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“Visu acis raugās uz tevi. Un tu dod tiem barību īstajā 

laikā.”(Ps 145:15) 

“Pielūkojiet, sargieties no jelkādas mantrausības. Pat 

pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder.” 

(Lk 12:15) 



Māc. Ivo Roderts: 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums visiem! 
 
Es nupat paskatījos sava viedtālruņa piedāvātajā informācijā par daždažādākām 
tēmām. Starp informāciju par Anglijas karalienes bēru norisi un īsiem ziņojumiem par 
stāvokli Ukrainā, manu uzmanību piesaistīja tik ļoti vienkāršā un pierastā tēma – par 
laika apstākļiem. Vietā, kur es patreiz atrodos (šī raksta rakstīšanas brīdī es ciemojos 
pie savas mammas Latvijā, Liepājā) patreiz gan ir saulains, bet tikai 57°F, manā mītnes 
zemē Anglijā, Bedfordšīrā arī spīd saulīte, bet ir vismaz 64°F. Savukārt pie jums 
Indianapolē patreiz tā pati saulīte sasilda gaisu līdz pat 87°F. 
Mēs dzīvojam tik ļoti skaistajā Dieva radītajā pasaulē, kur ir tik liela dažādība. Vai tas 
nav brīnišķīgi? 
 
Es esmu piedzimis un uzaudzis Latvijā, par kuru jums (lielākajai daļai!) bērnībā vecāki 
varēja tikai pastāstīt savas atmiņas. Pieņemu, ka vienmēr dzirdot pieminam Latvijas 
vārdu, jūs jutāties kaut mazliet, bet tā īpaši. Tā taču ir jūsu senču zeme. Tā ir arī jūsu 
zeme. 
Man Latvija ir mīļa, bet tik ļoti pierasta, ka par to kādreiz tā īpaši pat nepiedomāju. Tikai 
tagad, dzīvojot citur (un tikai 2-3 reizes gadā to apmeklējot), saprotu – cik mums visiem, 
latviešiem, ir īpašs Dieva iedalīts zemes stūrītis. Un to, šķiet, skaidrāk ļauj sajust skats 
no lielāka vai mazāka attāluma. 
 
Vēlos jums atgādināt par laiku, kad ebreju tauta atradās trimdā Babilonijā. Viņi ilgojās 
un lūdza pēc okupācijas varas krišanas, lai varētu doties atkal mājās. Savukārt pravietis 
Jeremija (29.nodaļas 7.pantā) aicināja cilvēkus šajā gaidīšanas periodā būt mierīgiem, 
dzīvot normālu dzīvi un lūgt Dieva svētību arī par Babilonijas impēriju. Ja Babilonā (jeb 
Bābelē) būs miers, arī viņi varēs dzīvot miera apstākļos. 
 
Es varu gandrīz sadzirdēt dažu cītīgu kristiešu iebildumu: tas taču ir kompromiss! Mums 
būtu jālūdz PRET pagānu valdniekiem. Viņi izmanto savu varu, lai apspiestu cilvēkus. 
Viņi ir ļauni un būtu jāgāž. 
Nu, savā ziņā tā ir. Bet Dieva ceļi nav mūsu ceļi, un Viņa nospraustie laika limiti ne 
vienmēr būs tādi, kādus mēs vēlētos. 
Atcerēsimies. ka Dievs var sūtīt praviešus sludināt arī represīviem režīmiem un 
neticīgiem valdniekiem. Padomju varas okupācijas laikos gan savā zemē, gan visā 
pasaulē latvieši lūdza Dievu… un beigu beigās šī vara izira. 
Neiekritīsim uz vienkāršotām idejām, kādas bieži cirkulē šajā pasaulē, kas aicina mūs 
vai nu dievināt kādas valsts pašreizējo politisko sistēmu, vai arī izmisīgi strādāt pie tā, 
lai gāztu to. 
 
Tā vietā mēģināsim vēl sirsnīgāk lūgt par valsti, kurā dzīvojam, par valsts un 
pašvaldības vadītajiem. Visi kopā lūgsim arī par Latviju (kura gan tagad ir brīva, bet 
kurai ir jāpiedzīvo vēl tik daudz izaicinājumu). 
Un tad skatīsimies ne tikai uz to, ko Dievs darīs ar valstīm un varām, ko Dievs darīs 
sabiedrībā un draudzē, bet arī uz to, ko Viņš darīs ar mūsu pašu attieksmi, domām un 
dzīvi. 



 
Man jums ir jāatzīstas kādā lietā. Es esmu cilvēks, kurš (kaut arī ārēji jautrs un 
bezbēdīgs) ne uzriez var iedzīvoties jaunā vidē. Man tam vajag kādu laiku. Bet tad, kad 
šis laiks paiet, es ļoti emocionāli un no visas sirds pieķeros vietai un cilvēkiem, starp 
kuriem dzīvoju. 
Patreiz manas sirds lūgšana ir gan par Latviju, gan Angliju. Savukārt par Ameriku man 
vēl tikai nāksies mācīties lūgt ne tikai formāli, bet no visas sirds. (Kaut gan tas šķiet būs 
vieglāk, jo manā 3 nedēļu ciemošanās laikā es jau esmu paspējis saņemt no jums tik 
daudz sirsnības un draudzības, ka gaidu ar nepacietību iespēju atkal visus satikt.) 
 
Noslēgumā vēlos pievienot Imanta Ziedoņa 'Lūgšanu': 
“Šai lūgšanu brīdī, Dievs, sapulcē visus šeit kopā zem Tava jumta: tās domas, ko 
domājam dažādās vietās par vienu to pašu: kā pasargāt dvēseli sevī un tautā, kā laukus 
uzturēt Dievā, kā ielas uzturēt gaismā un bērnus ticībā iecelt! 
Dievs, sapulcē manus radus — kaut domās — še altāra priekšā: lai no mūsu mājām 
viņu domas sanāk šai brīdī zem Tava jumta! Es lūdzos. 
Cik katrs ir labs, tik atnāks un pieliks pie labā, un atstās te kopā. Mēs nevaram visi tikt 
kopā, bet domās — mēs esam. Kungs, dari, lai jūtu, ka viņi ir klāt savās domās šai brīdī! 
Es piesaucu viņu domas šai vietā, šai lūgšanu brīdī: cik vien esam labi, tik būsim šai 
brīdī kopā! Kungs, nedali mūsu labumu daļās: lai esam kopā! Cik es esmu stiprāks, tas 
tiks manam brālim, un viņa darbi atmirdzēs māsā un manī; es lūdzos. 
Mūsu Tēvs Debesīs, mana tēva un vectēva domas ir Tevī, un tās ir te klāt mūsu ģimenē 
— zem Tava jumta! Lai nāk mūsu bērni pie mums, Dievs, iedali viņiem te vietu! Lai 
viņiem ir viss, ko te sanesam; lai tiem nav jādala; lai tiem ir viss! 
Nav daudz. Dievs, palīdzi augt mūsu dzimtai vēl lielākā gaismā un iet uz gaismu, un 
turēties tīriem! 
Es piesaucu gaismu šai brīdī no savas dzimtas un turu to Dievā. Kungs, palīdzi augt 
mums, es lūdzos! 
Vienalga, kur ir mani bērni šai brīdī un brāļi, un māsas, es saucu tos šurp, mēs izaugam 
lieli Tavā vārdā, šai brīdī mēs nometam tumsu. Dievs, palīdzi mirdzēt mums, es lūdzos!” 
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Š.g.2. oktobrī plkst. 10:00  
Latviešu Sabiedriskā Centrā 

PĻAUJAS SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS. 

Pēc dievkalpojuma, dāmu 
komiteja piedāvās garšīgi gatavotas  

SILTAS PUSDIENAS  



 
DV INDIANAPOLES APVIENĪBAS LĀČPLĒŠA DIENAS ATCERE 

 
2022. g. 30. oktobrī, 11:30 

pēc Dievkalpojuma 
 

Programma jauniešu izkārtojumā 
Siltas pusdienas 

 
Tuvāka informācija sekos vēlāk 

 
 

Draudzes Izbraukums 
Moorse Park 2022.g. 18 septembrī 

 

 
 
 
 
 
 



DĀMU KOMITEJA 
 
Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, 
pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.  Jēkaba vēstule 1:17 
 
Tagad vasara izgaist un nāk jau aukstāks laiks, un līdz ar to ļoti gaidam rudeni un 
svētku sarīkojumus! 
 
Svētdien 2. oktobrī būs Pļaujas svētku dievkalpojums.  Tam sekos siltas pusdienas!  
$5.00/persona vai $20.00/ģimene. 
 
Sestdien 29. oktobrī notiks piparkūku cepšana!  Visi laipni lūgti piedalīties palīdzēt cept 
un ietīt maisiņos piparkūkas, kuras pārdos mūsu Ziemassvētku tirdziņā decembrī.  
Lūdzu ņemiet līdz piparkūku cepšanas piederumus!  Visiem palīgiem piedāvās pīca 
pusdienas! 
 
Svētdien 20. novembrī – Valsts neatkarības dienas dievkalpojums.  Visas kafijas grupas 
aicinātas piedalīties kafijas galda sadraudzības stundā. 
 
Svētdien 11. decembrī notiks gadskārtējais Ziemassvētku tirdiņš ar siltām pusdienām un 
loteriju!  Lūdzu nāciet talkā ar cepumiem, maizēm, pīrāgiem un citiem gardumiem, vai 
arī ar ziedojumiem loterijas galdam!  Mums ir arī nepieciešams palīgi pie tirdziņa 
galdiem, kā arī uzstādīt galdus un krēslus!  Lūdzu sazinaties ar manīm, ja jums ir 
iespeja izpalīdzēt šogad!   
 
Kafijas grupas oktobrī, novembrī un decembrī: 
 
2. okt – Pļaujas svētki     13. nov - Pūtelis 
9. okt – Grendze      20. nov – visas grupas palīdzēs 
16. okt – Indriksons      27. nov - Grendze 
23. okt – Kancs      4. dec - Kancs 
30. okt – DV Lāčplēšu atcere    11. dec – Z.sv. tirdziņš-Indriksons 
6. nov – Beard      18. dec – Beard 
 
Ja ir kādi jautājumi, lūdzu zvaniet 317-575-1934, vai ar e-pastu ap@bandwagonreo.com 
 
Kristus mīlestībā, 
Andra 
 
 
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of 
the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.        
James 1:17 
 
As summer comes to an end and we feel the autumn chill in the air, we are looking 
forward to upcoming church activities:  



 
Sunday, October 2th is our Harvest Celebration.  Church service will be followed by a 
warm lunch.  Lunch will be $5 per person - $20/family. 
 
Saturday, October 29th at 9:00AM we will once again be baking Piparkūkas!   All ages 
are invited to come and bake/bag piparkūkas for our annual bake sale in December.  
Come one and all to help with this fun morning!  Please bring your rolling pins, mats and 
baking sheets!  We will have a pizza lunch for all our volunteers.  
 
Sunday November 20th – Latvian Independence Day church service.  All coffee groups 
are asked to contribute for this special day. 
 
Sunday, December 11th is our annual Bake Sale, Luncheon and Lottery!  Once again, 
we are very excited to host this event.  Please consider helping in any capacity you can.  
We need help in the following areas: 

 Baked Goods – please consider donating baked goods. 
 Lottery Items – please consider donating items our raffle. 
 Helpers – we need volunteers to sell baked goods, work our lottery table, 

set up the hall before and clean up afterwards.  
 Vendors – if anyone would like to sell their goods at our event, please 

contact me.  

Coffee groups for October, November, December 
Oct. 2 –  Pļaujas svētki     Nov 13 – Pūtelis    
Oct 9 –   Grendze      Nov 20 – all groups help  
Oct 16 – Indriksons      Nov 27 – Grendze  
Oct 23 – Kancs       Dec  4 -   Kancs 
Oct 30 – no coffee group - DV Lacplēšu atcere   Dec 11 – Luncheon - Indriksons 
Nov 6 - Beard      Dec 18 - Beard 
         
If you have any questions or would like to help, please call 317-575-1934, or email 
ap@bandwagonreo.com   
 
In Christ’s love, 
Andra 

 

 



2. oktobris G. Kancs (317) 844-8750
9. oktobris U. Brikmanis (317) 255-0489
16. oktobris A. Brugman (317) 496-7945
23. oktobris A. Kancs (317) 414-4535
30. oktobris M. Kancs (317) 414-2950

VALDES DEŽŪRES





REDZĒT CAUR AIZVĒRTĀM ACĪM 

Tā tiešām notika, ka dodoties atrast pareizos 
vārtus lidojumam, pretim nāca tie, kuŗi bija 
sasnieguši sava ceļojuma mērķi.  Visā kņadā 
sadzirdēju jauna vīrieša sajūsmināto, gandrīz 
vai izmisīgo apliecinājumu jaunai, skaistai 
sievietei: “Es varu redzēt caur aizvērtām acīm!”  
Viņas  ļoti skeptiskais skats izraisīja viņa 
vārdus: “Tiešām, es varu!” Arī viņš bija 
izskatīgs, smaidīgs, likās - jauks cilvēks.  Vai 
viņi nejauši bija sēdējuši blakus viens otram 
lidojumā un vīrietis negribēja pazaudēt iespēju 
labāk iepazīties, uzturēt kontaktu?  Vai viņam 
likās liktenīgi, ka tā bija tikušies? 
Paskrējām cits citam garām, kā tik bieži notiek, 
kad esam tur, kur ap mums ir tikai svešinieki. 

Pagājušas vairākas dienas un vēl ausīs skan viņa vārdi:  “Es varu redzēt caur aizvērtām 
acīm! Tiešām, es varu!”  Domāju meklēt Bībelē, kur mums tiek apliecināts, ka Dievs 
redz to, ko mēs nespējām - kā sēkla dīgst, kā augļi briest, kā zaļš tomāts pēkšņi sarkans 
top!  Bet tad es domāju – varbūt viņa vārdi atbalsojās manā sirdī, jo arī es varu redzēt 
caur aizvērtām acīm!  
Ar atvērtām acīm sarunājos ar Dievu staigājot, braucot, traukus mazgājot.  Ar aizvērtām 
acīm dodos pie Viņa un Jēzus, ja sirds pilna, rūpes lielas, domas smagas, vai mīlestībā 
gribu dalīties. Bet arī caur aizvērtām acīm es redzu!  Tos, par kuŗiem lūdzu, par  kuŗiem 
pateicos.  Caur aizvērtām acīm arvien plašāk atveras pasaule ar visām tās vajadzībām. 
Novēršot skatu no visa tā, kas parasti nodarbina, caur aizvērtām acīm skaidrāk un 
patiesāk redzu sevi.  Labāk spēju klusēt, sadzirdēt Viņu un nepaskriet garam kā 
svešiniekiem. Vai lūdzat ar atvērtām, vai aizvērtām acīm?  Vai nav brīnišķīgi, ka var 
abējādi!   
Kā Jēzus lūdza?  Ilgi meklēju, kamēr atradu dažus tēlus no Viņa, lūdzot ar aizvērtām 
acīm.  Pretstatā - netrūkst mākslas darbu, kuŗos Jēzus ar atvērtām acīm, augšup 
raugoties, sarunājas ar To, Kuru, šķiet, Viņš arī saredz! Kā attēlots klasiskajā Heinricha 
Hofmaņa darbā. 
 
Nāk prātā psalmista vārdi: “Kas drīkst kāpt tā Kunga kalnā, un, kas stāvēs Viņa svētajā 
vietā?  Kam nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām 
un kas ar viltu nezvērē.  Tāds dabūs svētību no Tā Kunga un taisnību no Dieva, sava 
pestītāja.”  (Ps 24: 3-4).  Jēzus Kristus var tieši skatīties Debestēva acīs, lūgt un nebīties 
ne par ko, jo Viņš ir Dieva Dēls un viens būtībā ar Viņu. Un Jēzus lūdz arī par mums, 
kad acis pat nespējam pacelt uz Viņu.Ir tik daudz par ko lūgt.  Lai paldies Jēzum,  Kas 
nāca, lai arī mums mācītu kā lūgt, un saredzēt, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs.  Pat caur 
nejauši noklausītām sarunām atgādinot lūgt Viņu, Kurš mūs redz – caur mūžīgi 
atvērtām acīm un sirdi!       +Lauma 


