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PŪPOLI 

”Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, 
lai godības ķēniņš ieiet! 

Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna 
visaugstākās debesīs!” 

 
 
 
 



 
 

 
 
Izvēles Kristus Augšāmcelšanās rītā 
Pirms saule pilnīgi uzaususi, vai mazliet vēlāk,  kad tā mirdz visā savā greznā spožumā,  

Lieldienu rītā ļaudis izvēlēsies. Vai tā būs diena, kā visas citas, vai tā patiesi pārtaps par Kristus 

Augšāmcelšanās svētku dienu, kad dievnamos atgriežas Allelūja! Daži varbūt tikai pēdējā mirklī 

izvēlēsies iegriezties dievnamā, kad atskan Baznīcas zvani, pasauli modinot un vēstot: līdz ar 

Kristus Augšāmcelšanās no nāves, ir  atgriezusies cerība. 
Tie, kas gaida mūs pie atvērtiem dievnamiem, arī izvēlējušies. Kā izdaiļot dievnamu. Kā 

sagatavot dievkalpojumu. Ko dziedās draudze, ko koris? No kura no četriem evaņģēlijiem 

atskanēs Kristus augšāmcelšanas stāsts. Katram atļauts brīvi izvēlēties starp Mateja, Marka, 

Lūkas vai Jāņa evaņģēlijiem, kaut ekumeniskais lasījumu saraksts Revised Common Lectionary 

šogad iesaka izvēlēties, vai nu Lūkas 24:1–12, vai Jāņa 20:1–18. 
Bet ja nu mēs izvēlētos abus? Vai vēl skaidrāk mēs izprastu, cik liktenīgas bija cilvēku izvēles 

tajā pirmajā Lieldienu rītā? Marija un citas sievietes taču redzēja Jēzus briesmīgās ciešanas un 

krusta nāvi. Vai kāds viņas vainotu, ja viņas nebūtu devušās uz Viņa kapa vietu, lai līdz galam 

piepildītu savu pienākumu pret Viņu? Un vēl pie tam tumsā. Izmisumā mācekļi bija izvēlējušies 

tomēr kopā pavadīt laiku, gaidot? Bet ko? Atbildi, ko tagad darīt, kad likās bez cerības viņu 

nākotne? Vai dodies pie citiem, kad esi nonācis tādā vietā? 
Jeb, vai kā Marija, citas sievietes, Tu dodies tieši pretim tukšumam? Redzot no Jēzus kapa 

novelto akmeni, viņas dodas kapā! Liktenīga izvēle, jo tieši tur, kur tukšais kaps izraisa šoku, 

izbrīnu, jautājumu plūdu, neziņu – tiešu tur, kur kapa tumsā viņas bija paredzējušas atrast nāves 

upuri, parādās tie, kas mirdzošās drēbēs viņām prasa jautājumu: „Ko jūs meklējiet dzīvo starp 

mirušajiem?” Un divi turpināja palīdzēt viņām saprast, ka viss noticis tieši tā, kā Jēzus bija 

sludinājis, vēl Galilejā būdams. Atcerieties? Baidāmies, kad sākam ko aizmirst. 
Vai atceries? Kad pirmo reiz varbūt kāds cits izvēlējās jūsu vietā doties uz dievkalpojumu? Kādēļ 

toreiz viss likās iespējams? Ka pasaule pēkšņi likās gaišāka, jo dzirdēji, ka ir Kāds spēcīgāks par 

ļaunumu, par to, kas tevī ir tik lielā nemierā. Atceries, kad varbūt tikai aiz ziņkārības Tu 

izvēlējies doties dievnamā, varbūt tikai, lai mazliet izprastu, kādēļ tik daudzi tomēr tic šim 

brīnumam un paši top pārvērsti ne tādēļ, ka viņiem tik liela ticība, bet, ka ir tik Liels Tas, Kam 

viņi tic. 
To tikai pamazām atklāja tie, kas piedzīvoja pirmās Lieldienas! Vispirms viņiem bija bailes, tad 

šaubas, tikai tad pamazām atgriezās ticība, cerība un prieks! Kad Marija un citas devās no tukšā 

kapa, lai mācekļiem liecinātu, kas viņām tika teikts un sludināts, tad Lūkas ev. 24:12 skaudri 

liecina: „Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņam neticēja.“ Ahā! Varbūt, ka teiktu 

tie, kas meklē, kā lai attaisnot savas izvēles neticēt tādām pasakām. Ir tie, kas patiesi izvēlās tālāk 



nelasīt un tā arī nokavē izprast, kā šis stāsts patiesi atspoguļo gandrīz vai katra cilvēka garīgās 

cīņas ar neticību. 
Lasot tālāk, nākamais vārds sniedz pirmo zīmi, kā cilvēks tomēr atrod ticību. Tas vārds ir bet. 

„Bet Pēteris, piecēlies aizskrēja pie kapa, un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu linu autu, un 

viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis.“ (Lk. 24:12) Vai, Pēteri, Tu redzēji tikai to pašu linu 

autu un to sviedrautu, ko redzēja Marija, Tu redzēji „to sviedrautu, kas bija apklājis Jēzus galvu, 

noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā.” (Jņ.20:7)   
Kādēļ divos evaņģēlijos tik sīki tiek aprakstīts fakts, ka Jēzus tukšais kaps tomēr nebija pavisam 

tukšs! Vai Dieva Dēls saprot, cik mūsu dabā meklēt pēc pierādījumiem jebkādai patiesībai? Lai 

mēs spētu izvēlēties, ticēt vai neticēt? Ir tie, kam mazāk vajadzīgas tādas zīmes, ir citi, kam 

pietiek ar tukšo kapu. Ir tie, kam pietiek ar Marijas un mācekļu liecībām! Ir tie, kurus vairāk 

tomēr pārliecina tas, kas acīm saredzams, rokām sataustāms, kā pašu mācekļu un Kristus 

sekotāju absolūtā pārvērtība, kad beidzot saprata visi: Tas Kungs ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir 

augšāmcēlies. 

Otrs nevar otra vietā tiem ticēt, otrs var otram apliecināt tikai, kādēļ tā tic. Un piedāvāt sevi 

kristīgā mīlestībā kā blakus gājēju otram, aicinot līdz doties, jā, arī Lieldienu rītā tur, kur 

sanākuši tie, kam nav visas atbildes, bet saprot, ka Jēzus dod laiku tās atrast. Viņš zina, kādreiz 

nemaz nav viegli izvēlēties, kā pavadīt to laiku, kas piešķirts mums te virs zemes dzīvot. Bet 

Viņš atgādina, ka ir tik svarīgi izvēlēties kā to pavadīt. Tādēļ dod zīmes, sniedz pierādījumus 

savai mūžīgai patiesības spēkam. Kādreiz vienkārši jāizvēlas tās saredzēt – uzdrīkstoties doties 

vietās, no kurām parasti izvairās visi. Kaps ir tukšs. Nav tur kur meklēt Jēzu, jo Viņš ir 

Augšāmcēlies! Lieldienu rītā kaut Dieva Gars mums palīdzētu izvēlēties tapt par Lieldienu 

ļaudīm! 

No sirds novēlu ticības atjaunojošus, priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!  

Lai Dievs svētī! 

+ Lauma Zušēvica 

Arhibīskape 

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas 

 

Dāmu komiteja ziņojums 
Un viņš sacīja: “Kam mēs Dieva valstību pielīdzināsim? Jeb kādā 

lidzībā mēs to tēlosim? Kā sinepju graudiņš, kas zemē sēts, ir mazākais 
no visām sēklām virs zemes, Un kad tas ir sēts, tad tas augtin aug un top 
lielāks par visiem dārza augiem un dabū lielus zarus, tā ka putni apakš 
debess viņa pavēni var lizdas taisīt”.  

Marka ev. 4:30-32 
 

 Skaistu pavasari ikkatram. 
Lūdzu jūs piedalīties Pūpolu Svētdienas dievkalpojumā. Vai tas 

nebūtu skaisti šo dienu pavadīt draugu pulciņā.                



Pēc dievkalpojuma Jean un Andris Indriksoni cienās mūs ar brīvām 
laša pusdienām. Paredzēts, pārrunāsim  ka saldā ēdiena laikā mēs 
varam ievēlēt jaunu Dāmu komitejas vadītāju. Pārrunāsim arī 
dažādus jautājumus. 

Lieldienu Svētdienā pēc dievkalpojuma pasniegsim kafiju ar 
uzkodām. Bērni saņems Lieldienu groziņus. Ja jums būs ciemiņi ar 
bērniem no citām pilsētām, lūdzu paziņojiet to Inārai vai Sandrai dodot 
bērnu vecumus un vārdus. Lai visi klātesošie bērni tiktu atcerēti 
Lieldienās. 

Ludzu neaizmirstiet stipendiju, pieprasījumus Gaŗezera 
programmām ir jāiesniedz līdz 1. maijam, bez izņēmumiem. 

Pēdējā Dāmu komitejas sapulcē oktobrī nolēmām, ka mūsu kafijas 
galds kolekte tiks nodota Evanģēliskai Luterāņu baznīcai Amerikā.  
Novembra, decembra un janvāra kafijas galda kolektē ieņēmām $ 
416.00. Mūsu ziedojums palīdzēs 7 meitenēm iet skolā. Varēs iegādāties 
4 ūdens filtrus, lai varētu lietot tīru ūdeni. 

Pēc 12. maija dievkalpojuma Dievnama pagalmā rīkosim „pikniku” 
. Ēdiens būs bez maksas. Tas palīdzēs uzturēt labu gara stāvokli, ar 
cerībām uz skaistu vasaru. Būs arī loterija. Lūdzu, piedalieties un 
ziedojiet mantas, vai saldam ēdienam. Mēs arī meklējam staltus vīrus 
kam patīc cept. 
 Šis ir mans pēdējais ziņojums kā Dāmu komitejas priekšniece. 
Paldies, par jūsu atbalstu visus šos garos gadus. 

Pateicos Sandrai Kuhn, kas man vienmēr ir nākusi palīgā. Mēs kopā 
esam daudz ko padarījušas. Varam būt laimīgi, ka mūsu vidū ir tādas 
jaunas sievietes, kurām nav no darba bail. Paldies, Sandra! Paldies arī 
Veltai Kirchnerei par viņas sekretāres darbu. Pateicos visiem, kas ir 
atbalstījuši mūsu Dāmu Komitejas darbu. 

Strādājot kopā mēs iesējam sēklu un tā augtu lielāka par mums ar 
labiem pārsteigumiem, Mēs augsim stiprumā. 

Lai Jēzus ir ar mums mīlestība un ticībā.    
 
“ What shall we say the Kingdom of God is like, or what parable shall we 

use to describe it? It is like a mustard seed, which is the smallest of all seeds on 
earth. Yet when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, 
with such big branches that the birds can perch in its shade.”  

Mark 4:30-32 



 
Happy Spring everyone! 
 We are in the midst of the Lenten season.  
 Make plans to attend Palm Sunday service. It will be a grand day 
to spend with friends and family. Jean and Andris Indriksons will be 
making a delicious salmon luncheon after service. Meal is free! During 
dessert, there will be a SHORT women’s auxiliary meeting to vote for a 
new co-president and to go over a few items.  
 Easter Sunday , there will be coffee and doughnuts  immediately 
after service. Easter baskets for the children will be passed out. If you 
have family with children that will be from out of town, please contact 
Inara Linda or Sandra Kuhn with name and age of the child(ren). We 
always try to make sure every young one has an Easter surprise. 
 Don’t forget that stipend request letters for Garezers Summer 
Programs are due  no later May 1st. Please via post or deliver to either 
Inara Linda or Sandra . NO EXCEPTIONS.  
 At the last women’s meeting in October , it was voted that a 
collection would take place for helping others  through  ELCA ( 
Evangelical Lutheran Church in America). The coffee table collections of 
November, December and January totaled $416. These collections will 
be given to ELCA Good Gifts. Our donation will go towards sponsoring  7 
girls to attend school and to buy  4water filters for communities that are 
in need of safe drinking water.  
 In May , we will host our annual Mother’s/Family Day celebration 
with a cookout after service. The meal is free. It’s always a fun time 
enjoying the good weather and the anticipation of summer just around 
the corner. We will have a lottery/raffle of great items as well. Please 
consider donating a item or treat of some sort. We are also looking for a 
few men to volunteer for grill duty- hint, hint!   
  
  This  will be my last posting for the women’s committee. I will be 
stepping down from my post as co-president. I would like to thank 
Sandra Kuhn for being my  “sister” / co-president and our acting 
treasurer as well. We all are so blessed to have such a vibrant and 
enthusiastic woman amongst us. It has been an absolute wonder to 
work with her.  Thank you to Velta Kirchnere for being our steadfast 



secretary and taking our notes at meetings. Most of all , I want to thank 
everyone who has been a part of any and all activities of the women’s 
committee.  In the spirit of the parable of the mustard seed, let us all be 
that littlest seed that starts  something bigger than ourselves. Bring 
little surprises into a friend or neighbor’s day. It does make a difference.  
You never know what kind of tree that will grow! Please share the love 
of Jesus Christ in whatever way you can.   
Inara Linda Grendze, 317-418-1283, inaravee@comcast.net 
 9017 Black Hawk Lane, Indianapolis, IN 46234 
Sandra Kuhn, 317-652-2634, sdkuhn77@yahoo.com 
 25 Clay Court, Zionsville, IN 46077 
Coffee Groups 
April  7 Beard     
 14 PUPOLSVETIDEN-Indriksons 
 21 EASTER- coffee and doughnuts! 
 28 Grendze 
May 5 Putelis 
 12 COOKOUT  
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Svētdiena skolas ziņojums 
 

Un atkal viņš sacīja: “ Ar ko es salīdzināšu Dieva valstību? Viņa ir 
līdzīga raugam, kuŗu kāda sieva paņema un iejauca trijos mēros miltu. 
Kamēr visa mīkla pilnīgo sarūga.” 

    Lūkas ev. 13:20-21 
 

 Aprīļa mēnesis, būs ļoti aizņemts ar svētdienas skolas 
darbību. Svētdienas skola iesāksies 7. aprīlī. 14. aprīlī skolēni 
piedalīsies īsā programmā Pūpolu svētdienas dievkalpojuma 
ietvaros.  Viela Jēzus ienākšana Jeruzalemē. 
Ieteicu to baudīt visiem. 
 Lieldienu svētdienā 21. aprīlī dievkalpojums sāksies 8.00 no 
rīta. Gatavojām groziņus bērniem. Lūdzu dariet zināmu Dāmu 
komitejai, ja jums būs ciemiņi ar bērniem   no citām pilsētām. 
Mēs nevēlamies atstāt kādu bērnu bez Lieldienu groziņa. 
 12. maijā Dāmu komiteja pulcēsies 10:30 no rīta. 
Dievkalpojums sāksies 11:30. Tādā veidā mēs varēsim būt kopā 
pēdējā sapulcē pirms vasaras sezonas sākuma. 
 

Another parable He spoke to them: “The kingdom of heaven is like 
leavened bread, which a woman took and hid in three measures of 
meal till it was all leavened.” 

Luke 13: 20-21 
 
 April will be a busy month . Sunday School class will meet on April 
7 . On April 14th, several kids will be taking part in a short program at 
the start of Palm Sunday service. This will be a short reader’s theater 
about the arrival of Jesus into Jerusalem. Don’t miss it! 
 Easter Sunday  ( April 21st) service starts at 8am. There will be 
baskets for children. Please let the women’s committee know if you 
have friends or  out of town family with children attending. We want to 
make sure that everyone gets a surprise.  



 On May 12, we will meet at 10:30am. This will be one hour before 
the 11:30am service.  This will allow some extra time to enjoy our last 
gathering before the summer season starts.  
  Small and mighty are we! 
 
Inara Linda Grendze, inaravee@comcast.net 

 
 

                                                        
February 14, 2019, Milwaukee, Wisconsin  
 
The Milwaukee Latvian Ev. Lutheran Holy Trinity Church announces a 2019 $100,000 challenge grant to 
support the LELCA (The Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad) Mission Fund. 
 
The Mission Fund was founded in 2015 by Archbishop Lauma Zusevics upon her 
consecration.  She has been the Milwaukee congregation’s pastor since 1987. The fund 
was established to develop, support, and grow Christian ministry in Latvia and 
wherever new LELCA congregations may form.  
 
Gifts from congregations, other organizations and individuals will be matched up to a 
total matching donation of USD$100,000 by the Milwaukee Latvian Ev. Lutheran Holy 
Trinity Church beginning February 14th  through Easter Sunday, April 21rst, 2019. 
 
Archbishop Zusevics explained, “This will help to ensure that more people may 
experience God’s grace and Christ's love through our ministry.  We hope to reach out, 
gather together, help people grow in faith and become more involved in the active 
ministry of their congregations.  Much remains to be done as we share the gospel and 
seek to involve others in God's work." 
 
LELCA continued the work of the Evangelical Lutheran Church of Latvia  during World War II in displaced 
persons camps throughout Europe. As a founding member of the Lutheran World Federation, LELCA 
helped refugees find new homes in foreign countries, spreading its mission over four continents. Today, 
LELCA continues to serve Latvians in Lutheran churches throughout the world- including Latvia.  
 
In three short years, the LELCA Mission Fund has already supported eight congregations in their 
ministries impacting hundreds of people. 
 
For more information contact Tia Abuls tabuls@att.net  
 
Donations are accepted by mail, checks written to: “LELCA Mission Fund” and mailed to LELCA treasurer 
Baiba Rodins, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV  89511. 
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Lieldienas - Kristus Augšāmcelšanās svētki 

     Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un 

Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti 

agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā: "Kas mums novels akmeni no kapa 

durvīm?" Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels. Un, kapā 

iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās 

izbijās. Viņš tām sacīja: "Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes, kas bija krustā sists; 

Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika; bet noeita un sakait to 

Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, 

kā Viņš jums ir sacījis."                                                   (Marka ev. 16:1 – 7)        

       Ir pienākuši Lieldienu svētki. Pēc sava 

satura tie visiem ir ļoti labi pazīstami. Arī 

tad, ja šo svinību svinēšanai priekšroka 

tiek dota ārpus kristīgam formātam. Varam 

jautāt jebkuram – kas notika Lieldienu rītā 

un esmu pārliecināts, ka bez atbildes mēs 

nepaliksim. Jēzus Kristus piecēlās no kapa. 

Jā, tāda ir galvenā vēsts, ko līdz mums 

atnes Lieldienu rīts. Un tomēr. Pat, ja 

cilvēki pa lielai daļai ir informēti par 

Kristus Augšāmcelšanos, tad tomēr, 

raugoties šodienas svētku norisēs, diezin 

vai mēs varēsim teikt, ka šodienas 

caurmērā informētajam cilvēkam 

Augšāmcelšanās vēsts patiešām būtu vitāli 

svarīga. Varētu teikt, tā ir acu priekšā, tā ir 

tepat rokas stiepiena attālumā, bet tomēr tā 

paliek neiepazīta un tieši priekš sevis 

neatklāta.          

     “Kristus ir augšāmcelies, patiesi 

augšāmcelies!” Šodien šo Lieldienu 

sveicienu cilvēki izvēlas uzņemt dažādi. To 

var nemaz neievērot. Par to var pasmaidīt. 

Atbildei var pasviest kādu dzēlīgu 

pretjautājumu. Un vienalga, kurai no manis 

pieminētajām attieksmēm tiks dota 

priekšroka, tas liecinās par vienu – par 

augšāmcelšanos, ja arī ir vērts padomāt, tad tas var notikt tikai atrauti no manas patreizējās 

dzīves. Tai nav nekādas daļas pie tā, kas ar mani notiek pašreiz, tagad ... Bet tad jau sanāk, ka arī 

par savas dzīves sairšanu, savu mirstību mums vajadzētu runāt līdzīgi. Un tas patiešām tā arī ir. 

Arī attiecībā pret šīm lietām mūsu dzīvē mēs caurmērā izturamies tā, it kā tas nebūtu teikts par 

mums. Daudzi uzskata par lielu meistarību to aizmirst un par to nedomāt. Tomēr tā būs 

atteikšanās risināt lielo, dzīves nodzīvošanai doto uzdevumu un nozīmētu nāvi sastapt 

nesagatavotam. 

     Šķiet, pret ļoti daudzām parādībām savā dzīvē mēs izturamies tā, it kā to nebūtu. Savukārt uz 

citām raugāmies pilnīgi ignorēdami to zūdošo raksturu, tā neredzēdami, cik gan tomēr visa mūsu 

dzīve ir, tā teikt, “gaisā iekārta”. Tam par liecību ir pašu ikdiena, kura ir pārpilna ar, mūsuprāt, 

neapgāžamiem apgalvojumiem. Tomēr, ja esam vērīgi, tad atklājam, ka ne vienmēr mūsu teiktais 

http://erglu.lelb.lv/?ct=setrunas&fu=read&id=19&start=2
http://erglu.lelb.lv/?ct=setrunas&fu=read&id=19&start=2
http://erglu.lelb.lv/?ct=setrunas&fu=read&id=19&start=2


attaisno šo stingro pārliecību. Kāds prieka un spēka pārpilns dodas iekšā dzīvē, lai paveiktu lielas 

lietas, bet pēkšņi tas viss sabrūk atstājot cilvēku izmisuma un rūgtuma pilnu. Kāds ir saticis otru 

cilvēku un ir teicis – ar viņu es dalīšu savu dzīvi, pilnīgi bez atlikuma, bet tad kādu dienu, teju 

vai pat bez redzama iemesla tas viss beidzas. Kāds ir vēlējies uzbūvēt jaunu pasauli, bet tā vietā 

ir atnākušas neaprakstāmas sāpes un ciešanas. Par ļoti daudz ko mēs gribam izteikties, pret daudz 

ko attiekties tā, it kā tas viss būtu pilnīgi mūsu varā. Taču pati ikdiena visai bieži liek mums 

pārliecināties par pretējo. Dzīves likumsakarības dara savu un mums pašiem tik bieži liek 

sajusties bezspēcīgiem. “Labu gribēt mums dots, bet ne labu darīt” To secina apustulis 

domādams par mūsu dzīves lielajām pretrunām. “Labu gribēt mums dots, bet ne labu darīt” – 

par šī secinājuma patiesumu katram ir nācies pārliecināties. Tik bieži mēs pasakām vārdus un 

izdarām darbus, paveicam ko tādu, ko var tikai nožēlot, bet nevar padarīt par nebijušu. Paveicam 

ko tādu, ar ko esam sāpinājuši sevi un cilvēkus sev apkārt. 

      Lai varētu domāt par Augšāmcelšanos un dzīvi pēc nāves, sākumā ir vajadzīgs atbilstošs 

skatījums uz dzīvi līdz nāvei. Un te ļoti bieži cilvēkam pietrūkst drosmes un atklātības pašam 

pret sevi, lai pietiekami kritiski novērtētu savas laicīgajā dzīvē vadītās dienas.         

     Lieldienu rīts un šis pārsteidzošais notikums kapos. Lai to pareizi saprastu, noteikti pa priekšu 

ir jāuzdod arī pareizi jautājumi par savu dzīvi. Ir jājautā un ir godīgi jāatbild. No kurienes es 

nāku un kurp es dodos – šādi varētu sākt. Kurp es dodos savā dzīvē?           

      Lai pievērstu īpašu uzmanību Lieldienu notikuma izšķirošajai nozīmei katra cilvēka dzīvē, 

apustulis Pāvils reiz rakstīja: “Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir jūsu ticība.” Šiem 

vārdiem noteikti ir turpinājums, tad veltīgs ir jūsu darbs, veltīgi ir jūsu prieki, veltīgas ir jūsu 

sāpes un ciešanas. Patiesībā veltīga ir visa jūsu dzīve. Kāpēc tik krasi un kategoriski, kāds jautās? 

Tāpēc, ka ja nav Augšāmcelšanās, tad mēs tiekam atstāti nāves varā, tad nāve saka par mums 

pēdējo vārdu. Bet nāve, savukārt, ir tā, kas itin visu padara veltīgu. Nāve ir fakts, kuram pa 

spēkam ir atņemt jēgu un saturu pašiem cildenākajiem darbiem un pašiem lielākajiem 

sasniegumiem. Varētu teikt arī tā – nāve ir visu cerību, visas dzīves, visas rosības beigas. Un kas 

mēs esam bez visa tā? Nekas. 

      Dieva Vārds tik bieži mums atgādina - ne dzīves ārējās lietās ir meklējams piepildījums, bet 

gan tajā, vai aiz nodzīvotas dzīves spējam saskatīt arī kādu turpinājumu mums pašiem. Pārlieku 

bieži mēs paliekam pie pirmā – pie dzīves dzīvošanas, bet neko nevaicājam par šīs dzīves 

nodzīvošanu un to, kas sekos pēc tam?  

      Lieldienu rīta lielais notikums tiek piedzīvots kapos. Sākuma viss rit savu ierasto gaitu. 

Kādas sievietes pašā rīta agrumā dodas uz kapiem. Dodas to pašu iemeslu dēļ, kā jebkurš cilvēks, 

arī mēs. Dodas, lai pieminētu, atcerētos, atdotu godu aizgājējam, lai ko pārdomātu. Dodas 

redzēdamas tikai to, kas ir noticis, bet vēl neredzēdamas, ka tam ir arī savs turpinājums.  

     Ko domāja šīs sievas stāvot šajā rīta agrumā pie tukšā kapa? Ko vispār lai domā šādā brīdī un 

kā lai to visu izsaka vārdiem? Jā, kā gan lai ietērpj vārdos pieredzi, kas pilnībā sagāž visus tavus 

līdzšinējos priekšstatus par dzīvi? Pieredzi, kas ir pilnīgā pretrunā tam, ko esi stingri apgalvojis. 

Evaņģēlijs saka: “Un tās izbijās.” Arī mācekļus nomāca dzēlīgas šaubas, samulsums un bailes, 

tikai tajā brīdī tie nebija pie kapa, bet gan aiz aizslēgtām durvīm. 

     Tas nevar būt – tā iespējams domāja sievas tur kapos un to pašu apliecināja arī mācekļi, 

nedaudz vēlāk padzirdējuši par tukšo kapu. Tieši tā par Augšāmcelšanos domāt ir ierasts arī 

šodien. Tas nevar būt. 



     Bet ne pie sievām, ne pie mācekļiem šīs šaubas nepalika ilgi. Pats Augšāmceltais Kungs nāca 

pie viņiem un rādīja savas rētas, lai tie ieraudzītu – var būt. Tas ir noticis. Pēc pirmā izbīļa 

Kungs uzkavējas vēl četrdesmit dienas savu apustuļu vidū, lai tie pietiekami aprastu ar šo vēl 

neredzēto realitāti, būtu gatavi saņemt spēku no augšienes, saņemt Svēto Garu, kas atvērs viņu 

mutes vēl nedzirdētu lietu sludināšanai. Mācekļi nāks ārā no savas paslēptuves un liecinās 

pasaulei, ka Kungs ir augšāmcelies, patiesi augšāmcēlies.  

     Visas tālākās norises (apustuļu sludināšana, draudžu straujā augšana, Evaņģēlija straujā 

izplatīšanās) rādīs, ka šie vienkāršie Galilejas zvejnieki ir kļuvuši par kāda liela brīnuma 

lieciniekiem, ka caur tā piedzīvošanu viņos ir atraisījies cilvēka prātam neizskaidrojams spēka 

avots. Un caur to arī dzima sākums Kristus Baznīcai, kura Augšāmcelšanās vēsti pasaulei 

apliecina joprojām. Ne tikai apliecina, bet aicina to arī piedzīvot, aicina to padarīt par savu 

augšāmcelšanos. 

     Bet kā tad padarīt Kristus Augšāmcelšanos par savu augšāmcelšanos? Apustuļus var saprast, 

viņiem bija lielas priekšrocības. Viņi redzēja augšāmcelto Kristu un bija kopā ar Viņu četrdesmit 

dienas. Bet mēs... ?   

     Lieldienas liecina, ka Dievam nav neiespējamu lietu. Tas, ka cilvēks joprojām saka – nevar 

būt – tas nekādi nespēj kaitēt šīs vēsts patiesumam. Dievs ir visur un bez robežām, turpretī 

aprobežoti esam mēs. Dievam nav neiespējamu lietu, tieši tāpēc Viņam nav neiespējami būt pie 

mums tik pat reāli, kā toreiz mācekļu vidū. Viņš pavēlēja apustuļiem liecināt par Viņu, Viņa 

Vārdā kristīt un Viņa Vārdā svinēt Svēto Vakarēdienu. Darīt to vienmēr, kad Viņa ļaudis nāks 

kopā, tā atkal un atkal izdzīvojot Viņa klātbūtnes notikumu, kuru mēs saucam par Baznīcu.            

     Šīs Lieldienas mums ir atgādinājums, pamudinājums, iepriecinājums un stiprinājums. Kristus 

Augšāmcelšanās dienā mums atkal no jauna tiek uzticēts liels uzdevums – mācīties uzticēties 

Kungam Jēzum ne tikai tik tālu, lai kaut ko zinātu par Augšāmcelšanos, lai mēs būtu informēti 

par lielo pavasara svētku norisu galveno iemeslu. Mūsu dzīves uzdevums ir iemācīties: “Kristus 

arī par mani ir cietis, miris un augšāmcēlies!” Un tas izmaina pilnīgi visu mūsu dzīvēs. 

 

                                                                        Āmen. 

 
(pārņemts no Ērgļu draudzes apkartraksta, māc Ivars Cišs) 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

LELBĀL Sadarbības padomes sēde 

iesūtīts: 2019.03.21 16:06 

 

No 19.marta līdz 21.martam Dublinā norisinājās Latvijas 
evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) un Latvijas evanģeliski 

luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL) Sadarbības 
padomes sēde. Baznīcu pārstāvji, pārrunājot savstarpējo attiecību 

attīstību, apstiprināja, ka tās vieno kopīga izcelšanās, vēsture, 
valoda, ticība un sakramenti. Sadarbības turpināšanai tika 

nolemts regulāri tikties, lai veicinātu baznīcu tālāku sadarbību. 

 

 
Foto - Tālis Rēdmanis 

 
 
 
 



 

 
 

After much anticipation, hard work, and planning, the 175th anniversary of the 
beginning of our congregation is now in the books! What a day it was! Current 
and former members of Pleasant View, some of our family and friends, members 
of God’s Grace Christian Church and the Latvian Lutheran Congregation, and 
even Bishop Bill Gafkjen of the Indiana-Kentucky Synod gathered together to 
celebrate God’s work through this community on the North Side of Indy! God 
reminded us that worship will still happen even with power failures due to high 
winds, for God is “the Lord of wind and flame!”  
This picture captures the spirit of unity and joy of the day wonderfully. Though 
the power had just gone entirely out, though many people in this photo have 
differences in opinion when it comes to how to worship and believe, though 
people in this photo have had their share of disagreements and differences over 
the years, we all united in our joint thankfulness to God for continued faithfulness 
to our community and all that God has led us to do over these 175 years of 
ministry.  
The most moving part of this photo is that we are all gathered around the simple 
white bowl in front- the baptismal font. Our baptism in Christ is not only what 
unites everyone in this photo together, but it is what unites us to those from our 
community who have died and are now entirely in the loving hands of God, all of 
the beloved members of our  
community who are not in this photo. It represents the legacy of faith that has 
been passed down through the people of this church. In baptism, we enter into 
the story of death and new life that we are about to tell yet again as a 
congregation as we journey through these final weeks of Lent, enter Holy Week, 
and then come to Easter. God continues to use these people to tell the very good 
story of God’s love for us all. May we continue to declare the faithfulness of God 
together and be renewed in new life this Easter!  
Paschal blessings,  

Pr Bob & Pr Sarah 



2019 g.aprīls 

SVĒTDIENA  PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA  

 1 2 3 4 5  6 

       

7     
 
 

 
     
 
 

8 9 10 11 12  13 
11:00 am  

Dievkalpojums 

-seko kafijas galds- 

-svētdienas skola- 

 

  VALDES 

SĒDE 

6:30pm 

   

 

14 15 16 17 18 19 
 

20 
11:30 am 

Dievkalpojums 

PŪPOLU SVĒTDIENA 

-Dāmu komitejas sēde- 

-siltas pusdienas- 

 

   ZAĻA 

CETURTDIENA 

7:00 pm 

(angļu valodā) 

 LIELĀS 

PIEKTDIENAS 

DIEVKALPOJUMS 

7:00 pm 

 

21 22 23 24

 

25

 

26 27 
 
 

8:00 am LIELDIENU RĪTA 

DIEVKALPOJUMS. 

-kafijas galds- 

    Jauniešu iesvētu 

Saiets 

-Garezerā- 

 

Jauniešu iesvētu 

Saiets 

-Garezerā- 

 

28 29 30     

 

11:00am Dievkalpojums 

ANGĻU VALODĀ 

-seko kafijas galds- 

 

 

 

 
 
 
 

   

 
 

   

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 
7.aprīls                   P.Pūtelis 571-8485 

14.aprīls                  M.Kancs 414-2950 

21.aprīls                  A.Kancs 414-4535 

28.aprīls                 G.Kancs 844-8750 

 

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


2019 g.maijs 
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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 
5.maijs                        U.Brikmanis 255-0489 

12.maijs                      A.Brugman 496-7945 

19.maijs                        M.Putelis 844-0892 

26.marts                      P.Pūtelis 571-8485 

mailto:glazdins@indy.rr.com


Draudzes Ziņas ir vienmēr atrodams mājas lapā: www.indylv.com 
DIEVNAMS: 

 
801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260…………………………………………………………..(317)253-0872 

 

DRAUDZES VALDE: 

 

Priekšnieks: Andrejs Kancs(dreday517@aol.com).................................................................................(317)414-4535 

Priekšnieka vietnieki: Aija Brugman(BrugBunch@aol.com)................................................................(317)496-7945 

                                      Mārtiņš Pūtelis (Marty.Putelis@cornerstoncontrols.com)..................................(317)844-0892 

Sekretārs: Kārlis Rūsa(sarkalusir@att.net).............................................................................................(317)783-2848 

Kasieris: Māris Kancs (mkancs@gmail.com ..........................................................................................(317)414-2950 

Draudzes Ziņas redaktors: prāv.G.Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com)..........................................(317)844-8608 

Saimnieciskās nozares vadītājs: Gunārs Kancs (gkrunch@aol.com) ...................................................(317)844-8750 

Speciāli uzdevumi: Pēteris Pūtelis...........................................................................................................(317)571-8485 

                                 Uldis Brikmanis.......................................................................................................(317)255-0489 

Nākotnes Fonda pārzinis: Martiņš Grendze...........................................................................................(317)297-1972 

Sarikojumu nodaļas vadītājs: G.Kancs.................................................................................................................. .... 844--8750 

 

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 

 

PERMINDERI: 

 

Uldis Brikmanis.................................................................................................................... ........................255-0489 

LELBA MĀJAS LAPA:  www.LELBA.org LELBAL MĀJAS LAPA: www.LELBAL.org 
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mailto:Gsilavs@aol.com
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