Latviešu Ev.-Lut.Draudze Indianapolē

DRAUDZESZIŅAS.
2019.decembris/2020janvāris

Jāņa ev.1,11-12 ir rakstīts: “Viņš nāca pie savējiem , bet tie Viņu neuzņēma. Bet cik Viņu
uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.”

2019 gada Ziemasvētkos
Tā bija patiešām nozīmīga diena Marijai un Jāzepam. Bērns, kam no Marijas
jāpiedzimst, būs Dieva Dēls, un viņa vārds būs Jēzus, jo “Viņš atpestīs savu tautu no
viņas grēkiem” (Mateja ev.1:21)
Tajā pirmajā Ziemassvētku naktī, apsolītais Bērns ienāca pasaulē pazemīgas
kūtiņas apstākļos, un Viņa pirmā gultiņa bija lopu silīte. Bet pāri Betlēmes pakalniem
GODĪBA piepildīja debesis un eņģeļi pavēstīja ganiem Jēzus piedzimšanu. Gani steidzās
skatīt un pielūgt savu Pestītāju, un stāstīja tālāk par brīnumainām lietām, kas viņiem bija
vēstītas par šo Bērnu.
Un tā tas ir šodien. Vai šo pirmo Ziemassvētku patiesības dzirdam no bērnu
lūpām, no mācītāja kancelē, vai no mūsu Svēto Rakstu lasīšanas, šeit ir atrodams
Ziemassvētku patiesais prieks! Svētajam Garam atverot mūsu sirdis, mēs ticam un dārgi
glabājam visu, ko Svētie Raksti mums stāsta par šo Bērnu.
Šīs patiesības ir dziļi jāpārdomā. Tās ne tikai dara mūsu Ziemassvētkus
nozīmīgākus, bet tās mums nes mūžīgās dzīvības dāvanu!
Mēs vēlamies, lai Ziemassvētku prieks būtu kas vairāk par seklu jautrību kādās
viesībās. Mēs gribam, lai mūsu piederīgie, draugi, un paziņas iepazītu to garīgo prieku,
kuru Gars iedarbina sirdī kad līdz ar Mariju mēs kopīgi iedziļināmies mistērijā – Dieva
Dēls, no sievietes dzimis.
Ziemassvētki atzīmē mūsu Pestītāja, Kunga Kristus, dzimšanu. Lai šī patiesība
piepilda jūsu sirdis un domas tā, ka šie Ziemassvētki jums un jūsējiem top svētīgi un
līksmi!
Lai Dievs tas Kungs, šajos Ziemassvētkos palīdz mums saskatīt to pārpilnību,
kuru Viņš ielicis katra rokās.
Noslēdzot šo 2019. gadu un ieejot 2020. gadā, LELBA raugās uz visu to, ko Kungs
ir uzdevis mūsu kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu baznīcā, apkartnē
un pasaulē. Ir daudz darāma. Mana lūgšana ir, lai mēs visi atsauktos, kad dzirdam
jautājumu, “Ko lai sūtu?” Atbilde ir, “Es šeit esmu, Kungs, sūti mani.”
Sveicinu visus LELBA locekļus, amata brāļus un māsas, darbiniekus un Dieva
lūdzējus un novēlu Dieva svētību jaunajā 2020.gadā.
Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks

VARONĪBAS GADĀ SVEICIENS
LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS!

Mēs viena tauta, viena saime...
Šīs dziesmas autors, mācītājs Romāns Auseklis Vanags
piedzima 1902. gadā un 1919. gadā brīvprātīgi iestājās
Daugavpils kājnieku pulkā. Apbalvots ar Latvijas
atbrīvošanas kara piemiņas zīmi. Viņš kalpoja kā mācītājs
Saldus draudzē un kā kapelāns Kuldīgas XIV aizsargu
pulkā. Par savu ticību un patriotismu 1948. gadā viņš
tika apcietināts un uz desmit gadiem izsūtīts uz Sibīriju. Gadu vēlāk tika izsūtīta arī viņa ģimene. Pēc
atgriešanās dzimtenē, Romānam Vanagam bija grūti atrast darbu - cilvēkos valdīja savstarpēja
neuzticēšanās. Iesākumā viņš atrada darbu kapsētā, tikai pēc vairākiem gadiem kļuva par mācītāju
Mežaparka draudzē. Diemžēl jau drīz pēc tam - 1969. gadā viņš mira.
Kurā dzīves posmā viņš sarakstīja šo tik daudziem pazīstamo dziesmu, ziņas par to nevarēju atrast. Vai
jaunībā, kara laukā? Brīvības gados, kopā ar citiem strādājot, lai zeltu latvju tauta? Ticu, ka katrs, kas to
svešumā dziedāja, juta, ka vārdi rakstīti tieši viņam personīgi, lai mēs neaizmirstu prasīt: "Kas gan es būtu
dzīvē savā, ja būtu nocirsts tautas zars?" Varbūt, līdzīgi, dziesma stiprināja tos, kam bija liegts to dziedāt
Latvijā, lai neaizmirstu, ka ārpus Latvijas bija tie, kas skaļi dziedāja, strādāja par labu tēvzemei un lūdza:
"Dievs, svētī Latviju!", jo ticēja, ka bijām, esam un gribam būt viena tauta, viena saime.
Šogad ir varonības gads piecu gadu ciklā, kas veidots, lai atzīmētu Latvijas valsts simtgadi. Paldies
Dievam, mums netrūkst tādu varoņu, kas spēj iedvesmot un mācīt, kur smelties spēku nepadoties. Tiem
ticība pārbaudīta un dvēseles dziļumi atklāti. Kā mācītāja Romāna Ausekļa Vanaga lūgšanas vārdi liecina:
"Bet zināt ticībā, nav Tev dot vietu, Nav dzīvot tā, kā dzīvot lieci Tu!
Lauz tādēļ, Kungs, Tu manu gribu cietu, Lai manī brīvi Tu vien valdītu."
Kur Dievs vien valda, tur cilvēks spēj veikt to, kas liekas neiespējami - kā latviešu karavīriem 1919. gadā
doties cīņā pret tik lielu pretspēku, Rīgu aizsargājot. Vai arī šīs vēsturiskās cīņas, drošsirdība un
pašatdeve, šie tautas upuri iedvesmoja Lolitu Ritmani? Ticu, ka arī viņa, augot Portlandē, Oregonā,
neskaitāmas reizes 18. novembrī, kopā ar savu ģimeni un draudzi, dziedāja: "Mēs viena tauta, viena
saime." Šī “Emmy” balvu ieguvusī komponiste radīja mūziku nupat Latvijā iznākušajai filmai "Dvēseļu
putenis". Viņas mūzika atklāj, cik dārgi maksāja 1918. gada 18. novembrī deklarētās neatkarības
izcīnīšana tiem varoņiem, kas drošsirdībā, sevi nežēlojot, pirms 100 gadiem, dodoties kaujas laukā, sev
teica: "Ja tauta nīks, nīkt arī man!"
Latviešu varoņus, viņu ģimenes pieminot un lūdzot par Latviju, valsts Prezidentu, Saeimu, katru latviešu
tautas aizstāvi, brāli, māsu, bērnu, šogad sveicot jūs visus Latvijas Valsts svētku dienā, aicinu noklausīties
Lolitas Ritmanes komponēto dziesmu “Lūgšana: Dodi mieru mūsu brāļiem"!
https://www.youtube.com/watch?v=6wdTWKcklZ4
Tā lai iedvesmo mūs pateicībā Dievam par Latviju, par mūsu varoņiem, kas upurējuši sevi, lai nestu
svētību Latvijai, tās tautai tuvumā un tālumā, pagātnē un šodien. Viņu dzīvesstāsti un viņu vārdi lai
iedrošina un svētī, dodoties nākotnē!
Mēs lūdzam no sirds: "Dievs, svētī Latviju! Dāvini katram tās piederīgajam, katram latvietim un latvietei
ticēt - ja tauta zels, es arī zelšu!"
+ Lauma Zušēvica
Archibīskape

ADVENT CONCERT
December 8, 2019
11:00 am
801 W. 73rd Street, Indianapolis
Muriel Moebius Miķelsons
violin
Anne Duthie McCafferty
cello
Sylvia Patterson – Scott
piano
Lauren Carter
mezzo soprano
Presented by
Latvian Lutheran Church
Pleasant View Lutheran Church
Christmas bazaar and dinner following concert

MIRUŠOS PIEMINOT

Liene TUTTLE
Pēteris ĶELPIS
Jānis E.VINTERS
Eižens SALMIŅŠ
Olga BĒRZIŅŠ
“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

ADVENTA KONCERTS
2019. g. 8. decembrī
plkst. 11os
801 W. 73rd Street, Indianapolis

Muriel Mikelsons, violin
Anne Duthie McCafferty, cello
Sylvia Patterson-Scott, piano
Lauren Carter, mezzo soprano
Aicina
Latviešu ev. lut. draudze Indianapolē un
Pleasant View Lutheran Church
Ieeja par ziedojumiem sākot no $10
Sekos draudzes tirdziņš ar siltām pusdienām

Latviešu skolas bērni piedalās 18.novembra dievkalpojumā

PIPARKŪKU CEPŠANA

IESVĒTIBAS
Pēteris Irbe un Lūkas Goetz

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

2019.g.24. decembrī, plks 17:30
Prāv.Gunārs Lazdiņš
At Pleasant View Lutheran Church
801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260
****************************
Archibīskapes ziņojums par laiku no 2019. gada 24. oktobrim līdz 2. novembrim
SOLI PA SOLIM
Archibīskapes ziņojums par laiku no 2019. gada 24. oktobrim līdz 2. novembrim SOLI PA SOLIM
Vēlā stunda 23. oktobrī neaizkavēja prāv. Kārli Žolu man izpalīdzēt ierodoties Rīgā. Sevišķi liels
paldies viņam, mūsu Baznīcas Latvijas iecirkņa pārvaldes priekšniekam par atbalstu laikā, ko pavadīju
Rīgā un kopā ar viņu Tallinā. Pirms ziņoju par manu darbību, visu mūsu atzinību pelnījuši ne tikai prāv.
Žols, bet arī prāv. Klāvs Bērziņš, bīskape emer. Jāna Jēruma-Grīnberga, māc. Dr. Dace Balode, māc. Ieva
Puriņa un Jānis Putnis. Pateicos arī COBALT juristiem Mārtiņam Aljēnam un Laurim Liepam par tik labo
sadarbību un izcilo darbu.
Soli pa solim tiek veikts visu mūsu kopējais darbs. Tiek sagatavots ceļš LELBāL iegūt tiesisko
statusu Latvijā. Tiek strādāts, lai izprastu kāda būs arvien mūsu sadarbība ar LELB, kā uzturēt attiecības,
lai gan viņi, gan mēs varētu kalpot blakus cits citam tai pašā ceļā, kas ir Kristus. Vai, kā Valsts prezidents
Egils Levits zīmīgi rakstīja, tā lai cits citu atbalstam, kas esam ‘divas lapotnes no viena stumbra’. Domājot
par grūtībām ar kuŗām sastopas visas Baznīcas, dalāmies ar citām luterāņu baznīcām savā pieredzē, viņi
savā, meklējot kā sekulārā pasaulē efektīgi vēstīt evaņģēlija patiesību laikā, kad tiek apšaubīta katra
‘patiesība’.
Seko 10 dienu darbības apraksts. No sirds ceru, ka viss, ko kopā lūdzam un lūdzam soli pa solim
ved tuvāk mērķim, gan Latvijā, gan ārpus tās, kas ir un būs arvien pilnvērtīgāki kalpot Kristus mīlestībā

un patiesībā, sludināt evaņģēliju un doties pie cilvēkiem, lai viņus aicinātu tuvāk iepazīt Jēzu un tā arī
savu vietu kā Dieva bērnam Viņa valstībā.
❖ 24. oktobrī notika sanāksme advokātu firmas COBALT birojā. Pārrunājam vēstuli un
dokumentus, ko iesniegt Latvijas Republikas Tieslietu ministram Jānim Bordānam. Bija klāt arī LELBA
pārvaldes priekšnieks Gunārs Lazdiņš. Vakarā notika LELBāL Latvijas apgabala pārvaldes sēde kopā ar
prāv. Gunāru Lazdiņu, māc. Vari Bitenieku, māc. Tāli Rēdmani un mani. Bija ārkārtīgi svarīgi cits citu
uzklausīt un labāk iepazīties. ❖ 25. oktobrī tikāmies ar Tieslietu ministru Jāni Bordānu. Iesniedzām
vēstuli lūdzot viņa atbalstu likuma izstrādāšanā un pieņemšanā, ar kuŗu tiktu nostiprināts LELBāL
tiesiskais statuss Latvijā. Vēstule izklāstīja mūsu apsvērumus, kādēļ šāds likums ir nepieciešams. Tika
iesniegts arī mets LELBĀL likumam. Mūsu Baznīcu pārstāvēja prāv. Kārlis Žols, bīskape emer. Jāna
JērumaGrīnberga, Jānis Putnis, Lauris Liepa, Mārtiņš Aljēns un es. ❖ Sekoja LELB un LELBĀL Latvijā
sadarbības padomes sēde. Kamēr pārējie padomes locekļi sāka savu sēdi, pēc viņa lūguma atsevišķi
tikos ar arhibīskapi Jāni Vanagu. Pacēlu jautājumus par Rudītes Losānes lūgumu kalpot kā līdz šim LELB
draudzē arī pēc viņas ordinācijas. Viņš nepiekrita. Pārrunājām jautājumus par mūsu Baznīcu sadarbību
Latvijā un starptautiskās luterāņu organizācijās. Sadarbības padomes sēdē piedalījās prāv. Kārlis Žols,
prāv. Gunārs Lazdiņš, māc. Tālis Rēdmanis un māc. Varis Bitenieks (no mūsu Baznīcas) un Romāns
Ganiņš, prāv. Rinalds Grants un māc. Andris Krauliņš no LELB. Pārrunājām iepriekšējo Sadarbību
padomes sēžu darbu. Vienojāmies satikties mazākā skaitā šī gada 27. novembrī. Pie pusdienas galda
pacēlās jautājumi par Ilzu baznīcu. ❖ 26. oktobrī Latvijas Universitātē notika LLSTA un LU teoloģijas
fakultātes rīkotā starptautiska konference “Luteriskais garīgums šodien.” Konferenci sveica Zviedrijas
Karalistes vēstniece Latvijas Republikā, V.E. Annika Jagandere. Lektores bija no Vācijas, Zviedrijas,
Īslandes, ASV un Latvijas. No savām mājām mūs uzrunāja māc. Dr. Dace Balode ar ļoti labu lekciju par
tēmu: “Sievietes kalpošana Latvijas Ev. Luteriskajā Baznīcā”. Turam viņu lūgšanās, lai Dievs dod viņai
atspirgt un izveseļoties! Bīskape emer. Jēruma-Grīnberga sniedza lekciju: “Luteriskais garīgums
Lielbritānijā” mūs iepazīstinot ar ļoti svarīgiem vēsturiskiem jautājumiem, kuŗu sekas vēl tagad
manāmas. Man uzdeva tēmu: “Dažādi veidi mūsdienu Luteriskajam garīgumam Amerikas Savienotajās
Valstīs.” Visas lekcijas ar laiku cer publicēt. Konferences noslēgumā atzīmējam arī māc. Sarmītes Fišeres
30. gadu ordinācijas jubileju!
❖ 27. oktobrī mūsu Cīravas Autonomās ev. lut. draudzes dievnamā mācītājas amatā tika
ordinēta Rudīte Losāne. Dievlūdzēji bija gan no Cīravas draudzes, kuŗā māc. Rudīte Losāne kalpos, gan
no Aizputes un no Vangažu draudzes, kur viņa kalpoja kā evaņģēliste jau 16 gadus! Bija klāt māc. emer.
Vaira Bitēna un Rīgas sieviešu cietuma vadītāja, kura vēlāk apsveica jauno mācītāju, pateicoties viņai par
izcilo cietuma kapelānes darbu. Vakarā televīzijas izrādē Panorāma varēja noskatīties ziņas par šo
notikumu. Dziedāja Cīravas draudzes svētdienas skolas bērni, arī Ieva un Aivars Lapšani; ērģeles spēlēja
Juris Grinbēvičs. Prezidija loceklis Miķelis Strīķis nolasīja Virsvaldes lēmumu, prāv. Gunārs Lazdiņš un
prāv. Kārlis Žols asistēja ordinācijā. Bija klāt arī vairāki viesi no LLSTA konferences un daudz mūsu
garīdznieku, arī Superintendents Lofts no Vācijas, kas dedzīgi un dāsni atbalstījis mūsu Baznīcas darbu
Cīravā un Aizputē. Dievs svētīja mūs un dāvināja brīnišķīgu iespēju kopā sveikt jauno Kristus aicināto
kalpu. Viņas kalpošana jau nesusi lielu svētību. Varam būt droši, ka darbs augs un, līdz ar to, arī mūsu
Baznīca!
❖ 28. oktobrī notika tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tiku ļoti laipni uzņemta.
Tikšanās reizē bija klāt arī Prezidenta biroja vadītājs Andris Teikmanis, un vēl viena persona. Iedevu
prezidentam tos pašus dokumentus, ko bijām iesnieguši Tieslietu ministram. Pārrunas atklāja, cik Valsts
prezidents labi informēts par mūsu Baznīcas darbu Latvijā un par notikumiem, kas risinājušies starp
LELBĀL un LELB. Tika atbildēti vairāki viņa jautājumi par mūsu cerību atrast sev ‘vietu’ Rīgā un kā
domājam paplašināt mūsu kalpošanu Latvijā. Sarunas bija ļoti pozitīvas. Minēju, ka esam jau
sadarbojušies ar Latvijas valsts iestādi Kapseļu ielā. Pieminēju rūpes, ka diasporas latviešiem grūti

adoptēt bērnus no Latvijas bez milzīgiem izdevumiem. Tur zināja labi atbildēt Andris Teikmanis. Pēc
tikšanās prezidenta preses dienests ziņoja sekojoši:
Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskapi Laumu Zušēvicu, pārrunājot aktualitātes pasaules latviešu
evaņģēliski luteriskajās draudzēs. L. Zušēvica informēja E. Levitu, ka ir tikusies ar tieslietu ministru Jāni
Bordānu un ministrs ir apstiprinājis, ka veidos darba grupu, lai izskatītu jautājumu par LELBĀL
reģistrāciju Latvijā.
Prezidents izteicās, ka LELBĀL reģistrācija Latvijā, pēc viņa domām, atbilstu remigrācijas politikas
nostādnēm, jo LELBĀL ir diasporas dzīves pilnvērtīga daļa un arī veicina saikni ar Latviju. L. Zušēvica
piekrita E. Levita jau agrāk paustajai domai, ka Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca un LELBĀL ir “viena
stumbra divi zari”, kam ir kopīgas saknes un savs teoloģisks skatījums uz atsevišķiem jautājumiem.
Tikšanās laikā tika pārrunāts arī pasaules latviešu evaņģēliski luterisko draudžu un Latvijā darbojošos
draudžu atbalsts dažādiem labdarības projektiem.
Visas mūsu Baznīcas vārdā pateicos Valsts prezidentam Egilam Levitam par iespēju tikties un par
viņa apliecināto atbalstu.
❖ No 28. oktobŗa pēcpusdienas līdz 30. oktobrim Igaunijā, Tallinā notika PLF konferencei ar
tēmu: Diversity and Identity – Different Kinds of Gifts, but the Same Spirit…(I Corinthians 12:2 – 6).
Dalījāmies pārrunās par tēmām: “Lutheran Confessional Identity”, “Common Challenges”, un
“Encouraging Each Other in God’s Mission.” Bija skaidrs, ka neesam vieni savos centienos meklēt ‘jaunu
ietērpu’ mūsu sludināšanai. Daudz tika uzsvērts, ka vairāki teologi no dažādām kristīgām konfesijām
pēta un raksta par pneumatoloģiju – tas ir par Gara izpausmes veidiem un darbību. Pasaules luterāņu
federācijas (PLF) Ģenerālsekretārs māc. Dr. Martin Junge sniedza labu runu. Visu var atrast Lutheran
World Federation mājas lapā. Kopā ar prāv. Kārli Žolu pārstāvēju LELBāL. No LELB bija klāt arhibīskaps
Jānis Vanags un māc. Ainārs Rendors. ❖ 31. oktobrī tikos ar Latvijas Bībeles biedrības vadītāju Valdi
Tēraudkalnu. Viņam interesē arvien izdot garīgu literatūŗu, kas veicina tālāku izglītošanu katram. Viņš
pateicas par LELBĀL atbalstu
viņa darbam. Tikos arī ar mūsu Baznīcas gadagrāmatas redaktori Valdu Lutiņu. Varu ziņot, ka
BGG ir ceļā (un Latvijā dažus jau sasniegusi)! Uz īsu mirkli ar prāv. Kārli Žolu apmeklējām ļoti interesantu
pasākumu Latvijas Nacionālā Bibliotēkā par kristietību un Satversmi. Reformācijas dienas vakarā vadīju
un sprediķoju dievkalpojumā, mūsu Metodistu brāļu un māsu skaistā dievnamā Rīgā. Paldies māc. Ievai
Puriņai par palīdzību un prāv. Kārlim Žolam, prāv. Klāvam Bērziņam un mācītājai Gitai Mednei par
līdzdalību. Tiešām bija labi, kopā atzīmēt Ticības atjaunošanas svētkus! ❖ 1. novembrī pavadījām laiku
ar bērniņiem un pusaudžiem Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrā. Tur dzīvo Kristus! Katrā, kas stāv
blakus tik smagi slimajiem bērniņiem, kas izstaro Dieva mīlestību tiem, kas par viņiem tā rūpējās!
Paldies direktorei Ilzei Dzenei par viņas dedzību, paldies katrai skolotājai un visiem darbiniekiem! Kopā
ar prāv. Kārli Žolu vadīju svētbrīdi centra darbiniecēm un darbiniekiem – viņš to dara katru nedēļu!
Tiešām, ja meklējiet kur sastapt Kristu, dodaties tur. Netiks atbildēti visi jautājumi — kā Jēzus teica
mācekļiem, tikai debesīs, šķiet, “jūs vairs nejautāsiet man neko” (Jņ.16:23a ) — bet jūsu sirdīs atskanēs
atbilde kāpēc pasaulē Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu.
No sirds pateicos par jūsu kalpošanu! Tuvumā un tālumā, viens Gars mūs vieno, viens Pestītājs
mūs žēlo, viens Dievs mūs mīlē! Viņš lai jūsu sirdis sagatavo Adventam un Kristus dzimšanas svētkiem
un svētī tos ar prieku!. Soli pa solim dosimies lūgšanas spēkā un vienotībā Jaunajā Gadā! Dievs lai to
svētī ar mieru un daudz iespēju strādāt, lai atskatoties vienmēr būtu par ko pateikties, par visu, ko Dievs
tik labu darījis!
+ Lauma Zušēvica
Archibīskape

Advents
Adventa laiks pie durvīm un līdz ar to jauns Baznīcas gads. 1. adventa svētdiena iekrīt 4.
svētdienā pirms Ziemsvētkiem. Sākotnēji, cilvēki gatavojušies Kristus atnākšanai gavējot. Baznīca
uzskata, ka Adventa laikā gatavojamies Kristus trīs "nākšanām": Viņa piedzimšana Betlēmē, Viņa
ienākšana mūsu sirdīs un Kristus atkalnākšanai godībā (pastara dienā). Advents = nākšana. Mūsdienu
sabiedrība vēlas steigties pie Ziemsvētku svinēšanas, pārlecot Adventa laikam. Labākā gadījumā svetkos
piemin Kristus iemiesošanas brīnumu, bet sliktākā - domā vienīgi par dāvanām un Ziemsvētku vecīti.
Daudzās mājās Svētku eglītes uzstādītas pirms Pateicības diena nosvinēta! Lai gan savs skaistums no
skaistājām dekorācijām, sanāk, ka pārlecam uz svinībām, izlaižot svētku priekšdarbus: sagatavot sevi
Kristus ienākšanai pasaulē, mūsu sirdīs un Viņa atkalnākšanai. Izlaižam Ziemsvētku svinēšanu - 12 dienas
līdz Zvaigznes dienai - laiks kad pieminam Dieva miesā tapšanas brīnumu. Interesanti novērot kā
komerciālā pasaule pārņēmusi Adventa kalendāra tradiciju, ko uzsākuši vācu protestanti 19. gadsimta
nogalē, lai skaitītu dienas līdz Kristus piedzimšanai. 24. decembŗa lodziņā atradās jaundzimušā Kristus
bērniņa attēls vai Bībeles pants par to. Aizvadītās nedēļas rīta ziņas ziņoja par 20 labākiem Adventa
kalendāriem, to starpā bija kalendāri ar tēmām par Star Wars, Hello Kitty, Harry Potter, Playmobil,
končām, saldējumu, ēdieniem, kosmētiku, vīnu - ar visu, izņemot kaut ko ar garīgu saturu. (ieapaļā bildē
attēls no rīta ziņām.) Advents - laiks pārdomām. Laiks sagatavoties Dieva mīlestības dāvanai. Laiks
lūgšanai: Nāc, Kungs Jēzu. Nāc manā sirdī, manās mājās, manā ikdienā, mūsu pasaulē, mūsu domās.
Nāc, un vadi mūs. Palīdzi mums sekot Tev. - Lai Dievs svētī mums šo sagatavošanās laiku, kā arī gaidāmos
svētkus!
Sarma Eglīte, Vidienes apgabala prāveste

DAMU KOMITEJA
Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā
Gara spēkā. (Rom. 15:13)
Sveicieni visiem šajā svētku sezonā! Decembŗa mēnesī baudam svētku jūtas un prieku, pavadot laiku ar
ģimeni un draugiem!
Vispirms vēlamies pateikties Jean un Andrim Indriksoniem par gardu mielastu Pļaujas svētkos! Arī liels
paldies Lūkasam Goetz un Pēterim Irbem par padarīto darbu palīdzot ar Dāmu Komitējas stendu latviešu
skolas bērnu svētkos. Paldies arī Andrai un Lailai Goetz par piedalīšanos PVLC “trunk or treat”izdalot
konfektes vietējiem bērniem. LIela pateicība arī Valdai Burģei par garšīgiem kliņģeriem, kurus viņa izcepa
gan Pļaujas svētkos, gan arī Valstssvētkos!
9. novembrī, mums bija 16 čakli ŗūķīši, kuri palīdzēja gatavot piparkūkas mūsu gadskārtējam tirdziņam!
Mēs paspējām gatavot un izcept 40 mārciņu mīklas 4 stundu laikā! Paldies arī Prāvestam Lazdiņam par
pizza pusdinām un Lindai Grendzei par mīklas gatavošanu un vadību šajā jaukā dienā!
Svētdien 8. decembrī būs mūsu gadskārtējais Ziemassvētku tirdziņš! Visi laipni aicināti pavadīt jauku
pēcpusdienu ar labiem draugiem un garšīgiem ēdieniem Ziemassvētku gaisotnē! Tas notiks pēc
dievkalpojuma, kur varēs pirkt garšīgus cepumus un maizes, kā arī baudīt siltas pusdienas, kuras atkal
gatavos Jean un Andris Indriksoni. Mēs lūdzam pusdienām $20.00 ģimenēm, vai $10.00 personai. Būs
arī izlozes – lielā loterija, bet arī speciāla loterija bērniem! Labpbāt vēl gaidam ziedojumus abām
izlozēm! Tuvāku informāciju variet saņemt no Sandras vai Andras. Līdz šim, mums ir jau ziedojumi no
vairākām organizācijām un restaurāniem: Indianapoles Simfoniskais Orķestris, Palladium koncertzāle,

Indianapoles Autosacīkšu Trase, Sahms, Coopers Hawk, Royal Pin, u.c. Varēsiet nopirkt loterijas biļetes
par $1.00, jeb 6 biļetes par $5.00.
Svētdien 22. decembrī Dāmu komitēja sagādās pizza pusdienas pēc dievkalpojuma! Pēc tam, mūsu rūķīši
dosies atkal iepriecināt mūsu zelta paaudzi ar skaistām Ziemassvētku dziesmām!
Ja ir kādi jautājumi, lūdzu zvaniet vai rakstiet Sandrai/Andrai!
Novēlam jums visiem skaistus, pasakainus un Dieva svētītus Kristus dzimšanas svētkus!
Priecīgus Ziemassvētkus!
Sandra un Andra
Kafijas grupas
Dec 1 - Putelis
Dec 22nd –Beard
Jan 12th – Grendze
Feb 2nd – Putelis

Dec 8th –Indriksons & Kancs
Dec 29th – Putelis
Jan 19th- Kancs

Dec 15 –Grendze
Jan 5th – Indriksons
Jan 26th – Beard

May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy
Spirit you may abound in hope. (Romans 15:13 )
Season Greetings! December brings much cheer and good times to spend with family and
friends.
First, we would like to give thanks to Jean and Andris Indriksons for preparing and serving a
fantastic lunch at Plaujas Svetki. Liels paldies to Lukas Goetz and Peteris Irbe for working the
damu komiteja stand at Latvian school’s Bernu Svetki. Paldies to Andra and Laila Goetz for
handing out candy at PVLC’s trunk or treat. Paldies to Valda Burgis for making her amazing
klingeris for both Plaujas Svetki and the November 17th Latvia’s Independence Day church
service.
November 9th we had 16 elves that came and baked piparkukas for the upcoming bake sale.
We were able to get 40 lbs of dough rolled out, cut and baked in 4 hours. Paldies to pravest
Lazdins for providing pizza. Liels paldies to Linda Grendze for preparing the dough and leading
this fun afternoon.
Sunday, December 8th is our annual bake sale and luncheon. Please plan on spending a lovely
afternoon of music, good food and friends. After church service, you will have the opportunity to
buy baked goods and enjoy a warm meal. The cost for lunch will be $20 per family or $10 per
person. Lunch will be prepared and served by Jean and Andris Indriksons. There will also be a
lottery and childrens lottery. Please consider donating to either lottery and contact Sandra or
Andra if you need us to pick up a lottery donation. So far for the lottery, we have donations from
the Indianapolis Symphony, the Palladium, Indianapolis Motor Speedway, Sahm’s, Coopers
Hawk, Royal Pin and many more. Lottery tickets will be $1 a ticket or 6 for $5.
Sunday, December 22nd damu komiteja will provide the annual pizza lunch after church. This is
a fun, quick meal to serve before our elves go out Christmas caroling.
Please feel free to contact us if you have any questions, concerns or need help. May you have
a warm and safe holiday season. Merry Christmas! Sandra and Andra.
Upcoming Coffee group dates:
Dec 1 - Putelis
Dec 8th –Indriksons & Kancs
Dec 22nd –Beard
Dec 29th – Putelis
th
Jan 12 – Grendze
Jan 19th- Kancs
nd
Feb 2 – Putelis

Dec 15 –Grendze
Jan 5th – Indriksons
Jan 26th – Beard
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