastis, kad aicinām 

kopā cilvēkus ar dažādiem viedokļiem un pie laba mielasta meklējam kopīgu valodu. Paldies 

visām draudzēm, kas par Īrijas draudzi ir aizlūgušas un mums palīdzējušas,” īsumā par darbu 

Īrijā stāsta Imants Miezis. Gada laikā no 32 draudzes locekļiem draudze ir augusi līdz 92 un 

turpina augt un darīt svētīgu darbu. 

Mūsu LELBA ir augusi, mūsu pulkā ir trīs jauni mācītāji: Ģirts Grietiņš,  kas kalpo Toronto Sv. 

Jāņa draudzē, Igors Safins, kas kalpo Bostonas Trimdas daudzē un Ilmārs Zvirgzds, kas apkalpo 

Otavas un Montreālas draudzes. Tāpat, sinodes laikā Aiva Rozenberga Drummond nokārtoja 

ordinācijas eksāmenu un, saņēmusi vokāciju kalpot par Austrumu apgabala vikāri, tiks drīzumā 

ordinēta. 

LELBA Pārvaldes vēlēšanās par LELBA priekšnieku atkārtoti ievēlēja prāvestu Gunāru Lazdiņu. 

Prāv. Gunārs Lazdiņš pateicās visiem par uzticību, sakot: “Tas nav mans darbs, tas ir mūsu 

kopējais darbs.” LELBA pārvaldē vēl tika ievēlēti: māc. Dāgs Demandts, prāv. emer. Dāvis 

Kaņeps, māc. Dr. Sarma Eglīte, kā arī laji: Andris Celcherts, Edvards Hess un Sandra Kalve. 

Dainu Lazdiņu ievēl par LELBA Dāmu komitejas referenti uz nākamajiem trīs gadiem.  

 Prāvestes Anita Vārsberga Pāža, Ilze Kuplēna- Ewart, Daira Cilne un Vidienes prāvesta vietas 

izpildītāja māc. Dr.Sarma Eglīte vadīja “Prāta vētru” darba grupas. Mūsu baznīcas tēls ir 

aprakstīts ar četriem vārdiem: latviešu, evaņģēliska, luteriska, baznīca/draudze. Katra grupa 

analizēja un diskutēja, kas mēs esam kā LELBA šodien un šajā vietā, šajā laikā? Kā mēs 

kalpojam un  kam mēs kalpojam? Šīs “Prāta vētras” grupas laikā dzima ideja, ka mūsu LELBĀL 

baznīca Latvijas simtgadi varētu atzīmēt ar 24 stundu garu lūgšanu stafeti, sākot ar Austrālijas 

draudzēm un, virzoties rietumu virzienā, katrai draudzei dodot specifisku lūgšanu laiku saskaņā 

ar tās laika joslu. Šajā lūgšanas stafetē aicināsim piedalīties ar latviešu katoļu un baptistu 

draudzes ārpus Latvijas. Aicināsim katru draudzi savu lūgšanu brīdi nofilmēt, lai būtu iespēja 

visu draudžu lūgšanas apkopot vienā video, kuŗu ievietotu medijos. Lai viss 18. novembris 

pierāda, cik vienoti stāvam par savu zemi un ietveram viņu lūgšanā.  

Caur Sinodes darba dienām cauri vijās lieliskās un spēcīgās lekcijas par luteriskās baznīcas 

paštēlu un identitāti, kuras vadīja mācītājs Indulis Paičs no Rīgas Lutera draudzes. “Baznīca 

nepastāv, lai atražotu klišejas vai dzīvotu vēl ar 16.gadsimta uzdevumu,” viņš uzsvēra. Baznīca 

dzimst uz sāpēm, lai uz tām pēc tam atbildētu, tas ir šodienas uzdevums. Viņš lika aizdomāties, 

kas ir šodienas sāpe, kura mūsu baznīcai ir jādziedina?  Viņš salīdzināja, ka sabiedrība (arī 



 

 

baznīca) ir līdzīga ūdenim: tā var būt sasalusi (stingra, nemaināma kārtība un struktūra, auksta), 

tā var būt izkususi, plūstoša (to var saturēt tikai trauks un katrai draudzei, baznīcai ir jāatrod savs 

plūduma virziens), kā arī tā var būt iztvaikojusi, izžuvusi (krīzē nonākusi, ne par ko nevar 

vienoties utt).  

Kā jau sinodē, sekoja daudz un dažādi ziņojumi, ieteikumi, rezolūcijas, problēmjautājumi, 

diskusijas.  

Visi sinodāļi pateicas Sinodes rīkotājiem – Hamitonas Kristus draudzei un Rīcības komitejai, 

kurā bija prāv. emer. Dāvis Kaņeps, Baiba Bredovska, Jānis Grinvalds un Biruta 

Kwapisinski. Viņu komandai piepulcējās daudzi palīgi: Astrīda Grīnvalde palīdzēja pie 

reģistrācijas; Niks Ozoliņš un Tims Skrins rūpējas par video ierakstiem; Iveta Kaņepa cepa 

Reformācijas 500 gadu jubilejas kliņģeri, dievgalda maizes, izveidoja sīrupa pudelītēs etiķetes; 

Elizabete Ludvika rīkoja grāmata galdu un tirdziņu; prāv. Ilze Kuplēna Ewart, māc Ģirts Grietiņš 

un Dāvis Kaņeps sastādīja dievkalpojumu un svētbrīžu kārtības. Toronto Sv. Jāņa draudzes 

ansamblis un vijolniece Inga Malēja-Yanoski brīnišķīgi kuplināja noslēguma dievkalpojumu; 

ērģelnieki Jānis Grīnvalds un Dāvids Šmits ar savu izcilo ērģelspēli radīja dievkalpojumu īpašu 

gaisotni. Starp citu, Dāvida Šmita  komponēto eiharistijas liturģiju pirmo reizi pilnībā lietojām 

sinodes noslēguma dievkalpojumā! Tāpat paldies Hamiltonas vīru ansamblim par dziedāšanu 

piektdienas vakarā, paldies Ingrīdai un Jānim Zemītim, kā arī Guntai Reynolds un Voldemāram 

Innus, kas izpalīdzēja ar transportu. Paldies Gundaram Ķiķaukam, kas sagatavoja ceļa un 

informācijas zīmes centra telpās, paldies Robinam Ozoliņam par fotografēšanu un paldies Daniel 

Heidebrecht, kas palīdzēja ar sinodāļu somām. 

Paldies viņiem, ka mēs visi varējām justies mīļi gaidīti, Dieva kopā saturēti. Nākamā sinode 

notiks pēc trīs gadiem Filadelfijā. 

Apvienotās draudzes Kalamazū un Lansingas draudzes mācītāja Aija Graham  
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Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes 

un savā vārdā sveicam jūs Latvijas Valsts Svētkos! 
Dievs lai sargā un svētī Latviju! 

 

7 minūtes 7os no rīta 365 dienas!  
 

     Pēc 365 dienām klāt būs Latvijas valsts simtgades diena.  Aicinu LELBĀL visā pasaulē katrā no 
šīm dienām pavadīt vismaz 365 sekundes, lūdzot kopā ar mūsu latvju tautu.  Tā  kā 365 sekundes 
ir 6.08333 minūtes iesaku noapaļot uz 7 minūtēm, lai būtu būtu vieglāk atcerēties.   
     Un, kas, ja mēs norunātu, ka visi LELBĀL locekļi, vai te dzīvotu Austrālijā, vai Latvijā, Venecuēlā 
vai Īrijā, katrs būtu lūgšanā tās 7 minūtes, katru rītu pulksten 7?  Ar pirmiem saules stariem lai 
celtos mūsu lūgšanas, vienotas ar mūsu tautu un ar Dievu, kuŗam pateicamies par šo dienu un 
katru nākamo!   
     Apbrīnojamā žēlastībā Dievs turpina svētīt mūsu latvju tautu visā pasaulē ar iespējām kopā 
sanākt un lūgt par citiem un ar citiem mūsu tautas brāļiem un māsām.  Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija rakstīja: “Simtgades norises veidotas, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas 
vērtības nākotnei, kā arī aizsāktu ilgtermiņa aktivitātes, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, 
bērniem un jauniešiem.” Atsauksimies!   



 

 

     7 minūšu laikā droši, ka varam lūgt, lai Dieva Gars iedvesmo un dāvina radošas idejas un atklāj, 
kā mēs varam vēl vairāk kalpot, lai mūsu tautas bērni, jaunieši, sirmgalvji -  katrs  izjustu mūsu un  
Kristus mīlestību.  Lai katram atjaunotos cerība, ka patiesi mūsu vidū pidzīvojam dziesmas vārdus:  
“Mēs viena tauta, viena saime…” 
     Dievs lai dāvina skaistus svētkus!  Būsim vienoti priekā, pateicībā un tautas mīlestībā!  Sāksim ar 
lūgšanām, jo tās ir tik dārgas dāvanas Latvijai, bet ‘maksās’ mums tikai mazliet vairāk kā 42 stundas 
visu gadu – vienu darba nedēļu!  Nešaubaties, būs arī jums veltes no Tā, kas zina katra mūsu 
vajadzības un atbild žēlastībā.  Lūdzu, pierakstiet savas lūgšanas un pārdomas.  Ik pa laikam 
aicināšu ar rakstīto dalīties.  Ja gadījumā mūsu Valsts svētku dienā tā noderētu iesākt paša lūgšanu, 
pievienoju vienu 18. novembrim.    Ar Dieva svētību dosimies!  Uz tikšanos rītdien 7 no rīta!   
 

Jūsu 
+ Lauma Zušēvica 

Archibīskape 
 

Lūgšana 18. novembrim 
Kungs, Visuvarenais debesu Tēvs – 
 Piemini Latviju. 
 Piemini Latviju un viņas cerības un sapņus –  

Piemini Latviju un viņas sāpes un bēdas. 
Šodien liec atmosties gatavībā cerību par drošu, taisnīgu, gaišu  Latvijas rītdienu pārvērst 
darbos un lēmumos, kas saskan ar Tavu prātu un  Tavu patiesību, kas ir mūžīga. 

Vairo mūsu ticību un paļāvību Tev, vienīgi Tevi neierobežo laiks un telpa. Tu zini, kas bijis, ir un 
būs.  Novērsi ļaunu un to, kas varētu apdraudēt mūsu tautu, vai citas tautas, kas grib dzīvot mierā.   

Mīļais Debestēvs, vairo savstarpēju mīlestību un svētī katru ģimeni.  Kaut katra māte, tēvs, 
bērns un piederīgais arī sajustu, ka mēs, Kungs, Tava Baznīca esam ģimene, kas katru gaida 
un stāv gatava kopā augt un izaugt par vēl pilnīgākiem Tevis mīļotiem, Kristus atpestītiem 
un iedvesmotiem bērniem. 

Tūkstoškārt mēs Tev pateicamies par to brīvību, kuŗā mēs  dzīvojam.  Māci mums to novērtēt, to 
aizstāvēt un nekad, nekad neaizmirst, cik dārga tā, un ko tas nozīmē, kad tā tiek nozagta.  Paldies 
par katru, kas reiz par tās brīvību cīnījās.  Viņus ar cieņu pieminam un lūdzam par tiem, kas 
turpina strādāt par labu mūsu latvju tautai un Baznīcai, tuvumā un tālumā. 

Dievs, sargi mūsu tēvu zemi un katru mūs, kas Tev pateicās, ka esi lēmis mūs svētīt 
ar piederību Latvijai !  Šodien, rīt un mūžīgi.  To lūdzam Tava Dēla, mūsu Kunga un 
Pestītāja Jēzus Kristus vārdā.  Āmen. 

 

 

Everyday Life of a Venezuelan 
It is said with irrefutable certainty that in the absence of light comes darkness. The same level of 
certainty and conviction can be used to say, as a Venezuelan living (I use living very lightly) in Venezuela, 
no matter the time of day or year, no matter the simplicity of the task, from the wealthiest to the 
poorest, in these times of darkness - misery awaits all.  
A country recognized as the wealthiest in the America’s, whose culture gave birth to people of simplicity, 
love, happiness, and compassion. A country governed by honesty and loyalty to the well-being of its 



 

 

people. A country with an undeniable sense of pride, whose people (like many nations) stood proudly 
and sang loudly for its flag, symbolizing such positivity, now acts as a mark of pain and suffering. 
As the Venezuelan government carries out its new plan – its people are left to suffer at the hands of an 
unattainable inflation rate that has acted more like a extermination tactic than a financial reconstruction 
strategy. Simple task such as finding food, has now become the new daily survival challenge. As supplies 
continue to decrease, prices continue to increase ensuring wages remain ineffective not covering even 
the basic necessities. Amidst the turmoil, the simplicity of the Venezuelan way of life has spirits kept high 
with a new sense of nostalgia ‘ we were happy and we didn’t know it”, providing hope that if we can one 
day get back to the old ways we will be happy again.   
The story repeats itself when dealing with personal hygiene items such as; soap, deodorant, and tooth 
paste. Skin diseases once completely eradicated, are now in the highest numbers. With the absence of 
proper supplies such as disposable diapers and sanitary towels Venezuelans have turned to the use of 
cloth for dippers and female towels. Thus, creating an environmental concern as city workers are no 
longer actively removing waste and garbage from neighborhood streets. 
A healthy life is now a hope for an answered prayer. Medication, regardless of its use or urgency can only 
be found at the counters of the black market. With supplies decreasing daily, one is literally forced to put 
a dollar value on his/her life, which is unobtainable to the majority of people regardless of 
socioeconomic status. If the hurdle of money becomes the hurdle in between life and death then that 
hope for an answered prayer is the only hope for life. 
Venezuela’s crime rate has always been one of the highest in the world, now we stand alone with the 
highest crime rate worldwide. Typical factors of government corruption, is now accompanied by hunger 
as a contributing factor to such an increase. The government has managed to place a dollar value on 
human life, and with the lack of proper supply, has watched its people resort to primitive behavior in 
order to ensure survival. 
The educational system has seen its highest ever dropout rate as a result of hunger, or lack of hygiene 
creating a total school dropout at any age or grade. These children now find themselves on the streets in 
a race for survival which includes crime, drug-use and prostitution. Parental care for children is a task 
that has taken a back seat to the task of individual survival.   
For the fortunate ones that once belonged to the now none existent middle or upper class, now have a 
new fight that brings hope, a fight to leave the country. However, this challenge has proven to be more 
fantasy than reality based on the increasingly high cost of doing so and the unwilling support of all 
governing entities. Access to foreign currency, or documentation such as passports and visas which 
would make the move possible, is heavily monitored/regulated by the government. Everything involves 
days and nights long line ups to obtain something as simple as an appointment with any of the dozens of 
entities which regulates the exit of the country…but the hope never dies…more than half of the 
Venezuelan population has some kind of a relative living in exile…and this is the hope, the hope to one 
day join them. 
In reality for the Venezuelan people this is very disheartening, it is a lost country amongst its crime, sins, 
misery, corruption and hopeless life… for God’s children, us whom have believed in Him, we still have 
that flame of hope, in fact we have learned that he has been there for us and has extended His hand 
giving us that message of salvation, love, justice, all food to keep the faith alive. 
This is no easy task for anyone here, for many of us is very painful to see each and every day how our 
lives deteriorates more and more, to watch the news is very depressing, to see the suffering of an entire 
system from those who still have some recourses to survive, to the lower class worker, the child who still 
has that naive hope that everything is good until he asks for food at home and there is none to give, and 
even for the animals that once were able to survive from the scraps of food and now that scrap has 
become a meal for a child or grown up, is all very disheartening to see. 



 

 

The writer’s family and personal lives is no longer the same, we have experienced plenty of changes in 
our daily race for survival, we have learned good things amongst the worst of the situations, we have 
seen God’s hand in each end every step we take, we have seen our God’s willingness to guide us, protect 
us, provide…he has provided us with the required strength to keep that faith in Him. As a family we have 
decided to stay here and soldier this entire system until He guides us otherwise. We have come to the 
realization that in this beautiful country, in every corner there is a Venezuelan that needs to find Jesus 
Christ our savior, so they can join us in prayer to strengthen our faith in Him to carry on His word and 
message…it is His job which has been passed on to us to preach faith for a Venezuela to once again 
become full of hope and freedom.    

Sara Lazdins  
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