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Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.. 
 

 
 
  

 

 

 



 

 

“Redzi, sējējs izgāja sēt.” (Mt 13:2).   Dažādi sējēji un Dieva svētītā raža. 
     1945. gada 9. septembrī divi sējēji iegāja Kemptenes ev. lut. baznīcā.  Iedomājos, ka viņi ieradās pirms 

jauniešiem, kuŗiem todien bija paredzētas iesvētības.   Noteikti abi Dieva kalpi māc. Osvalds Gulbis un 

māc. Augusts Kalnājs, iesvētāmo sirdīs bija sējuši Dieva vārda sēklas. Skaidrs, ka lūgšanās atskanēja 

pateicība Dievam, jo tieši pirms nedēļas, 2. septembrī, Japāna padevās un  II. Pasaules kaŗš beidzās, kaut tā 

sekas ilgi vēl ietekmēja neskaitāmas dzīves. 

     Kuŗus tekstus Dieva vārda sējēji todien izvēlējās?  Vēl 

nebija beigušās rūpes par nākotni, par Latviju, par to, vai 

pietiks ko ēst, kur strādāt, kur iegūt augstāko izglītību 

latvju tautas bēgļiem. Iedomājos, ka abi aicināja paļauties 

Dievam, uzticēties Viņa žēlastībai, gādāt par cietējiem, 

neaizmirst savu piederību Kristum un savai tautai. Viņi 

uzticējās, ka jauniešu sirdīs sētās sēklas nesīs gara augļus, 

un tā bija. Gandrīz visur, kur latviešu bēgļi nonāca, 

vispirms tika dibinātas draudzes, kas pulcējās 

dievkalpojumos.   

     Varētu būt, ka šogad daudzās vietās Pļaujas svētki 

nenotiks kā parasti. Ļaudis ir ļoti norūpējušies par vīrusa 

sekām, kā arī par to, ka jāsargā sava un līdzcilvēka 

veselība, atturoties no ierastās dzīves parašām.  Arvien noteiktāk tiek pieprasīti dažādo problēmu risinājumi 

un sabiedrības drošības nodrošināšana. Laikā, kad daudzi kļūst pesimistiski par nākotni, iedomājos, ko 

mums varētu pateikt tie jaunieši, kas dzīvoja 1945. gadā, tādā nedrošībā un tik haotiskā laikā?  Ka bija tik 

svētīgi draudzes priekšā Dievam solīt “būt uzticīgiem līdz nāvei”, kalpot Kristum un Viņa Baznīcai!  Šādi 

viņos auga sētās ticības sēklas.  Tās auga līdzcilvēku lūgšanu pavadītas, tās Dieva Gars pasargāja, audzināja, 

tajā Dieva patiesība dīga, plauka un nesa ticības, cerības un mīlestības augļus. Un tiešām tā tas bija!  To 

apliecina mūsu Baznīcas vēsture! 

     Pļaujas svētkos patieksimies Dievam par visiem, kuŗi visdažādākos apstākļos – turpināja sēt.  Līdzīgi, 

kā toreiz, kad māc. Osvalds Gulbis un māc. Augusts Kalnājs, kuŗi nonāca ASV Ņujorkā un Milvokos un tur 

kalpoja draudzēs, kuŗās arī es kalpoju un ar pateicību manīju viņu abu kalpošanas augļus. Noteikti arī viņi 

gadu gaitā sprediķoja par šo Kristus līdzību, atgādinot, lai mūsu sirdis taptu par labu zemi, kuŗā varētu augt 

ticības sēklas. Pestītājs caur šo līdzību mudina, lai neļaujam pasaules rūpēm un bēdām mūsu sirdis 

nocietināt un dzīves kārdinājumiem mūs aizvilināt prom no Dieva. 

       Varbūt kāds no lasītājiem todien bija klāt Kemptenē un varētu dalīties? Rakstiet man!   

pastorlauma@gmail.com.  Gribētos dzirdēt jūsu atmiņas, varbūt kā dziedājāt skaistās lūgšanas vārdus:   

“Kungs, palīdz brīdī svētā, Kad sirds man kvēl, Lai ticība še gūtā Ir rota vēl,  

Kad dzīve bargos vējos Sāks vērtēt, svērt, Tad ļauj man brīžos tādos Tik Tevi tvert.” 

Nav zināms, kas ir šo vārdu autors, bet zinu, ka māc. Osvaldam Gulbim Dievs bija dāvinājis dzejnieka 

spējas. Viņam tobrīd bija 35 gadi, māc. Kalnājam 37! Abus vēl sagaidīja gan bargi vēji, gan grūti 

pārbaudījumi. Abi turpināja sēt līdz mūža beigām - katrs savā pilsētā, tomēr vienoti Viņā, kas ir šo sēklu 

Devējs. Iedomājos, varbūt ka viņu draudzēs ASV bija klāt arī no tiem, kas todien Kemptenē iesvētīti? 

      Mums ir tik daudz, par ko pateikties šajos Pļaujas svētkos – vai to darām savā mājā, dievnama kopībā 

vai tiekoties virtuālā pasaulē.  Dievs mūs  nav atstājis, bet turpinājis gādāt par mums!  Arī caur citiem, kam 

paldies sakām!  Viņu darba un gādības dēļ mums netrūkst ēdiena.  Strādāsim arī mēs, lai nevienam nebūtu 

jācieš ne no fiziskā izsalkuma, ne no garīgā.  Gadu simteņiem Dievs Vārdu sēklas ‘izšķērdīgi’ sētas, bet to 

skaits nav samazinājies! Vēl sējējiem ir ko sēt! Un tā ir Kristus žēlastības un Dieva mīlestības dāvana!  

Sēsim, lūgsim, uzticēsimies, pateiksimies Viņam, kas arvien dod kā sēklas, tā augļus!  

Viņš lai svētī, pasargā un iedrošina!   

+ Lauma Zušēvica,  

Arhibīskape 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Indianapoles latviešu skolas 2020,g, absolventi 

LIja Kuhn, Renārs Steinbahs, Aija Tuttle 



DAMU KOMITEJA ZIŅAS 
 

 
Bet viņi lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku 
bērnu vidū, ka Viņš veldzēja izslāpušo un atspirdzināja ar barību izsalkušo. (Ps. 107:8-9) 
 
Rudens ir klāt!  Mēs ceram, ka jūs baudījāt vasaru, cik vien bija iespējams šajos īpatnējos apstākļos!  Dāmu 
komitēja ļoti gaida atkal tikties pēc dievkalpojumiem mūsu kafijas stundās!  Ir pagājuši 6 mēneši, kopš 
mūsu pēdējās tikšanās!  Šoruden, kafijas grupas rīkosies drusku savādāk nekā parasti, sakarā ar patreizējo 
pandemijas situāciju.  Mēs ievērosim štata un CDC ieteikumus, ieskaitot sociālo distancēšanos un sejas 
apklājus, un būs arī specifiski kafijas grupas dalībnieki, kuri pados visiem ēdienus un kafiju. 
Skatoties uz priekšu, 4. oktobrī būs Pļaujas svētki!  Pēc dievkalpojuma, baudīsim kopā pusdienas piknika 
stilā ar vistu spārniņiem, desām un piedevām!  Dāmu komitēja lūdz par pusdienām ziedojumu! 
 
14. novembrī būs piparkūku cepšana!  Sāksim cepšanu plkst. 9os no rīta.  Mēs arī gādāsim par pusdienām 
visiem palīgiem!  Šī ir vienmēr jauka diena, ar svētku smaržām un noskaņu!  Jo vairāk rūķīši nāk palīgā, jo 
jautrāks pavadītais laiks! 
 
15. novembrī pēc dievkalpojuma būs siltas, tradicionālas pusdienas svinēt Latvijas neatkarības dienu!  
Pusdienas būs $10/ģimenei, bet $5/indivīdiem. 
 
6. decembrī notiks gadskārtējais tirdziņš!  Lūdzu dariet mums zināmu, ja jūs variet palīdzēt ar cepšanu vai 
arī pārdošanu.  Mums vajag palīgus arī uzstādīšanai un loterijai.  Tajā dienā būs arī siltas pusdienas, un 
jauki pavadīts svētku laiks kopā! 
 
Kafijas grupas: 
Oct 4 – Pļaujas Svētki           Nov 1 – Grendze                Nov 29 – Pūtelis             Dec 27 - Beard 
Oct 11 – Kancs                      Nov 8 – Kancs                   Dec 6 -   Indriksons 
Oct 18 – Beard                      Nov 15 – Indriksons           Dec 13 - Grendze 
Oct 25 – Pūtelis                     Nov 22 – Beard                  Dec 20 – Kancs 
 
Ļudzu rakstiet vai zvaniet ar jautājumiem!  Paldies, Sandra un Andra 
 

Let them give thanks to the LORD for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind; for 
he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. (Psalm 107:8-9)   
Fall is here!  We hope that you enjoyed summer the best you could in the world we are living in 
today.  The Woman’s Auxiliary is looking forward to autumn as we will be starting our regular 
coffee groups up again.  It has been 6 months since our last coffee group and we cannot wait to 
hold our weekly fellowship after church service.  Fellowship and coffee will look a little different 
now, as we plan on following social distance guidelines.  Instead of a self-serve line as we have 
done in the past, the coffee group in charge will serve food onto your plate. Each coffee group 
member will wear gloves/masks and hand sanitizer will be available for all to use.     
Looking ahead, we hope you plan on coming to Pļaujas Svētki on October 4th.  After service we 
will have a picnic style lunch with chicken wings, brats, potato salad and other tasty sides.  We 
are asking for a donations that day.   
November 14th we will be baking piparkūkas for our upcoming bake sale.  Baking will begin at 9 
am and lunch will be provided to all of those that help.  This is a fun morning for the entire family, 
especially for children of all ages!  The more that come, the more fun we have!  
November 15th, we will have a warm, traditional meal to celebrate Latvia’s Independence Day.  
The cost for this will be $5 per person or $10 per family.   
December 6th is our upcoming bake sale.  Please let us know if you are willing to bake items to 
sell.  Along with selling tasty treats, we are planning on having a warm lunch, followed by a lottery.  
We are also looking for volunteers to help set up, sell baked goods and lottery.  Please let us 
know if you would like to help. 



 
Upcoming coffee group dates: 
Oct 4 – Plaujas Svetki           Nov 1 – Grendze                Nov 29 – Putelis             Dec 27 - Beard 
Oct 11 – Kancs                      Nov 8 – Kancs                   Dec 6 -   Indriksons 
Oct 18 – Beard                      Nov 15 – Indriksons           Dec 13 - Grendze 
Oct 25 – Putelis                     Nov 22 – Beard                  Dec 20 – Kancs 
If you have any questions or concerns, please email or call.  Thanks, Sandra and Andra 
 
 

SVĒTDIENAS SKOLA 
 

Priecīgi cerībā, patcietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās. 
  Pāvila vēstule romiešiem 12:12 
 
Be joyful because you have hope. Be patient when trouble comes. Pray at all times. 
  Romans 12:12 
 

Summer is done and we are ready for harvest.  Kids are back in school – if not 
in a school building, then online with the help of computers and wi-fi. Please 
remember to pray for families  with children in our congregation and your 
neighborhood. These are trying times and we should all remember how important 
uninterrupted education is for all students. 
 Please join us on Sunday, October 4th, for our Plaujasvetki/Harvest 
Celebration service. It will be a youth centered service focusing on the story of 
Creation and thankfulness of all things that God has created, as well as the talents 
and creations of our young members. 
 At this time, there are no scheduled classes/meetings for the months of 
October and November . Covid-19 restrictions, weather and meeting spaces still 
present issues . Please look forward to a Advent /Christmas gathering in December.  
 It is that time of year for Operation Christmas Child (OCC) with Samaritan’s 
Purse. OCC is collecting shoeboxes this year . There are three ways to donate! 
 1. OCC is offering a “ Build –a-Box” online. For $25 paid online, boxes can be filled 
with selected items and then a note can be typed in. This is a great deal and doesn’t 
require a trip to the store to purchase items. Just let me know when you build one! 
 2. Fill a box as in years past and deliver to church service no later than November 
15th.  
3. Donate money towards sending a box ( $9) or to build a box online ( any amount). 
I will make as many boxes as possible with donations given 
 
.  
  This year’s goal is 20 boxes. As always, please pray  for those children that recieve 
these gifts.  

Inara Linda Grendze, 3174181283, inaravee@comcast.net  
 

mailto:inaravee@comcast.net


 

 
 
 

Š.g.4. oktobrī plkst.10:00 dienā 
Latviešu Sabiedriskā Centrā 
PĻAUJAS SVĒTKU 
Dievkalpojums  

Pēc dievkalpojuma dāmu komiteja piedāvās garšīgi 
gatavotas  

SILTAS PUSDIENAS 
 
„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 
 

 
 



REFORMACIJAS SVĒTKI 
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Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 

801 W. 73rd St. Indianapolis, IN 46260 

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Andra Burģe-Goetz 317-575-1934 

Sandra Kuhn 317-652-2634 

Prāv. Gunārs Lazdiņš 

146 Springs Ct. 

Carmel, IN 46033 

Telefons 317-844-8608 

E-Pasts: glazdins@indy.rr.com 

 

SVĒTDIENA         VALDES DEŽŪRES 
4.oktobris                          G.Kancs 844-8750 

11.oktobris                         U.Brikmanis 255-0489 

18.oktobris                    M.Pūtelis 844-0892 

25.oktobris                      A.Brugman 496-7941 

mailto:glazdins@indy.rr.com
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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. 73rd St. Indianapolis, IN 46260 

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Andra Burģe-Goetz 317-575-1934 

Sandra Kuhn 317-652-2634 

SVĒTDIENA            VALDES DEŽŪRES 
1.novembris                      M.Kancs 414-2950 

8.novembris                       A.Kancs 414-4535 

15.novembris                       G.Kancs 844-8750 

22.novembris               U.Brikmanis 255-0489 

29.novembris                    M.Pūtelis 844-0892 
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MĀRCIS DAIGA 
Dzimis,1948.gadā, 21.aprilī 

Miris 2020.gadā, 22 februarī, Indianā 
*** 

VIKTORS ALEKSIS DZELME 
Dzimis, 1951.gadā, 29.maijā 

Miris 2020.gadā, 30.maijā, Indianapolē 
*** 

VELTA RITUMS 
Dzimusi, 1955. gadā 14.novembrī, Latvijā 
Mirusi, 2020. gadā, 6.aprilī, Indianapolē 

*** 
ĒRIKA SLĪPAIS 

Dzimusi ,1921 gadā, 26.februarī, Latvijā 
Mirusi, 2020. gadā, 8.aprilī, Indianapolē 

*** 
LONIJA MIRDZA ZUICENS 

Dzimusi, 1924. gadā, 25.aprilī, Latvijā 
Mirusi, 2020. Gadā, 18.jūlijā, Indianapolē 

 
„Bet es, Kungs paļaujos uz Tevi, jo Tavā rokā stāv mani laiki.” 

Ps.31: 15,16 

 
 
 



 
 
 
 
 
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................................................................................................................................................(317)844--8750 

 
Dāmu kom. Co-priekšnieces: 

Andra Burģe-Goetz (ap@bandwagonreo.com)........................................................................................................................................ 317-575-1934 

Sandra Kuhn(sdkuhn77@yahoo.com).....................................................................................................................................................317-652-2634 
 

ZIEDUS ALTĀRIM: 

Valda Burģis..............................................................................................................................................................................................317-846-3609 
 

DRAUDZES GARĪGĀ APRŪPE: 

 
Draudzes mācītājs:prāv.Gunārs Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com).........................................................................................................(317)844-8608 

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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