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“ 

Kristus saka:”Es biju miris, un redzi – es esmu dzīvs 

mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles 

atslēgas” (Atkl 1:18) 



 

22. martā saņēmu ziņu, ka mācītājs Ivo Roderts bijis slimnīcā ar sirds problēmām.  Labāka ziņa 

ir, ka viņš tagad ir atkal savās mājās; bet ārsts noliedzis viņam ceļot/lidot, kamēr izmeklēs viņa 

veselības stāvokli.  Diemžēl, tas nozīmē, ka mācītājs Roderts pagaidām nevarēs būt kopā ar 

mums, kā bija paredzēts.  Mēs ceram, ka pēc izmeklēšanas prognoze būs laba, bet nezinām, cik 

ilgu laiku tas prasīs.  Mūsu dievkalpojumi turpinās notikt. 

Lūgsim Dievu par mācītāju Rodertu un viņa ģimeni šinī pārbaudes laikā! 

Indianapoles Draudzes Valde 

>>>>>>>>>><<<<<<<<< 

On March 22, I received a call that our guest Minister Ivo Roderts was admitted to the hospital 

with health issues. The good news is he is back at home recovering; however, his doctor has told 

him he can not travel until they uncover what happened. That means that sadly Minister Ivo will 

not be able to be here with us like we had planned. We do not know how long it will take to get a 

diagnosis and we are praying he does not have any serious health issues. Our services will 

continue every week like we have planned. 

Please pray for Minister Ivo and his family during this difficult time. 

Indianapolis Church Board 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojuma 

piedalījās Korporāciju Kopa Indiānā. Liels paldies 

K!K!I! 

  



Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies, un lietus posms ir galīgi izbeidzies!  Zemes virsu 

pārklāj puķes, klāt ir dziesmu laiks - pavasaris, un ūbeles balss jau dzirdama mūsu zemē.                           

Salamana Augstā Dziesma 2:11-12 

 

Sveiciens visiem šajā pavasaŗa sezonā! 

Vispirms sirsnīgs paldies Sandrai Kuhn!  27. februārī viņa nobeidza savu darbu kā dāmu 

komitejas co-priekšniece.  Viņas mīlestība mūsu draudzei ir bijusi redzama visur, kur viņa 

pielikusi savu roku!  Viņa turpinās mums izpalīdzēt gan kafijas grupā, gan arī ar savu padomu.  

Paldies, Sandra! 

Skatoties uz priekšu uz mūsu pavasaŗa mēnešiem:  

Pēc Pūpolsvētdienas dievkalpojuma 10. aprīlī būs siltas pusdienas, kuras gatavos Jeanne un 

Andris Indriksons.  Lūdzu kafijas grupām gādāt par saldo ēdienu!      

8. maijā mēs svinēsim Ģimenes dienu!  Turpinot jau iesākto tradīciju, draudzes vīrieši gatavos 

pusdienas, bet lūdzu atkal kafijas grupām atnest saldos ēdienus! 

Stipendiju lūguma vēstules Gaŗezera izglītības programmu apmeklēšanai ir jāiesniedz līdz 1. 

maijam.  Lūdzu sūtīt vēstules uz manu mājas adresi:  3240 Eden Way Circle Carmel, IN 46033.  

Atgādinājums norādīt kuŗā posmā jūsu bērns piedalīsies un uz cik nedēļām.   

Vasaras mēnešos, no jūnija līdz augusta beigām, oficiālu kafijas grupu nebūs!  

Seko pavasaŗa kafijas grupu datumi: 

3. aprīlis Kancs 

10. aprīlis Pūpolsvētdiena (Indriksons) – kafijas grupas gādās par saldo ēdienu 

17. aprīlis Lieldienas   

24. aprīlis Beard 

1. maijs Grendze 

8. maijs Ģimenes diena – kafijas grupas gādās par saldo ēdienu     

15. maijs Pec dievkalpojuma būs draudzīgais aicinājums – skola gādās par pusdienām 

22. maijs Pūtelis 

29. maijs dievkalpojums nenotiek  

Novēlu visiem skaistu pavasari!  Lai Dievs jūs svētī un pasargā! 

Andra          

See! The winter is past; the rains are over and gone. Flowers appear on the earth; the season of 

singing has come, the cooing of doves is heard in our land. Song of Songs 2:11-13 



Greeting to all in this season of hope and renewal!   

I would like to start off by saying Thank You to Sandra Kuhn!  On February 27, she concluded 

her work as our congregation’s women’s auxiliary co-president.  Her work and love for this 

congregation are so evident in all that she has done, and will continue to do helping out with our 

coffee groups and in the kitchen, as well as being an advisor to me going forward!  Thank you! 

On February 27th, our congregation had its annual meeting.  Thank you to all of the coffee 

groups for providing delicious soups, sandwiches and desserts on that day! 

Looking ahead on our spring calendar, we have our annual Palm Sunday lunch after church 

service on April 10.  Jeanne and Andris Indriksons will be preparing the meal that day.  Coffee 

groups – please bring a dessert to add to the feast! 

Mother’s Day will be celebrated on Sunday May 8!  As is our tradition, the gentlemen of our 

congregation will be preparing the meal that day!  Coffee groups – please bring a dessert! 

Garezers stipend request letters are due by May 1st!  Please send the letters to me at:                                 

3240 Eden Way Circle  Carmel, IN  46032.  Please remember to indicate which Garezers 

program your child will be attending and for how many weeks. 

Please note that in the summer months, there will not be official coffee groups on the calendar! 

Please see below for this spring’s coffee group dates! 

 

April 3 – Kancs 

April 10 – Palm Sunday (Indriksons) – coffee groups bring desserts 

April 17 – Easter Sunday  

April 24 – Beard 

May 1 – Grendze 

May 8 – Mother’s Day – coffee groups bring desserts 

May 15 – Latvian school fundraiser – school will provide lunch 

May 22 – Putelis 

May 29 – no coffee group – Indy 500! 

 

Thank you and may God’s abundant blessings be with you all in this spring season! 

 

 



Dodoties Ciešanu laikā 

“Redzi!  Mēs dodamies uz Jeruzālemi…” 

Un uz Ukrainu dodas tie, kuri nevar neiet… 

 

 Tik vienkārši, īsi, kodolīgi. Pēc tam, kad jau divas reizes bija mācījis par to, 

kas sagaidāms Jeruzālemē, Jēzus trešo reizi visu atkārto. Nepārprotami Viņa vārdi: 

“Redzi! Mēs dodamies uz Jeruzālemi, un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par 

Cilvēka Dēlu. Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets, un mocīts, un apspļaudīts. Un 

tie šaustīs viņu un nonāvēs, un trešajā dienā viņš augšāmcelsies.” Mācekļi no tā neko 

nesaprata – sacītais viņiem palika apslēpts, un viņi nespēja teikto izprast.”  (Lk 

18:31-34) Bet Jēzus ļoti labi zināja, ko tas nozīmē. Kā reiz māc. Osvalds Gulbis 

rakstīja: “Viņš neiet aizsietām acīm. Viņš zina, kas Viņu gaida.” 

 Mēs arī zinām. Kristus Ciešanu stāsts mūs pavada no Apskaidrošanas kalna 

uz Golgātas kalnu. Bet, vai mēs pavadām Viņu? Pestītājs taču nedod izvēles. “Mēs 

ejam uz Jeruzālemi!” Nevaram nedoties, kā māc. Gulbis secina, jo:  “Galu galā visa 

mūsu dzīve ir ceļš uz Jeruzālemi. Jā, tur ir krusts un bēdas, grūtības un pretestība…, 

bet arī brīvības ceļš ir ceļš uz Jeruzālemi. Dzīvības ceļš ir ceļš uz Jeruzālemi, jo tikai 

aiz Golgātas kalna aust Lieldienu rīts. Tāds ir dzīves dzelzs likums –  jāiet, jādara, 

jāvar.”  

 “Mēs dodamies uz Ukrainu!” Tā vēsta tie, kuri no diasporas atgriežas savā 

tēvzemē. Un viņi zina, kas viņus gaida! Karš. Cīņa, ciešanas, varbūt pat nāve. 

Viņiem nav apslēpts nekas - televīzijā, internetā visas ziņas liecina, kas viņus 

sagaida. Gandrīz visai pasaulei uzbrukums Ukrainā atklāts  diennaktī!  Ir briesmīgi 

skatīties, briesmīgi neskatīties.  Nevaram palikt neziņā, cik tauta varonīgi cīnās 

pretim - kā Dāvids pret Goliātu. To teica viens reportieris. Bija dienas Latvijas 

vēsturē, kad to pašu teica par mūsu tautiešiem. Mēs zinām, ko nozīmē uzvarēt, tad 

zaudēt savu brīvību. Paldies Dievam, mēs arī zinām, ka pēdējais vārds nepiederēja 

tiem, kuri iedomājās, ka iznīcinās tautu, to okupējot.   

 Mēs dodamies Ciešanu laikā – līdz ar Jēzu, līdz ar cietējiem, līdz ar 

cīnītājiem.  Lielās lūdzamās dienas svētīti, ar pelniem apzīmēti, dosimies līdzi 

katram, kas lūdz pēc miera, pēc grēka un ļaunuma uzvaras. Mēs neesam 

vieni.  Lūgšanās dosimies līdzi Ukrainas tautai un tiem, kas Krievijā riskē ar visu, 

lai lūgtu pēc miera. Pāri visam, lūgsim pēc miera un kara uzbrukumu beigām. 

Ziedosim, dosimies demonstrācijās, rakstīsim valstu vadītājiem; būsim nomodā 

lūgšanās par tiem, kas cīnās un cieš.  

 Kristus asins liecinieks Apustulis Pāvils zināja, kā drosmīgi pastāvēt ticībā, 

cerībā un mīlestībā. Viņš rakstīja:   “Esiet stipri Kungā un viņa spēka 

varenībā!...Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna 



viltībā…uzlieciet pestīšanas bruņucepuri un tveriet Gara zobenu – Dieva vārdu!  Ar 

lūgšanām un aizlūgšanām lūdziet Dieva Garā ik brīdi!” (Efez. 6:10,11,17)  Ik brīdi.   

 Dosimies uz Jeruzālemi un uz Augšāmcelšanās rītu! Lai Dievs svētī un 

pasargā ceļojumā. 

 Dievs, līdzi nāc. . . Nāc līdzi, nāc!   

+ Lauma Zušēvica 
 

 

Par mums 

Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu nodibināja 1922. gadā, kad Latvija bija kļuvusi par 

neatkarīgu valsti 1918. gadā. Baznīcu, ko tagad saucam par Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu 

pasaulē (LELBP), kā Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja 

latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta un iekļauta Padomju Savienībā. 

Apmēram puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot arhibīskapu un vairumu prāvestu, bija atstājuši 

Latviju un 1944. gadā atradās trimdā. 

 



Kādus nākamos desmit gadus viņi pārstāvēja Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu 

starptautiskos forumos, piemēram, kā Pasaules Luterāņu Federācijas locekļi dibinātāji.  Viņi arī 

pārveidoja savas baznīcas administratīvo struktūru, lai tā atbilstu dzīvei trimdas apstākļos. 

Latviešu bēgļi, ieskaitot mācītājus, izceļoja uz visām pasaules malām, kur tie nodibināja draudzes: 

Eiropā, galvenokārt Rietumvācijā, Lielbritānijā un Zviedrijā; Amerikā, galvenokārt ASV un 

Kanādā, bet arī Dienvidamerikā; Austrālijā un Jaunzēlandē. 

Līdz ar to pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija Padomju okupēta, Latvijas Evaņģēliski 

Luteriskā Baznīca bija sašķelta divās daļās. Viena daļa darbojās Latvijā ar Padomju iekārtas 

uzspiestajiem satversmes grozījumiem un darbības ierobežojumiem un stingrā čekas uzraudzībā; 

otra daļa brīvi darbojās ārzemēs. Katrai daļai bija savs arhibīskaps. Šis sadalījums starp LELB 

Latvijā un LELB pasaulē vēl  joprojām pastāv.  Tomēr, kopš Padomju Savienības sabrukšanas un 

Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, lai gan viedokļi dažos jautājumos atšķiras, abas 

baznīcas var viena otru atklāti atzīt un atklāti sadarboties.  1998. gadā  abas baznīcas pieņēma 

dokumentu “LELB un LELBĀL kopīgie noteikumi” kā pamatu nākotnes sadarbībai. Abas 

baznīcas sevi uzskata par pēcteci tai Latvijas Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai, kas pastāvēja 

pirms Otrā pasaules kara. No 2020. gada oktobra LELBĀL nosaukums ar sinodālu lēmumu tika 

mainīts uz tagadējo: Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē. 

LELBP ir Pasaules Luterāņu Federācijas, Pasaules Baznīcu padomes un Eiropas Baznīcu 

konferences locekle. 2014. gada septembrī LELBP parakstīja Porvo deklarāciju, līdz ar ko tā ir 

 

 

uzņemta kā pilntiesīga locekle Eiropas luterāņu un anglikāņu Porvo baznīcu saimē. 

LELBP Arhibīskapa amatu ir pildījuši garīdznieki no Vācijas, ASV un Kanādas.  Pašreizējā 

Archibīskape, Lauma Zušēvica, dzīvo ASV.  Baznīcu vada 18 locekļu Virsvalde, kur kalpo 

prāvesti un laji, kas lemj par LELBP darbību.  Trimdas gados LELBP gādājusi par jaunu Bībeles 

tulkojumu, ko 1965. gadā izdeva British and Foreign Bible Society Londonā, Anglijā.  LELBP arī 

publicējusi vairākas dziesmu grāmatas, kā arī daudzas citas reliģiska satura grāmatas. Katru gadu 

tā izdod Baznīcas Gadagrāmatu.Šodien vielielākās LELBP draudzes atrodamas ASV un Kanādā, 



bet daudzas draudzes, lielas un mazas, vēl darbojas Austrālijā, Dienvidamerikā un vairākās Eiropas 

valstīs.  Kopš Latvija atguva brīvību un it sevišķi kopš tā 2004. gadā iestājās Eiropas Savienībā, 

daudzas LELBP draudzes atdzīvojas ar jauniem iebraucējiem no Latvijas. 

 

Necienīgs, bet ne nevērtīgs 
Konkordijas Formula mums palīdz saprast: lai arī kāds es būtu, es nevaru sevi atdalīt no 
Dieva. 

Pat pēc grēkā krišanas mūsu daba ir un paliek Dieva radīta. 

 

Es esmu necienīgs, bet Dieva acis es neesmu nevērtīgs. Es vienmēr esmu Dieva bērns, pat 
ja mani viss pretojas Viņam. Līdzība par pazudušo dēlu vēsta to pašu. (Lk.15:11-24) Es 
varu pamest Dievu, bet Viņš nepamet mani. 

To izprast ir svarīgi tiem, kuri iesaistījušies evaņģelizācijā vai sabiedriskajā darbā. Nav 
būtiski, cik zemu kāds cilvēks ir kritis mūsu acis, Dievs nav pārtraucis attiecības ar viņu. 
Viņš turpina to mīlēt, tāpēc ka Viņš to ir radījis. 

Katru gadu mums ir īpaša iespēja pārdomāt mūsu Kunga ciešanas un nāvi. Ja Konkordijas 
Formulai mēs ļaujam sevi parādīt īstajā gaismā, tad varam sākt aptvert kaut ko no 
brīnišķīgās atsvabināšanas, brīvības un prieka, ko dod Kristus krusts. Kristus tika sodīts 
mūsu vietā. 

Mēs esam un paliekam grēcinieki. Un tomēr mēs esam Dieva atzīti, pateicoties Lielajai 
Piektdienai. Luters neilgi pirms miršanas pateica: 



 

2022 g. aprīlis

svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena

27 28 29 30 31 1 2

Latviešu skola-

6:00pm

3 4 5 6 7 8 9

10:00 am-LSC

Kārtejais Dievkalpojums

prāv. Lazdiņš 

Sekos Kafijas Galds  (Kancs)

Latviešu skola-

6:00pm

10 11 12 13 14 15 16

10:00 am-LSC

Pūpolsvētdiena dievk. ar muzikantiem

māc. Puiķe-Wilson 

Sekos Siltas pusdienas

Valdes Sēde

6:30pm

7:00 pm-LSC

Lielās Piektdienas 

Dievk.

prāv. Lazdiņš 

17 18 19 20 21 22 23

8:00 am-LSC

LIELDIENU RĪTA DIEVKALPOJUMS

prāv. Lazdiņš 

Sekos Kafijas Galds 

Latviešu skola-

6:00pm

24 25 26 27 28 29 30

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

māc. Zušmane

Sekos Kafijas Galds  (Beard)

Pensionāru biedrība
Latviešu skola-

6:00pm

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE INDIANAPOLĒ

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs: (317) 414-4535

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

3. aprīlis U. Brikmanis (317) 255-0489

10. aprīlis A. Kancs (317) 414-4535

17. aprīlis M. Kancs (317) 414-2950

24. aprīlis P. Pūtelis (317) 571-8485

VALDES DEŽŪRES



               

2022 g. maijs

svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena

1 2 3 4 5 6 7

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

Sekos Kafijas Galds  (Grendze)

Latviešu skola-

6:00pm

8 9 10 11 12 13 14

11:00 am-LSC

Ģimenes Dienas Dievkalpojums

māc. Ginters

Sekos siltas pusdienas

Valdes Sēde

6:30pm
Latviešu skola-

6:00pm

15 16 17 18 19 20 21

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

Sekos ILS Draudzīgais Aicinājums

22 23 24 25 26 27 28

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

Sekos Kafijas Galds (Pūtelis)

Pensionāru biedrība

29 30 31 1 2 3 4

Nenotiks Dievkalpojums

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE INDIANAPOLĒ

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs: (317) 414-4535

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

1. maijs P. Pūtelis (317) 571-8485

8. maijs A. Kancs (317) 414-4535

15. maijs G. Kancs (317) 844-8750

22. maijs U. Brikmanis (317) 255-0489

29. maijs Nav -

VALDES DEŽŪRES


