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"ES ESMU DIEVA MĪLESTĪBAS APŅEMTS UN TĀPĒC ES VĒLOS TO DOT TĀLĀK"
"Kāds rakstu mācītājs pienācis klausījās viņus strīdamies. Dzirdēdams, cik viņš tiem labi atbild, tas jautāja
viņam:"Kurš bauslis ir augstākais?" Jēzus atbildēja:"Augstākais ir: klausies, Israēl, Kungs, mūsu Dievs, ir
vienīgais Kungs. Un mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds un no visas dvēseles, un ar visu prātu, un ar visu
spēku. Otrs ir šis: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. – Par šiem augstāka baušļa nav." Rakstu mācītājs viņam
sacīja: "Pareizi, Skolotāj, tas ir tiesa, ko tu sacīji: viņš ir vienīgais, un cita nav kā vien viņš; un: to mīlēt no
visas sirds un ar visu prātu, un ar visu spēku un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu – tas ir vairāk nekā visi
sadedzināmie un citi upuri." Un Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja:"Tu neesi tālu no
Dieva valstības." Un neviens vairs neuzdrošinājās viņu izjautāt." (Marka 12:28-34)
Tad kad mēs gājām iesvētas mācībā, mums
visiem bija jāapgūst 10 baušļus, bet šajā stāstā, mēs
redzam rakstu mācītaju, kas grib skaidrību, kad jautā,
kurš ir tas svarīgākais bauslis? Jo mēs domājam, ka
mēs nespējam izpildīt visus Dieva dotos baušļus, tad
varbūt mēs varam izpildīt tikai to svarīgāko, jeb
augstāko bausli, tāpēc tiek pacelts šis jautājums. Kā
mums dzīvot, kas ir tas svarīgākais, kam paklausīt,
tie ir tie jautājumi, kas nomoka cilvēku prātu. Un te
Jēzus dod atbildi.
Augstākais bauslis runā par attiecībām, kā
mēs attiecamies pret citiem cilvēkiem, kā mēs
izturamies paši pret sevi. Jo mēs nevaram piepildīt
augstākā baušļa prasību, ja nemīlam paši sevi. Un
varbūt tas ir tāds ļoti kutelīgs jautājums, ja uztveram
šo mīlestību uz sevi, kā grēcīgu, jo vai mēs
nepārvēršamies par lieliem egoistiem un patmīļiem,
ja sākam mīlēt sevi. Bet tā ir māksla, novilkt
robežas, kad mēs ieraugam, ka tur nav egoisms, jo te
Dievs dāvā šo jauno iespēju, jo mīlot sevi mēs
mācamies arī mīlēt citus.
Mīlestība ir kristietības mācības essence. Tā ir
māksla, ko mēs nekad pilnībā nevaram apgūt, to mēs
mācamies un mēģinam piepildīt visā mūža garumā.

Kad mums uzdod jautājumu, kas ir mīlestība, mums
nemaz nav tik viegli uz to atbildēt. Ričards Rors savās
pārdomās dalījās šajā mīlestības daudzpusībā. Un
varbūt tie pieturas punkti ir svarīgi, lai mēs ne tikai
iemācītos, bet arī spētu piepildīt augstākā baušla
prasību savā dzīvē.
Pirmais ir tas, ka mīlestība ir visu lietu
essence, tas ir mūsu pamats un arī mērķis. Tad kad
tu mīli tu darbojies atkarībā no savas dziļākās un
patiesās būtības. Kas tad ir mana patiesā būtība, vai
grēku pilnā dvēsele jeb mīlestības piepildītā essence.
Mēs esam radīti šajā pasulē, ne jau tāpēc, lai
grēkotu, bet lai saņemtu Dieva svētību. Tas ir
primārais. Tāpēc Dieva uzdevums ir saukt mūs
atpakaļ pie šīm primārām attiecībām. Vispirms mēs
aptveram šīs essences būtību un nākošais ir tas, ka
mēs to praktizējam.
Mīlestība ir klātesamība. Mēs katru mirkli
izjūtam Dieva mīlestības klātesamību. Tā nav kaut
kur tālu no mums, tā ir šeit. Ja Dieva gars ir elpa, tad
mēs Viņa mīlestību ieelpojam un izelpojam ik minūti.
Mēs tikai to aizmirstam, jeb nepievēršam tam
uzmanību. Tāpēc mēs redzam, ka piedzīvot
mīlestības klātesamību prasa mūsu uzmanību. Tas

pats jau notiek mūsu attiecībās ar sevi un citiem
cilvēkiem, ja mēs ignorējam sevi, jeb otra cilvēka
klātbūtni, vienkārši to neievērojam, mēs nevaram just
nekādu mīlestību ne pret sevi un ne pret otru un tad
augstākais bauslis paliek neizpildīts.
Varbūt tāpēc Jēzus tik bieži savās mācībās
uztver redzēšanas nepieciešamību. Jēzus mums
māca, kā redzēt, kā skatīties. Lūkas ev. runā, ka
“Miesas gaismeklis ir acs; ja tava acs ir skaidra, tad
visa tava miesa ir gaismas pilna; bet, ja acs kļūst
ļauna, arī tava miesa ir aptumšota.” Kā mēs
skatamies pasaulē, kā es redzu pasaauli un kā es
redzu sevi un citus, tas ir veids, kā mēs piepildam
Dieva mīlestības essenci šajā dzīvē. Jebkuras garīgās
prakses pamatā ir viens mērķis- iznīcināt ilūzijas, lai
mēs pilnībā piedzīvotu savu klātesamību šajā
pasaulē, lai mēs redzētu lietas, kādas tās ir, redzētu,
kas esam mēs un redzētu kas var notikties. Tā ir tā
skaidrība pēc kā mūsu sirds ilgojas, tikai dažreiz
nezinam, kā to sasniegt.
Mīlestība, kas prasa šo spēju redzēt ar
skaidru aci. 16 gs. Mistiķis Jānis pie Krusta sacīja, ka
ciešanu sakne ir tā, ka mums trūkst mīlestības. Nav
jau runa par to, ka ir Dieva mīlestības trūkums
pasaulē, runa ir par to, ka mūsu ierobežotā
kapacitāte neļauj to piedzīvot. Mūsu mīlestības telpa
ir par šauru, lai Dieva mīlestība varētu tur ienākt. Lai
paplašinātu šo ierobežoto kapacitāti mums ir jākļūst
atvērtiem. Bet cik atvērti mēs spējam būt? Ja 20
gadus atpakaļ mēs jutāmies droši, cilvēki pat
neslēdza mājas durvis, durvis bija atvērtas, mēs bez
bailēm varējām dzīvot. Tas protams deva šo brīvības
izjūtu. Bet tagad, kad mēs dzīvojam bailēs un ir
cilvēki, kas pastiprina šo baiļu izjūtu ar savu
demagoģiju. Tad mēs saprotam, ja mēs paliekam
ieslēgti šajā telpā, kur valda bailes, nedrošība un
šaubas, mīlestībai nav vietas. Varbūt tādas pašas
emocijas mēs izjūtam, kad domājam, kā mēs Dieva
mīlestību varam uzņemt. Varbūt mūs attur arī tas, ka
mēs sev neticam, jo nedomājam, ka esam Dieva
mīlestības vērti, jeb ka mums būs jādod tādu pašu
mīlestību atpakaļ. Kad es jautāju, vai es varu mīlēt
tāpat, kā Dievs mīl mani? Te paradās mūsu šaubas,
bet ja arī mēs šaubamies tad mums ir jāsaredz, ka
mums ir šīs šaubas un bailes. Ko katram no mums ir
jāiziet savs šaubu periods, tas ir tāpat kā mācekļiem
un Dievs nenovēršas no tiem, kas šaubās. Jo mēs jau
nevaram uzņemt Dieva mīlestību vienā mirklī, jo
mīlestības ceļš ir pakāpenisks, mēs ejam soli pa soli

uz šo pilnību, lai spētu piepildīt šo augstāko bausli.
Tāpēc mēs arī mācamies pieņemt savas šaubas,
savas bailes, savu nedrošību. Vienkārši pieņemt un
nevis pretoties šīm izjūtām, kas liek mums saurauties
un palikt neredzamiem Dieva pieskārienam.
Tāpēc ceļš uz mīlestību ved caur skatīšanos
un redzēšanu. Tā ir tā spēja redzēt ne tikai to, kas
virspusē, bet arī to kas atspoguļojas dziļi mūsu sirdī.
Mēs mācamies iepazīt un iemīlēt savu ēnu, savu
atspulgu, vienalga, kādu to mēs redzam, ne vienmēr
tik skaidru un dzidru, bet ja Dievs to pieņem, to
pieņemam arī mēs paši. Cilvēki spēj mainīties uz
labo, ja viņi aptver, ka viņiem ir kāda vērtība. Ar
nosodījumiem, pārmetumiem un kritiku mēs tālu
nekur nevaram tikt. Vai mēs aptveram, ka mēs esam
Dieva līdzības atspulgs, jo Dievs grib atspoguļoties
mūsos. Un tad notiek šī pāreja, ka es ne tikai saredzu
savu atspulgu, bet es spēju skatīties Dieva atspulgā,
kas ir mīlestības piepildījums. Ja mēs izjutīsim tādu
mīlestību un cieņu vispirms pret sevi, tad mēs spēsim
atvērties Dievam un tam ko Viņš grib mums atklāt.
Varbūt tad mēs spēsim pārvarēt savas šaubas un
bailes un spēsim izteikt tādu pašu vēlēšanos, ka
svētais Francisks, kas teica, “Es gribu dot mīlestību
atpakaļ tādā veidā, kā esmu mīlēts.” Es esmu Dieva
mīlestības apņemts un tāpēc es vēlos to dot tālāk.
Gija Galiņa

ES
Trīs lietas mani moka no mazotnes:
Kas biju, kas būšu un esmu kas es?
Daudz atbildes radās, daudz izzuda,
Līdz beidzot šī viena man palika:
Ne puķe, ne lapa, ne zieds es, ne zars,
Ne zvaigzne, ne saule, ne liesma, ne stars, -Es esmu tik sīks zieda puteklīts,
Kas, mūžības vēju nests, lido un trīc.
Un mūžības vējiem, kas dziedot mani nes,
Ja tālāk vēl kādureiz jautāju es:
Kur zieds tas, no kā esmu atšķīries?
Tie dziedot man atbild: to ziedu sauc – Dievs!
Fricis Bārda

DIEVKALPOJUMI
NOVEMBRĪ
10. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
VALSTS SVĒTKU
17. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
DECEMBRĪ
1. dec., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

Laipni lūdzam apmeklēt gadskārtējo
draudzes dāmu komitejas

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅU
Svētdien, 8. decembrī,
plkst. 11:30, pēc dievkalpojuma,
draudzes sabiedriskās telpās.
SILTAS PUSDIENAS - $15.00,
BĒRNIEM – $5.00
LOTERIJA
PĀRDOŠANĀ:

8. dec., plkst. 10:00 . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
24. dec., plkst. 18:00 . .ZIEMASSVĒTKU VAKARA
DIEVKALPOJUMS latviešu un angļu valodās

JANVĀRĪ
5. janv., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU
12. janv. plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
26. janv. plkst. 10:00 .. . . . . . . DIEVKALPOJUMS
FEBRUĀRĪ
2. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

PIPARKŪKAS -- $16.00 / mārciņā
$8.00 / ½ mārciņā
PĪRĀGI -- $16.00 / ducis
DZELTENMAIZE -- $13.00 / kukulis
BALTIE CEPUMI -- $13.00 / mārciņā
PELĒKIE ZIRŅI - $5.00/ mārciņā
Iepriekš pasūtinājumi piparkūkām,
pīrāgiem (maksimums 2 duči),
dzeltenmaizei, un baltiem cepumiem
līdz 1. decembrim pie
Ingrīdas Baņģers, 402-730-5194
Mantas loterijai
Lūdzu ziedojiet kādu vērtīgu mantu šai loterijai.
c
Laipni aicinām arī ziedot
mājās ceptas maizes vai saldumus
pārdošanai tirdziņā.

9. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
23. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS

LŪGŠANAS STUNDAS BAZNĪCĀ

Trešdienās, plkst. 6:00 vakarā:
15. janvārī; 12. februārī; 11. martā
c
MĀC. GALIŅAS LEKCIJAS BAZNĪCĀ

Ziemassvētku vakara dievkalpojums otrdien, 24.
decembrī plkst. 6:00 vakarā. Dievkalpojums un
dziesmas būs daļa pa latviski un daļa pa angliski.
Laipni lūdzam visus draudzes locekļus, ģimenes un
draugus uz šo svētīgo dievkalpojumu. Šogad mēs
noturēsim kafijas stundu tūlīt pēc dievkalpojuma
baznīcas pagraba telpā ar vieglām uzkodām
dzērieniem,
dodot iespēju
paciemoties ar
iebraukušiem ciemiņiem, pirms izklīstot pa mājām.

Trešdienās, plkst. 6:00 vakarā:
22. janvārī; 19. februārī; 18. martā
c
BĪBELES STUNDAS BAZNĪCĀ

Trešdienās, plkst. 6:00 vakarā:
29. janvārī; 26. februārī; 25. martā
c
Aicinām visus piedalīties!

KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS

Mācītāja Gija Galiņa vada Kapu svētku dievkalpojumu Wyuka kapos 1. septembrī

Pēc dievkalpojuma sekoja
Valdas un Jāņa Jaunzemu kapa
plākšņu iesvētīšana, ko vada mācītāja
Gija Galiņa
Fotos: Ārijs Liepiņš
Pieminēti draudzes locekļi kuri miruši laikā no 2018. g. kapu svētkiem: Valda Jaunzemis, Zigrīda Snook,
Valija Garais, Aina Lidija Ozols, Ruta Kallase, un Ainavs Lasenieks.

26. augustā pie mums ciemojās Andris un Candy Ozols un mums pastāstīja par dzīvi Kodiak, Alaskā rādot
interesantus skatus. Dziedājām dažas dziesmas ar Andra tēva Valža Ozola sacerētiem vārdiem un Pārslas
Grīnbergs sacerētām melodijām.

Fotos: Ārijs Liepiņš

ATVADOTIES NO DAVIDA VEIDEMAŅA

Davids Veidemanis dzīvoja Linkolnā īsu laiku, un piedalījās mūsu pasākumos. Darba apstākļu dēļ,
Davids atstāj Linkolnu. 18. augustā sanācām kopā uz "pizza" un alus, lai atvadītos no Davida un
novēlēt viņam sekmes jauā dzīves vietā Kalamzoo.

SIRSNĪGA PATEICĪBA visiem draudzes locekļiem
un labvēļiem par šī gada PĻAUJAS SVĒTKU
ziedojumiem kas kopā sasniedza $6465
Šie ziedojumi ļoti palīdz uzturēt mūsu
baznīcas īpašumus.
Draudzes padome

PATEICĪBA VISIEM KAS PIEDALĪJĀS PĻAUJAS
SVĒTKU MIELASTĀ,
un gādāja garšīgus ēdienus un dzērienus.
Paldies visiem palīgiem!
N.S.
mcm

LATVIAN FILM NIGHT
MERIJAS CEĻOJUMS
Saturday, Nov. 23, 11:00 am. $10.,
includes hot dogs, polish dogs, chips,
popcorn, coffee.
"Merijas Celojums" is a beautifully made film that chronicles the untold
story of how one young lady saved
Latvia's museum treasures as the Nazis
shipped them out of Latvia in advance
of the incoming Russians - - - and how
they were returned to Latvia. Woven
throughout the film is archival footage
of Latvia in the periods of 1944 1973. It shows us what life was like for
those who stayed behind in Latvia in
1944, and lived there for the next 30
years. There's no brutality or disturbing
images. All Latvians should see this
film for its historical content.
PADOMES SĒDE - SVĒTDIEN, 1. DEC.
11:00 pēc dievkalpojuma, baznīcas lejas
telpā.

ZIEMASSVĒTKU EGLITE – KOPĒJI AR
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBU
Svētdien, 5. janvāri, 2:00 pēcpusdienā,

draudzes sabiedriskā zālē
* Groziņu-veida pusdienas.
*
*
*
*

Bērnu programma.
Ziemassvētku dziesmu kopdziedāšana.
Ziemassvētku vecīša apciemošana.
Girgensonu ģimenei (Latvijā) ziedojumi

DĀMU KOMITEJAS RĪKOTAS
ZUPU PUSDIENAS
Svētdien, 26. janvārī, 11:30,
Pēc dievkalpojuma, sabiedriskā zālē
Pieaugušiem $10, bērniem $5.
Visi mīļi aicināti!

DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS
PILNSAPULCE
Svētdien, 2020. g. 2. februārī
pēc dievkalpojuma, baznīcas lejas telpā
Darba Kārtība:
1. Sapulces vadības vēlēšana.
2. 2019. g. pilnsapulces protokola
nolasīšana.
3. Darbības un kases pārskati.
4. Priekšnieces vēlēšana.
5. Dāmu komitejas amatpersonu vēlēšana.
6. Darbības plāns 2020. gadam:
a. Ziedojumi
b. Sarīkojumi
7. Dažādi jautājumi un ierosinājumi
mcm

APVIENOTĀS LINKOLNAS LATVIEŠU
EV. LUT. DRAUDZES PILNSAPULCE
2020. g. 23. februārī, plkst. 11:30
Baznīcas lejas telpā
Tuvāka informācija sekos.
cmc

FIRST TIME PIPARKŪKU BAKING BY MARA ŽĪGURS' ENTHUSIASTIC GROUP

Photos: from Jennifer Tigeris posting on Facebook

Thanks to this groups help, the decades long
dedicated piparkuku bakers were able to
finish up all the baking (total about 180 lbs)
in 3 days. (We did cut down on the number
of batches of dough by one from previous
years). Also, thanks to our ingrediant and
spices buyer Ingrida and dough makers,
managed by Valdis K., of many years!
Everyones help is greatly appreciated. Great
job! N.S.

SAMOVAR EUROPEAN DELI
3720 N 27TH STREET
Just past Menards, and past Salt Creek, on the right.
Here are some of the great food products from the Baltics that you will find there:
Baltic Gold sprotes, Mencu aknas, Svalia cheese, Tauras kvass,
Dadu Ice Cream, Kaija Skumbrias,
and various tortes, cakes, and Napoleon pastries.
They carry many medicinal herbs, many different teas, biscuits, chocolates, juices,
meats, and fishes.
They are open 7 days a week.

PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING SERVICE
PAR APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU

