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Jēzus Kristus dzimšanas diena 

 
 

“Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu 
lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums 
šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, 
kas ir Kristus, Kungs.” (Lk 2:10b – 11) 
 



 

 

Mīļās māsas un brāļi Kristū! 

No sirds novēlot jums Dieva svētītus Latvijas Valsts 

dibināšanas atceres svētkus, dalos ar lūgšanu, kuŗa radās 

dienās pēc tam, kad korī Brusubārda dziedāju Milvoku 

18. novembŗa svinību aktā.  No paša sākuma dziedājām 

Ukrainas himnu.  Klāt bija gandrīz 40 māsas un brāļi no 

Ukrainas draudzes. Mēs dziedājām četrbalsīgi, viņi - 

vienā balsī, kas izklausījās kā atbalss no citas realitātes.  

Arī mūsu latviešu dziesmas skanēja skaisti, spēcīgi, tomēr 

apziņā, ka šis laiks prasa ne tikai dziedāt, bet lūgt un 

vēlreiz lūgt.  

Jūsu, 

+ Lauma  

 

Lūgšana 18. novembrī - laikā, kad ik pa brīdim gaviļu dziesmām atskan cita atbalss. 

Dievs, šī ir Latvijas diena!  Diena, kuŗā priecāties kā svētkos pienākas.  Diena 
pateikties par mūsu brīvību, Satversmes simtgadi, Prezidentu un Saeimu; diena 
spēcīgām dziesmām!  Dievs, ik pa brīdim atskan cita atbalss.  Dziedam, bet dzirdam 
citu atbalsi.  Tik tuvu mūsu tēvzemei pārāk daudzi cieš, cieš tie, kuŗiem nežēlīgi 
uzbruka, cieš bērni, nevainīgie.  Viņu balsis neapklust, tām pievienojas tās, kuŗu sirdīs 
aug nemiera pilnas bailes arī par latvju tautas drošību.   
Mēs no sirds lūdzam,  atjauno apziņu, ka mūsos pašos ir liels spēks – spēks, kas nāk 

no Tevis, Kuŗam lūdzot dziedam:  Dievs, svētī Latviju!  Tavs dāvātais spēks ir 

pretspēks netaisnībai, tumsai un izmisumam. Tas spēks senā pagātnē un vakar 

iedrošināja mūsu tautas varoņus un vadoņus. Iedrošini, atjauno ilgas cīnīties par 

taisnību, par mieru, par patiesību. 

Svētī, Dievs, mēs lūdzam, Latviju caur katru, kas lūgšanas un dziesmas pārvērš darbos 

un strādā par labu visai latvju tautai, vienalga, kur tās bērni atrastos. Dod, ka miers, 

līdz ar taisnību un žēlsirdību, iestātos savā spēkā visā pasaulē.  Pasargi visus no tā, kas 

ļauns vai nes postu; dāvini, ka visām mūsu gaviļu un pateicības pilnām dziesmām 

atbalss būtu viena. Āmen.  

 
 



2022. gada 16. oktobrī. Rīgas Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, LELBP 
Pateicības un jubilejas dievkalpojumā. 
 
Esiet sveicināti! Ir tāds prieks būt kopā ar jums un mēģināt veikt uzdoto: patiesi 
nedaudzās minūtēs — atskatīties simts gadu vēsturē! Dosimies, rokās ņemot ceļa 
spieķi, Kristus vārdus no Lūkas evaņģēlija, kad uz farizeju jautājumu, kad nāks 
Dieva valstība, Jēzus tiem atbildēja: “Dieva valstība nenāks redzamā veidā. Nedz 
arī kādi sacīs: redzi, šeit! — vai: tur! — jo redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū!”  

Dievs, svētī mūs savu vārdu patiesībā, jo tā ir mūžīga! To lūdzam Kristus vārdā. 
Āmen. 

Ne tikai Latvijā, bet arī šeit! Ne tikai ārpus Latvijas — bet arī tur — Dieva valstība 
bija, ir un būs arī latviešu ticīgo vidū, bet ne tā, kā kāds uzreiz ar acīm to 
saredzētu — tā mājo sirdīs.  

Lielās jubilejās sirds līksmo un laiks apstājas. Saplūst vienā mirklī pagātne un 
nākotne. Mēs redzam tos, kas gājuši mums pa priekšu, kuŗi atstājuši pēdas mūsu 
Baznīcas vēsturē; ap sevi redzam tos, bez kuŗiem šis pateicības dievkalpojums 
nebūtu iespējams vai tik skaists! Un aiz mums? Dievs lai dod, ka redzam tos, 
kuŗus aicināsim sekot Tam, kuŗa vārdā un mīlestības Gara spēkā strādājām!  

Šodien mēs pateicamies Dievam par Viņa žēlastību, jo tikai tās spēkā Latvijas 
evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē varējusi pastāvēt, un tikai Viņa svētīta, tā 
augs un ilgi vēl cels Viņa valstību! 

Šodien pateicamies arī par jums — tuvumā un tālumā! Mūsu draudzēs kalpojot, 
vai darbā strādājot, latvju tautu stiprinot — jūs kādam esat tapuši par zīmi, kā 
Dievs darbojas, dzīves pārvēršot un sirdis vienojot.  

LELB Pasaulē pa simts gadiem pulcējusies gan cēlos dievnamos, gan bēgļu 
nometnēs un īrētās telpās. To vadījuši vairāki gani, katrs uzrakstījis daļu tās 
vēsturi — savā rokrakstā, kā reiz teica mans priekštecis.  

Pirmais archibīskaps Kārlis Irbe vēl kā mācītājs kalpoja Harkovas latviešu bēgļu 
nometnē! Un 1917. gadā ārpus Latvijas dibināja draudzi Maskavā! Lai vienalga 
kur latvieši būtu nonākuši, tie varētu pielūgt Dievu mātes valodā. Tā arī vēlāk 
Vācijas bēgļu nometnēs un citur mūsu Baznīca strādāja, lai latvieši ticībā tiktu 
iedrošināti lūgt Dievu visos apstākļos, uzticēties, ka Kristus arvien bija viņu vidū. 
Te Latvijā, kur Baznīca turpināja savu darbu tik grūtos apstākļos, tik 
pašaizliedzīgi, un arī ārpus Latvijas, kur tapa jaunas draudzes.  

Dievu pielūgt latviešu valodā vēl šodien ilgojas tie, kuŗi dzīvo pasaules malu 
malās. Paldies Dievam, Viņš devis mūsu Baznīcai tos, kas dodas pie viņiem! Lai 
vienotā LELBPasaulē augtu bērni, kuŗi saprastu, ka arī viņiem piešķirts svēts 
mantojums, ko ne tikai saglabāt, bet baudīt un to tālāk dalīt! Jau Archibīskaps 
Teodors Grīnbergs Otrā pasaules kaŗa laikā nemitīgi atgādināja, ka katram jāgādā 
par otru, jāpalīdz neaizmirst Latviju — par tās likteni jārunā pasaulē! Viņš to 
darīja kā viens no Luterāņu pasaules federācijas dibinātājiem. Daudziem viņa 



vārdi tapa kā sauklis: Ienaidnieki grib mūs iznīcināt, draugi — asimilēt, bet mēs 
paši gribam palikt latvieši!  

Viņš ticēja, ka Dieva valstība būs arī tur, kur ģimenēs bērniem par to mācīs! Viņš 
bija bērnu publikācijas “Bitītes” onkulis Teodors! Un “Bitīte” bija sākusi lidot jau 
1913. gadā! Pirms tapa brīvā Latvija, caur to bērniem mācīja kā ar prieku tuvoties 
Kristum, visu bērnu draugam. LELBĀL to turpināja publicēt ilgi pēc Archibīskapa 
Grīnberga nāves.  

Cik nozīmīgi, ka šodien šajā skaistā Jaunās Svētās Ģertrūdes dievnamā redzam 
Jāņa Rozentāla gleznu, zem kuŗas rakstīti Kristus vārdi: “Laidiet bērniņus pie 
Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība!” Bērniem, šķiet, vieglāk 
paļauties un ticēt — pat brīnumiem! Tomēr — ticu, ka šodien visi jūtamies kā 
tādi bērni! Jo — vai tas arī nav Dieva dots brīnums, ka mēs te esam!  

Tātad, piepildījušās Archibīskapa Kārļa Kundziņa cerības! Viņa laikā uzticīgi un 
cītīgi turpinājās darbs, ceļot dievnamus, skolu telpas, tomēr tika atgādināts 
arvien lūgt par Latviju, visiem cietušajiem, kā viņa dziesmas vārdi liecina: 
“Slavēsim Dievu! Kaut sāpes un bēdas spiež tautu, Naidnieks kad trako, lai 
postītu, šķeltu un grautu: Stipra kā klints, Mūžam zels ticīgo ģints, vai gan Dievs 
nogrimt tai ļautu?” 

Nē! Latvju tauta nenogrima, bet cēlās jaunā spēkā 1991. gadā! To piedzīvoja 
Archibīskaps Arnolds Lūsis, kuŗam arī bija dzejnieka dāvanas! Draudzēs daudz 
bijām dziedājuši viņa vārdus: “Ticiet, visas važas rūs, Laiks spēj dziedēt katru 
rētu. Viss par labu griezts tad kļūs, Kad mēs lūgsim Dievu svētu: Tad Viņš ļaus 
mums atgriezties, Tēvu zemē satikties!”  

Un satikās viņš ar Latvijas archibīskapu Kārli Gailīti — satikāmies arī mēs — un 
arvien biežāk! Kā brīnums bija šis laiks, kad jutām — Dieva valstība tik tuvu bija 
nākusi!  

Archibīskapa emeritus Elmāra Ernsta Rozīša vadības laikā paplašinājās 
ekumēniskais darbs un mūsu kalpošana Latvijā. Tapa ļoti nozīmīgais māsu 
draudžu projekts, kad abu Baznīcu draudzes locekļi iepazinās un kļuva kā māsas 
un brāļi Kristū! Izveidojās LELB un LELBĀL sadarbības komisijas darbs, kopā ar 
arhibīskapu Jāni Vanagu un abu Baznīcu Virsvaldēm centāmies labāk salasīt cits 
cita rokrakstus. Reizēm tomēr likās — katrs dziedam savā meldijā, varbūt tā arī 
paliks — ceru, ka nē, tomēr mūs vienmēr vienos viens Dievs un mūsu tautas 
lūgšana!  

Kad te tas bija aizliegts, ārpus Latvijas vēl skaļāk dziedājām: Dievs, svētī Latviju! 
Kad pienāca laiks, visiem kopā to dziedāt — tik pateicīgi bijām, tik pārliecināti, 
ka nekas nav neiespējams!  

Un tādu cerības pilnu prieku piedzīvojām arī dēļ Atdzimšanas un atjaunošanas 
kustības! Svētā Gara liesmas aizdedzināja visus — Latvijā un ārpus tās!  

Kad pavērās durvis te, tapa pirmā mūsu Rīgas evaņģēliskā draudze! Pamazām 
darbs paplašinājās — kā arī mūsu sadarbība ar Latvijas universitātes Teoloģijas 
fakultāti. Tā tapa par vietu, kuŗā iepazīties ar mūsu Baznīcas nākamiem 



garīdzniekiem un garīdzniecēm — ar jums, kuŗi šodien esat ap mums vai 
attālināti līdz ar mums un mūsu draudzēm! Un jums ar mums! Ir vismaz jāpiemin 
dekānus: prāvestu, nelaiķi Dr. Vili Vārsbergu un mācītāju Dr. Juri Cālīti, un visus 
citus, kas no mums devās pie jums un otrādi, lai mēs visi tiktu bagātināti! 

Dievs svētīja mūsu Baznīcu ar ilgām kopā kalpot, ar drosmi neuzdot! 
LELBPasaulē Virsvalde ļoti uzticīgi un neatlaidīgi ir strādājusi, aicinājusi lūgt un, 
jā, ziedot un ziedot, lai LELBPasaulē būtu stipra — vienalga, kur tā atrastos! Nāca 
palīgā citi no šīs valsts vadības — tā cits citu iedvesmojām un stiprinājām!  

Dosimies drosmīgi nākamajos simts gados! Vēl ir tik daudz, par ko lūgt un 
strādāt, lai miers, patiesība un taisnība valdītu katrā valstī un katrā bērnu sirdī! 
Lai nepietrūktu nevienam Dieva mīlestības un Kristus žēlastības. Jēzus par mums 
ir lūdzis: Tēvs, Es esmu darījis zināmu viņiem tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai 
mīlestība, ar kuŗu tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos!  

Un arī tā — te, šodien — Dieva valstība ir mūsu vidū! Āmen. 

 

 

 

“Tauta, kas staigāja tumsībā, ir redzējusi lielu 

gaismu” (Jes. 9:1). 
Kristus ir mūsu gaisma. Ir pienācis laiks mums apstāties un ieraudzīt šo Gaismu 

un sajust tās siltumu. Svinot Ziemassvētkus kā viena liela draudzes ģimene, 

Kristus gaisma lai apgaismo jūsu ceļus un piepilda jūsu mājas. Visi dažādu 

Ziemassvētku liturģiju lasījumi pasludina vienu un to pašu noslēpumu: 

iemiesošanos. Dievs ne tikai rada dzīvību un uztur to, viņš izvēlas kļūt par vienu 

no mums. Lai kādi būtu jūsu dzīves apstākļi šobrīd; bēdas vai prieks, cīņa vai 

veiksme, ticība vai šaubas, mīlestība vai nodevība, Jēzus to ir pārdzīvojis pats, un 

viņš ilgojas dzīvot kopā ar jums. Ļaujiet Viņam iekļūt jūsu mirkļos un dāvāt jums 

dzīvi, kurai jūs esat radīti. Es vēlos pateikties ikvienam no jums par jūsu 

ieguldījumu mūsu draudzes labā pagājušajā gadā. Sava laika, talantu un dārgumu 

atdošana Tam Kungam turpina atspoguļot Dieva klātbūtni mūsu sabiedrībā. Es 

arī vēlos pateikties visiem brīvprātīgajiem, kuri ir tik smagi strādājuši, lai 

Ziemassvētku svinības būtu patiesi brīnišķīgas. Mans Ziemassvētku vēstījums 

šogad ir aicināt mūs visus vairāk iesaistīties. Tas nav tik daudz jautājums par 

došanu vairāk; tas ir jautājums par to, kā dot vairāk no sevis. Turklāt to darīja 

Dievs, kad viņš ienāca mūsu pasaulē pirmajos Ziemassvētkos. Dievs piepildīs 

mūs ar Savu mieru, ja Viņam mūsu dzīvē būs vieta. Noslēgumā mana vienīgā 

lūgšana šodien, lai jūs, jūsu ģimene un mājas būtu piepildītas ar miera, prieka un 

mīlestības svētībām.  

 

Prāv.emer.Gunārs Lazdiņš 



Kā nepazaudēt Ziemsvētkus

Matejs apraksta kā tas viss sākās: "Kad Jēzus piedzima…, no austrumiem Jeruzālemē ieradās 
gudri vīri un jautāja: “Kur ir jaunpiedzimušais jūdu Ķēniņš?” … Iegājuši tajā namā, tie 
redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un, nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza. Tie atvēra 
savas dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas: zeltu, vīraku un mirres…” (Mt 2:1-11).

Vairākus gadus atpakaļ es lasīju kāda cilvēka piedzīvoto – kā viņš pazaudēja Pirmo Ziemsvētku 
dienu. Viņš bija devies ārā no mājas 24.decembrī un ceļojis ar lidmašīnu (tātad pietiekami ātri!). 
Kad lidmašīna nosēdās Austrālijā, izrādās tur bija jau 26.decembris. Kaut arī ceļā viņš nepavadīja 
divas dienas, tomēr (tāpēc, ka datuma maiņas līnija!) tādā veidā pazaudēja 25.decembri – 
Ziemsvētkus. 

Tu vari palikt mājās visu decembra nogali un pusi no janvāra, un tomēr svētkus pazaudēt – jūtoties 
izsmelts, salauzts, priecīgs, ka tas ir beidzies, un nepiedzīvojis nekādu prieku… 
Neļauj tam tā notikt! Tā vietā Tu vari izmēģināt kaut ko pavisam atšķirīgu. Pirms ienirt dāvanu 
pirkšanas, saiņošanas maratonā un svinēšanas vai TV skatīšanās akcijā, saaicini savus tuviniekus 
pie sevis un izlasi viņiem Bībeles Ziemsvētku stāstu. Ja Tev ir bērni, tad viņi to nekad neaizmirsīs.
Tā pat varētu kļūt par brīnišķīgu tradīciju, kuru mēs varētu nodot no paaudze paaudzē:
• Pārlasot Bībeles stāstus, pārrunāsim savā starpā – vai cilvēks ir bagāts kā Austrumu gudrais, vai 

pat trūcīgs kā Betlēmes gani – Jēzus mīl visus. Tavam sociālajam statusam nav nekādas 
nozīmes, jo Viņš vērtē Tevi tādu, kāds Tu esi; 

• Pastāstīsim viens otram, ka tad, kad Jēzus atnāk, Viņš nekad patiesībā mūs neatstāj. Bībele 
varam lasīt: "Pats Dievs taču ir sacījis: es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu, – tā ka 
mēs varam droši teikt: Kungs ir mans palīgs…” (Ebrejiem 13:5-6); 

• Atgādināsim viens otram, ka visi Bībeles pravietojumi par Kristus pirmo atnākšanu piepildījās 
apbrīnojami precīzi, un pravietojumi par Viņa otro atnākšanu piepildīsies tieši tāpat… Tātad, ja 
arī mēs vēlamies rīkoties gudri, tad meklēsim Viņu, būsim gatavi kalpot Viņam un ar nepacietību 
gaidīsim, kad Viņš atkal atnāks.

Bet kāpēc Kristus ierašanās un dzīve ir tik svarīga? Kāpēc mēs to pieminam un svinam vēl tagad? 
Kāda jēga būtu plānot par Kristus dzimšanu un dzīvi runāt/mācīt arī nākošajām paaudzēm?

Jēzus nāca uz šo zemi, lai nodrošinātu “lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm” (Lk 2:10). Un 
neatkarīgi no mūsu katra dzīves situācijas, sajūtām vai piedzīvojumiem, Ziemsvētki ir labākā 
dāvana, kādu vien mēs varētu saņemt, jo: 
1. Tas ir pats dārgākais, ko jebkad varētu saņemt, jo Jēzus par to samaksāja ar savu dzīvību. 
2. Tā ir vienīgā dāvana, kas darbojas mūžīgi. 
3. To vari sākt lietot tagad un turpināt izbaudīt visu savu dzīvi.

Tieši to, tad es arī no sirds vēlos novēlēt ikkatram arī Indianapoles draudzē šajos svētkos un gadu 
mijā. Vēl tikai piebildīšu, ka, ja vien varu būt kaut kā noderīgs, es noteikti vēlētos atsaukties katrai 
e-pasta vēstulei, ziņai vai zvanam. Droši varat ar mani komunicēt visos iespējamajos veidos 
(pagaidām gan tikai neklātienē!). 
Mans e-pasts – i.roderts@gmail.com. Iekš WhtsApp varat mani atrast un sazvanīt ar manu 
patreizējo Anglijas nr. +44 7803471875. Varat sekot man arī Facebook – tur es esmu 
sakontaktējams caur Messenger…

Lai mums visiem svētīgs Adventa laiks un priecīgi Ziemsvētki!

Mācītājs Ivo Roderts

mailto:i.roderts@gmail.com


 
 
 
Priekšnieka Ziņojums: 
 
Mūsu draudzes darbība turpinājas.  Rudenī notika draudzes izbraukums, Pļaujas 
svētki kopā ar Indianapoles latviešu skolas bērnu svētkiem, piparkūku cepšana un 18. 
novembra dievkalpojums.  Ir liela svētība, ka varam strādāt kopā ar Indianapoles 
latviešu skolu.  Gatavojamies uz mūsu lielo Adventa koncertu un tirdziņu, kas būs 11. 
decembrī.  Latviešu skola arī piedalīsies ar skolas eglīti.  Visi ir mīļi aicināti un gaidīti. 
9. oktobrī Londonā, Ivo Rodertu ordinēja kā LELBP mācītāju, ar archibīskapes 

Laumas Zuševicas piedalīšanos.  Mēs nosūtījām sekojošo apsveikumu, ko arch. 
Zuševica nolasīja: 
 Aug. god. māc. Ivo Rodertam, 

Lūdziet, un jums dos, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs. 
  (Mateja ev. 7:7) 

Indianapoles latviešu ev.-lut. draudzes un padomes vārdā, Tevi apsveicu Tavā 
ordinācijas dienā.  Tava ordinācija ir nozīmiīgs moments Tev, Tavai ģimenei, 
mūsu draudzei un LELBP.  Man ir žēl, ka nevarēju būt kopā ar jums šodien, bet  
man ir prieks, ka Tava ģimene un draugi ir kopā ar Tevi. 
Paldies visiem, kuŗi pielika roku, lai Tava ordinācija šodien būtu iespējama.  
Sevišķi liels paldies archibīskapei Laumai Zuševicai par viņas palīdzību kārtojot 
daudz lietas, lielas un mazas, kuŗas bija nepieciešamas šīs dienas norisei. 
Mēs ceram un lūdzam, ka Tu un Dagnija drīz varēsiet ierasties pie mums 
Indianapolē.  Novēlam Dieva svētību Tev un ģimenei šinī skaistajā dienā.  
Tiksimies drīz! 
Andrejs Kancs-Indianapoles latviešu ev.-lut. draudzes priekšnieks 



 

Vēlreiz, mēs apsveicam māc. Ivo un Dagniju.  Varu paziņot, ka imigrācijas lietas ar 
māc. Ivo iet uz priekšu.  Esmu bijis sakarā ar Imigrācijas iestādi.  Ir bijis liels darba, 
bet ceram, ka tas tuvojas beigām.  Nav bijis viegli sastrādāt ar Imigrāciju, bet Dievs ir 
devis man pacietību.  Mēs ceram, ka līdz gada beigām mums būs atbilde no 
Imigrācijas.  Kamēr gaidām atbildi, jūs varat rakstīt un griezties pie māc. Ivo ar 
jautājumiem vai pārrunām.  Turpināsim lūgt, lai viss labi izdodas un ka māc. Ivo un 
Dagnija drīz būs kopā ar mums Indianapolē. 
 
Novēlu jums visiem priecīgus Ziemassvētkus, un ceru, ka jūs visi esat veseli šinī 
svētku laikā! 
 
Andrejs Kancs,  
Draudzes priekšnieks 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Samaritan’s Purse- Operation Christmas Child Shoeboxes 

Paldies! Paldies! Paldies! 

A total of $195  was collected towards Operation Christmas Child   

(OCC)this year. We did not reach our goal of 15 boxes . Four boxes were collected 

plus two more were made with some of the donated monies. All of our boxes were 

for girls, age 5-9. Six boxes plus a check of $125 were donated to Samaritans Purse. 

(Sixty dollars covered shipment of the boxes with the remainder of the check to go 

towards OCC program needs). Thank you SO much for giving . Even though we did 

not meet our initial goal of shoeboxes , donated monies will help just as much.  

Every year , except one, I have delivered our collected boxes to Chapel Rock 

Christian Church on the westside. Each year at drop-off, the volunteers at Chapel 

Rock take time to pray over the gifts our congregation has collected. Please take 

time out one day to pray that our boxes reach a child in need.  

** This year , each box has a QR code to make it possible to track to its destination. 

After the New Year , remind me to check!  

Inara Linda Grendze 

  



Bet eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu 

lielu prieku, kas vision ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs 

dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Lūkas ev. 2:10  

 

Rudens sezona ir bijusi ļoti aizņemta! Vispirms, vēlos izteikt lielu 

pateicību visiem palīgiem par skaistiem Pļaujas svētkiem un garšīgām 

pusdienām, sevišķi Sandrai Kuhn par lielo darbu! 

Arī liels paldies visiem rūķīšiem par piparkūku cepšanu!  Vislielāko 

paldies Lindai Grendzei par vadību un par piparkūka mīklas gatavošanu 

(35 mārciņas)!   

Svētdien 11. decembrī būs mūsu gadskārtējais Ziemassvētku tirdziņš, 

pusdienas un loterija!  Visi ar lielu sajūsmu gaida šo jauko tradīcīju! 

Lūdzu sazinaties ar mani, ja jums ir ziedojums loterijas galdam! 

Svētdien 18. decembrī pēc dievkalpojuma mēs iesim dziedāt dziesmas 

mūsu zelta paaudzei!  Visi laipni aicināti piedalīties šajā jaukā 

pēcpusdienā.  Pēc dievkalpojuma baudīsim pīca pusdienas pirms mēs 

dodamies dziedāt! 

Lūdzu skat. sekojošos datumus nākamām kafijas grupām! 

4.dec. -  Kancs 

11. dec.  – Tirdziņš  

18. dec.  - pizza  pusdienas /Beard 

8. janv. –  Grendze 

15. janv. – Pūtelis 

22. janv. – Kancs 

29. janv. – Indriksons 

5. feb – Beard 

12. feb – Pūtelis 

19. feb – Grendze 

26. feb - Kancs 

 

Novēlu visiem Dieva svētību un Kristus mīlestību šajā Ziemassvētku 

sezonā! 

 

 



But the angel said to them, “Do not be afraid; for behold, I bring 

you good news of great joy which will be for all the people; For 

unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is 

Christ the Lord. Luke 2:10-11 

 

Our autumn season has been very busy!  First of all, a big thank you to 

all who helped with our Harvest Festival!  A special thanks to Sandra 

Kuhn for the delicious lunch! 

Also, a huge thank you to all of the elves who helped bake piparkūkas 

this year!  A special thanks to Linda Grendze for her leadership and for 

preparing all of the dough! (35 lbs)! 

Sunday Dec. 11th we will have our annual Christmas luncheon, bake 

sale and raffle.  Everyone is looking forward to this annual event with 

great anticipation!  Please let me know if you have donations for our 

raffle! 

Sunday Dec. 18th after church we will be going caroling!  Please join us 

for a pizza lunch after church and then a fun afternoon of singing! 

Please see the following dates for coffee groups through Feb. 2023! 

4.dec. -  Kancs 

11. dec.  – Tirdziņš  

18. dec.  - pizza  pusdienas /Beard 

8. janv. –  Grendze 

15. janv. – Pūtelis 

22. janv. – Kancs 

29. janv. – Indriksons 

5. feb – Beard 

12. feb – Pūtelis 

19. feb – Grendze 

26. feb - Kancs 

 

I wish all God’s blessings and Christ’s love this Christmas 

  



ADVENTA  KONCERTS 

 
2022 g. 11. decembrī 

 

plkst. 10os no rīta 

  Latviešu sabiedriskā centrā 

1008 W. 64th St. 

 

 

CASTLETON STRING 

 

QUARTET 
 

 

                                                                   
 

                       Ieeja par ziedojumiem sākot ar $10.                               

                 

        Sekos draudzes tirdziņš, 

        siltas pusdienas ($5.00),  

       Indianapoles latviešu skolas eglīte 

 

      Sirsnīgi aicina 

   Latviešu ev. lut. draudze Indianapolē 

 



ADVENT CONCERT 

 
December 11, 2022 

10:00 am 

Latvian Community Center 

1008 W. 64th St. 

 

 

 

Castleton String Quartet 
 

 

 

   Presented by the Latvian Lutheran Church                       

Suggested donations - $10.00 

 

Following the concert: 

Christmas Bazaar 

Luncheon ($5.00) 

Latvian School Program 
 

 



 

2022 g. decembris
svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena

27 28 29 30 1 2 3

Latviešu skola-

6:00pm

4 5 6 7 8 9 10

10:00 am-LSC

II. Advents Dievkalpojums ar dievgaldu

māc. Puiķe-Wilson

Sekos Kafijas Galds (Kancs)

Latviešu skola-

6:00pm

11 12 13 14 15 16 17

10:00 am-LSC

III. ADVENTA KONCERTS

Sekos siltas Pusdienas, Tirdziņu, un I.L.S. 

Eglīte  - (Indriksons)

Valdes Sēde

6:30pm

LSC Tirdziņs

18 19 20 21 22 23 24

10:00 am-LSC

IV. Advents Dievkalpojums ar dievgaldu

prāv. Lazdiņš

Sekos Kafijas Galds (Beard) un Caroling

5:00 pm - LSC

Kristus piedzimšanas 

svētvakars Dievk.

prāv. Lazdiņš

25 26 27 28 29 30 31

Dievkalpojums nenotiks

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE INDIANAPOLĒ

Draudzes Mācitajs: Ivo Roderts: i.roderts@gmail.com

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

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

4. decembris M. Pūtelis (317) 844-0892

11. decembris A. Kancs (317) 414-4535

18. decembris U. Brikmanis (317) 255-0489

25. decembris Nav -

VALDES DEŽŪRES



 

2023 g. janvāris
svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena

1 2 3 4 5 6 7

Dievkalpojums nenotiks

8 9 10 11 12 13 14

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

Sekos Kafijas Galds  (Grendze)
Latviešu skola-

6:00pm

15 16 17 18 19 20 21

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

māc. Puiķe-Wilson

Sekos Kafijas Galds (Pūtelis)

Valdes Sēde

6:30pm Latviešu skola-

6:00pm

22 23 24 25 26 27 28

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

Sekos Kafijas Galds (Kancs)
Latviešu skola-

6:00pm

29 30 31 1 2 3 4

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

Sekos Kafijas Galds (Indriksons)

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE INDIANAPOLĒ

Draudzes Mācitajs: Ivo Roderts: i.roderts@gmail.com

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

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

1. janvāris Nav -

8. janvāris U. Brikmanis (317) 255-0489

15. janvāris G. Kancs (317) 844-8750

22. janvāris M. Pūtelis (317) 844-0892

29. janvāris P. Pūtelis (317) 571-8485

VALDES DEŽŪRES



DIEVKALPOJUMI: 

Latviešu sabiedriskā centrā, plkt. 10:00os  1008 W. 64th St. Indianapolis, IN 46260 
 

DRAUDZES VALDE: 

Draudzes mācītājs  māc. Ivo Roderts i.roderts@gmail.com 

Priekšnieks   Andrejs Kancs  Dreday517@aol.com  317-414-4535 

Priekšnieka vietnieks  Aija Brugman  Brugbunch@aol.com  317-496-7945 

Kasieris   Mārtiņš Pūtelis putelism@gmail.com  317-440-2114 

Sekretārs   Kārlis Rūsa  sarkalusir@att.net   317-783-2848 

Nākotnes Fonda   Martiņš Grendze mpgilv@comcast.net   317-297-1972 

Sarīkojuma nozare  Māris Kancs  mkancs@gmail.com  317-414-2950 

Sarīkojuma nozare  Gunārs Kancs  GKrunch06@gmail.com  317-844-8750 

Dievk. Pārzinis  Uldis Brikmanis ubrik4@gmail.com   317-255-0489 

Speciāli uzdevumi  Pēteris Pūtelis  ppeterix1@yahoo.com  317-308-0804 
 

DĀMU KOMITEJA: 

Priekšniece  Andra Goetz   ap@bandwagonreo.com 317-575-1934 

Kasiere  Rasma Kancs   RKancs@aol.com  317-844-8750 
 

DRAUDZES GARĪGĀ APRŪPE: 

Draudzes mācītājs māc. Ivo Roderts   i.roderts@gmail.com 

   prāv. Gunārs Lazdiņš   glazdins@indy.rr.com  317-844-8608 

 

ZIEDOJUMI UN NODEVAS 

Ziedojumi un nodevas var nosūtī draudzes kasierim Mārtiņam Pūtelim- 144 First Ct. Carmel, IN 

46033. 

 

Draudzes Ziņas ir vienmēr atrodams mājas lapā: www.indylv.com 

LELBA mājas lapa: www.LELBA.org 

 

Atgādinājums: Lūdzu dariet mums zināmas jūsu adrešu, telefonu un ē-pastu maiņas,  draudzes 

kasierim Mārtiņam Pūtelim 
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