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“Dzīvojiet kā gaismas bērni! Gaismas auglis ir visā, kas 

krietns, taisnīgs un patiess.”(Ef.5:8b-9)



Vasara ātri rit uz priekšu, un dziesmu svētki Mineapolē ir izskanējuši.  Nometnes un to 

programmas tuvojas beigām.  Daudz kas ir padarīts!  Augustā atsāksim mūsu kafijas galdus 

un sāksim plānot draudzes izbraukumu un Pļaujas svētkus. 

 

Lielākās ziņas ir, ka 10. jūlijā notika mūsu 

draudzes ārkārtējā sēde.  Bija ļoti skaista 

diena un dievkalpojumu turējām LSC 

paviljonā.  Paldies visiem, kuŗi piedalījās 

šinī svarīgajā dienā draudzes dzīvē.  

Gandrīz pēc 30 gadiem, draudzei bija 

iespēja balsot par jaunu mācītāju.   

 

Maijā pie mums viesojās mācītājs Ivo 

Roderts ar kundzi Dagniju no Anglijas.  

Mācītājs Ivo novadīja trīs dievkalpojumus 

un piedalījās vairākos sarīkojumos.  Kad 

māc. Ivo atgriezās Londonā, mūsu valde 

sanāca kopā un vienbalsīgi nolēma turpināt sarunas ar māc. Ivo un uzklausīt viņa domas par 

mūsu draudzi.  Viņš bija ļoti pateicīgs par mūsu viesmīlību un baudīja savu laiku kopā ar 

mums.  Pārcelties no Londonas uz Indianapoli būtu liela maiņa viņu ģimenei.  Pārrunājot šo 

iespēju ar Dievu un ar Dagniju, māc. Ivo sajuta, ka ir laiks būt kopā ar mums un pārvākties.  

Pēc tam mēs pārrunājām iespējamo kontraktu un algu.  Valde piedāvāja mācītājam Ivo 

$60,000. algā, kas ir līdzīgi tam, ko maksājām prāvestam Lazdiņam pirms viņš pensionējās.  

Mācītājs Ivo piekrita mūsu piedāvājumam.  Es viņam sacīju, ka draudzei būs pēdējā teikšana, 

ko viņš labi saprata. 

 

10. jūlija sēdē piedalījās 32 balsstiesīgi draudzes locekļi.  Es nolasīju archibīskapes Zuševicas 

vēstuli, kur viņa izteicās ļoti atzinīgi par mācītāju Ivo.  Bija vairāki jautājumi un komentāri.  

Daži jautāja, kāpēc mums mācītājs vispār ir vajadzīgs.  Es atbildēju, ka mēs redzam, ka tās 

draudzes, kuŗām nav pilna laika mācītāja, diemžēl neaug bet mirst.  Draudzes, kuŗām ir jauns 

un spēcīgs gans, aug – piemēram, Kalamazū un Mineapole.  Mēs arī varam augt!  Mēs esam 

dzīva draudze, kuŗai vajag mācītāju, kas apciemotu mūsu draudzes locekļus un visādi būtu 

aktīvs mūsu draudzē.  Mēs nākamgad paredzam jauniešu iesvētības; mums ir nākotne!  

Paldies prāvestam Lazdiņam, kuŗš arī pozitīvi izteicās par māc. Ivo.  Pēc pārrunām bija 

balsošana.  Gandrīz vienbalsīgi bija “par” mācītāja aicināšanu, viena balss bija “pret”.  

Paldies visiem par jūsu atbalstu.  Mācītājs Ivo un Dagnija bija ļoti priecīgi dzirdēt labās 

ziņas! 

 

Šodien es vēl nevaru pateikt, kad mācītājs Ivo varēs būt kopā ar mums.  Mēs tagad sākam 

kārtot vīzas un citas legālas lietas, un tas prasa laiku.  Lūdzam jūsu pacietību un atbalstu šinī 

laikā. 

 

Ja ir citi jautājumi, lūdzu dariet man tos zināmus:  317-414-4535 vai Dreday517@aol.com. 

 

Andrejs Kancs, draudzes priekšnieks 

 

“Lūdziet, un jums dos; meklējiet, un jūs atradīsiet; klaudziniet, un jums atvērs.” (Mateja ev. 

7:7) 

 

mailto:Dreday517@aol.com


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

“Commit your actions to the LORD, and your plans will succeed.”  Proverbs 16:3 

Thank you to all who helped for the June 14th service, especially Marta Lazdins, Linda 

Grendze and Valda Burgis!  A special thank you also to Valda Burgis and Dagnija Grins for 

continuing the unofficial coffee hours throughout the summer months!  This is a blessing to 

all who are able to attend! 

Looking ahead, we plan resuming coffee groups beginning August 7th.   

Aug 7th –  Grendze  

Aug 14- Indriksons 

Aug 21 – Kancs 

Aug 28 – No Coffee Group 

Sept 4 – Beard 

Sept 11 – Putelis 

Sept 18 – Church Picnic- Everyone 

Sept 25 – Kapu Svētki – No Coffee Group 

   

Keep in mind as fall and winter will be here before we know it!  Our upcoming events will 

again include a Harvest luncheon as well as our Christmas bazaar!  Until then, enjoy the rest 

of your summer! 

Wishing you many blessings!   

Andra 

 

 

CIK SOĻUS NOGĀJA NO LATVIJAS AIZVESTIE, 
CIK - UKRAINAS BĒGĻI, CĪNĪTĀJI? 

 Vajadzēja izskaitīt, cik soļi atdala nesen no jauna atklāto Okupācijas muzeju no 
Rīgā izveidotā Atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem. Atbalsta centrs atrodas 
kādreizējā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā, Kaļķu ielā 1.  Okupācijas muzejs - pāri 
ielai.  Adrese: Strēlnieku laukums 1.   
 Ir tikai Viens, kurš spēj visus apvienot.  Ir tikai Viens spēks, kas stiprāks par to 
grēku un ļaunumu, kā dēļ reiz cieta tik daudzi mūsu tautas aizvestie un arī tagad cieš 
nevainīgi cilvēki, kuri spiesti spert soļus tālu prom no savas dzimtenes. 
 Kā toreiz, tā tagad kāds ļauns spēks stāv, gatavs ar ieroci panākt savu. Tā bija 
toreiz  Latvijā, 1941. gada 14. jūnijā, tā ir tagad Ukrainā kopš šī gada 24. 
februāra.  Pieminot visus, kuri tika brutāli aizvesti no Latvijas, kā arī tos, kuri no 
Ukrainas zuduši ‘uz austrumiem’ vai sper soļus svešās valstīs, meklējot pēc 
patvēruma, lai lūdzam pēc miera un taisnības uzvaras.  Lai lūdzam, ka Dievs pagriež 



visu soļus pretim laikam, kad notiktu, kā reiz solīts: “Viņš tiesās ļaudis, spriedīs par 
daudzām tautām, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecēšās – 
tauta pret tautu vairs zobenu necels un karot vairs nemācīsies!”  (Jes. 2:4)  
 
 Cik soļi ir starp ēku, kuŗā tagad pulcējas Ukrainas tautas bēgļi un to, kuŗā 
atrodamas mūsu latviešu tautas aizvesto liecības par to, kā viņi cieta, 
cīnījās?  Nedaudz, bet zinu, ka aizvesto liecības mūs spēj tuvināt Dievam un citu 
citam, jo tās stāsta, kā viņi varonīgi  centās neuzdot ticēt un paļauties Dieva žēlastībai, 
kad cilvēki bija tik nežēlīgi. Liecības apstiprina, ka viņi arvien cerēja,  ka izturēs un 
piedzīvos žēlastību, atgriežoties dzimtenē.  Un liecības pauž, ka, par spīti visām 
ciešanām,  viņi turpināja mīlēt cits citu, lai nekļūtu ienaidniekiem līdzīgi!   
 
 Divas ēkas atdala nedaudzi soļi, divas traģēdijas - 81 gads.  Cik soļus vēl jāsper 
tuvāk cits citam un Dievam, lai reiz naids un ļaunums atkāptos. Pieminot tos, kuŗi cieta, 
mira, neatgriezās Latvijā, kā arī tos, kuri mēro neizskaitāmus soļus prom no tēvzemes 
Ukrainas,  lūgsim par visiem cietējiem, par visiem, kuŗi aizvesti un kuriem nebija lemts 
dzīvot, vai atgriezties Latvijā.  Lūgsim, lai Dievs mazina attālumu vienam no otra, lai 
nebūtu sāpēs jālūdz: “Ne atkal, Kungs! Ne, atkal!” 
 
Archibīskape Lauma Zušēvica 
 

Publicēts 14|06|2022 
Archibīskape 
Lauma Zušēvica 

 

 

 

 
 

VASARSVĒTKU BRĪNUMS: SVĒTĀ GARA SPĒKĀ PIEDZIMST KRISTĪGĀ 
BAZNĪCA! 

Svētā Gara dāvana:  mūsu Baznīca svin 100. gadu dzimšanas dienu!   
 
 1922. gadā Rīgā notika Latvijas Evaņģēliskās luteriskās baznīcas  (LELB) 
sinode, kurā par pirmo bīskapu ievēlēja Kārli Irbi. Tātad, šogad LELB atzīmē simtgadi 
un mēs līdz ar viņiem!    



2022. gada 12. aprīlī saņēmām lēmumu - Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrs atzina, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē (LELBP)  ir 
atvasinājums no LELB. Mēs bijām pierādījuši valstiskās nepārtrauktības doktrīnas 
attiecināmību uz mūsu reģistrāciju Latvijā. To iepriekš esam ziņojuši un Vasarsvētkos 
vēlreiz lai pateicamies Dievam un priecājamies, ka esam viena no divām pēctecēm tai 
Baznīcai, kas pirms 100 gadiem uzdrīkstējās izlūgties Svētā Gara spēku, lai Kristus 
evaņģēliju sludinātu latvju tautai! 

Pirms 100 gadiem mācītājs Ērmanis Vasarsvētkos sprediķoja: “Dievs mums 
nav devis bailības garu, bet spēka garu! (..)  Šis spēks mums 20. gadu simteņa 
cilvēkiem tāpat vajadzīgs kā pirmiem kristīgiem. (..) Taisnība un dievbijība paaugstina 
tautu un dara to stipru, bet bezdievība un grēks ir ļaužu posts. (..) Mūsu laikos visur 
sauc pēc stingriem, krietniem raksturiem, kas nav nopērkami un piekukuļojami, kam 
taisnība un gods stāv augstāk par zeltu un baudu.  Tādi cilvēki būs tikai tie, kas varēs 
liecināt: “Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka Garu.”” 

Vēl pēc simts gadiem viņa vārdi skan patiesi - kā tie, no Apustuļu darbu 
grāmatas, kas liecina, ka ne jau uz īsu laiku pārtapa ļaudis, pār kuŗiem Svētais Gars 
lija pirmā Vasarsvētku dienā! Nē, viņi pārveidoja visu pasauli!  Gadu simteņiem 
kristībās saņemtais Svētais Gars iedrošinājis Dieva bērnus visos apstākļos sludināt, 
kalpot, neuzdot! Arī  Latvijā un ārpus tās. 

1947. gada Vasarsvētkos Archibīskaps Teodors Grīnbergs Gara 
spēkā uzrunāja latvju tautu, tās bēgļiem vēstot: “Mēs dzīvojam 
svešumā.  Sveštautieši vēro mūs vērīgām acīm. (..) Rādīsim viņiem ne tikai mūsu 
kultūru, rādīsim viņiem arī, ka esam tauta, kas nes Svētā Gara augļus: mīlestību pret 
ikvienu, prieku katrā dzīves brīdī, mieru un pacietību visur. (..) Nekāds ļaunums un 
netikums nedrīkst mazināt mūsu labo slavu.  Lai to spētu, tad lūgsim, lai Svētais Gars 
nāk arī pār mums un ņem sirdī mājvietu.  Kur Svētais Gars valda, tur sākas jauna, 
svētīga dzīve.” 

Lūgsim arī mēs!  Lūgsim, kā reiz lūdza Archibīskaps Kārlis Kundziņš: “Nāc, 
Svētais Gars, liec ticēt, cerēt, ciest, Lai Tava gaisma mūžam nenodziest!”  Lūgsim, kā 
reiz lūdza Archibīskaps Arnolds Lūsis: “Dod, Kungs, man garu no Tava Gara, Drosmi 
un ticību sirdij dod!  Rādi, cik liela ir Tava vara Tiem, kas pie Tevis spēku rod!  Zinu: 
bez Tevis nespēju Cīņā šai mantot uzvaru. Allelūja!  Allelūja!”  

Lūgsim Svētā Gara spēku un gudrību, ieejot LELBP nākamajā darbības 
simtgadē!  Atcerēsimies Archibīskapa emeritus Elmāra Ernsta Rozīša vārdus par to, 
kā vērtēt mūsu darbu: “Ne jau darbu un darītāju skaits un daudzums ir izšķirīgs, (..) 
izšķirīgi ir, ka aiz visa tā stāv viens – Viņš. Ka Viņa klātbūtne, Viņa Gars veido iekšējo 
kopsakaru, jēgu un mērķi.”  

Dievs lai jūs svētī, kas kopā esat Viņa Baznīca!  Vienoti Gara spēkā šodien 
īpaši lūgsim par visiem, kuri Ukrainā, citur pasaulē cieš bailēs, trūkumā, sērās un 
izmisumā.  Lai Gars dāvina spēku pastāvēt un ticēt, ka drīz, drīz nāks miers un 
atjaunosies cerība, un  arī viņi priekā varēs svinēt dienu, kad Svētais Gars nolēma no 
visdažādākajiem cilvēkiem izveidot Kristus Baznīcu, kas vēl arvien turpina celt Dieva 
valstību! 

+ Lauma Zušēvica
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Debesis un zeme dejo un dzied 
Jūl 8, 2022, Publicē Guntis Bukalders 

2022. gada 3. jūlija rītā Mineapoles–St.Paulas pilsētas vēsturiskā Landmark 
Center telpas pamazām pārtapa par svētnīcu. Draudzes pērminderu un 
mācītājas Ilzes Larsen vadībā vienkāršs galds pārtapa par altāri. Balsis iesildīja 
izcilais Ilinoisas Valsts universitātes koŗis un dziesmas atskanēja perfektā 
latviešu valodā! “Mineapoles Dvēsele” skaņoja savus instrumentus. Centra 
darbiniekiem atkārtoti klāt bija jāpieliek krēsli! Tā bija brīnišķīga, svētlaimīga 
sajūta! Likās, ka pats Dieva Gars bija klāt, dāvinot iespēju pateikties, jo tik 
daudzi bijām sanākuši no tuvienes un tālienes, lai baudītu Dziesmu un deju 
svētkus! 

Īpaši priecājamies un pateicamies Latvijas Valsts Ministru prezidentam 
Krišjānim Kariņam un Latvijas Vēstniekam ASV Mārim Selgam, ka viņi bija ar 
mums un līdz ar Dziesmu un deju svētku rīcības komitejas priekšnieku Ansi 
Vīksniņu, un pēc dievkalpojuma pakavējās sarunās ar citiem dievlūdzējiem. Lai 
Dievs svētī viņu tik atbildīgo darbu! 

Dievkalpojumu kārtoja un tajā kalpoja māc. Ilze Larsen, kuŗa sarunāja tik izcilus 
mūziķus! Skaistu lūgšanu teica prāveste Daira Cilne, Dieva vārdus lasīja 
latviešu katoļu draudzes pārstāvis Dr. Jānis Dimants, liturģiju vadīja mācītāja 
Dr. Aiva Rozenberga–Drummond un mācītājs Jānis Ginters, kuŗš arī pavadīja 
pirmo draudzes dziesmu. Pati sprediķoju un svētīju svētku draudzi. 

Dievs svētīja mūs caur katru, kas bija klāt un kopā ar mums dziedāja, lūdza, 
Dievu teica un pateicās! Kristus mīlestības garā visi jutāmies kā viens! 
Pateicamies visiem, kuŗi daudz piestrādāja, lai tik labi izdotos Dziesmu un deju 
svētki! Vispirms jau priekšniekam Ansim Vīksniņam, bet kā viņš tik pazemīgi un 
laipni atgādināja, viņš nebija viens. Ne arī mēs! 

+Lauma Zušēvica,
LELBP arhibīskape



2022 g. augusts
svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

prāv. Lazdiņš 

Sekos Kafijas Galds  (Grendze)

Valdes Sēde

6:30pm

14 15 16 17 18 19 20

10:00 am-LSC

Laju Dievkalpojums

Seko Kafijas Galds (Indriksons)

21 22 23 24 25 26 27

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

māc. Zušmane

Sekos Kafijas Galds (Kancs)

28 29 30 31 1 2 3

Nenotiks Dievkalpojums

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE INDIANAPOLĒ

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

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

7. augusts G. Kancs (317) 844-8750

14. augusts A. Brugman (317) 496-7945

21. augusts A. Kancs (317) 414-4535

28. augusts Nav -

VALDES DEŽŪRES



2022 g. septembris
svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

prāv. Lazdiņš  

Sekos Kafijas Galds  (Beard)

Labor Day

Latviešu skola-

6:00pm

11 12 13 14 15 16 17

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu 
māc. Puiķe-Wilson 

Sekos Kafijas Galds  (Pūtelis)

Valdes Sēde

6:30pm Latviešu skola-

6:00pm

18 19 20 21 22 23 24

11:00 am

Draudzes Izbraukums

Tuvāka informācija sekos pavisam 

drīz

Latviešu skola-

6:00pm

25 26 27 28 29 30 1

10:00 am-Floral Park

Kapu Svētki

prāv. Lazdiņš 
Latviešu skola-

6:00pm

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE INDIANAPOLĒ

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

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

4. septembris U. Brikmanis (317) 255-0489

11. septembris P. Pūtelis (317) 571-8485

18. septembris A. Kancs (317) 414-4535

25. septembris G. Kancs (317) 844-8750

VALDES DEŽŪRES


