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ZIEMASSVĒTKU GAIDĀS  

 

„Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest 

to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par 

patikšanu sev pašiem. Ikviens mūsu starpā 

lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam 

par labu, lai to celtu.  Jo arī Kristus nav 

dzīvojis par patikšanu Sev pašam, bet kā 

rakstīts: to zaimi, kas Tevi apsmēja, krituši uz Mani.  

Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu 

pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un 

iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību. Bet Dievs, 

no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu 

prātu savā starpā Kristū Jēzū, lai jūs vienprātīgi vienā 

mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu. 

Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis 

Dievam par godu.  Es gribu sacīt: Kristus ir kļuvis par 

kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai 

apstiprinātu tēviem dotos solījumus, lai citas tautas 

slavētu Dievu par Viņa žēlastību, kā ir rakstīts: tāpēc 

es Tevi slavēšu tautu starpā un dziedāšu Tavam 

Vārdam. Un citur: priecājieties, jūs tautas, kopā ar 

Viņa tautu. Un vēl: slavējiet To Kungu, pasaules 

tautas, un uzgavilējiet Viņam, visi ļaudis! Arī Jesaja 

vēl saka: nāks Isaja atvase un celsies kāds, lai valdītu 

pār tautām, uz Viņu tautas liks savu cerību. Bet 

cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un 

mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara 

spēkā”. (Rom. 15 : 1 – 13) 

   Ar šiem vārdiem mums saka, sagatavojiet tam 

Kungam savu ceļu. Te mēs atpazīstam daudzas lietas, 

kas mums jādara, lai mēs piedzīvotu lielo gaidīšanas 

prieku. Mēs pašlaik atrodamies sagatavošanas jeb 

gaidīšanas momentā. Bet ja mēs sapratīsim šī vārda 

jēgu un tās dziļāko būtību, vai tad tas spēs mums 

atvērt dziļāku perspektīvi visā Ziemassvētku notikumā? 

Pārdomas ir ļoti nozīmīgas mūsu garīgajā 

praksē jo tās mūs ved ceļā uz dziļāku 

sapratni. Un garīgā dzīve arī ir process un 

ceļš un tikai esot ceļā mēs varam sastapt 

Dievu. Bet pirms mēs dodamies šajā ceļā ir 

nepieciešama šī sagatavošanās. 

Gaidīšana ir paradokss. Gaidīt nozīmē būt kaut ko 

neieguvušam un ieguvušam reizē. 

   Ir cilvēki, kas negaida Dievu, jo tiem šķiet, ka Dievs 

atrodas tikai izveidotajās mācībās. Ir cilvēki, kas 

negaida Dievu, jo domā, ka tas atrodas tikai grāmatās. 

Ir cilvēki, kas negaida Dievu, jo tiem šķiet, ka Dievs ir 

atrodams tajās institūcijās, pie kurām tie pieder. Vai 

mums pietiek tikai ar to, ka piederam Baznīcai, jeb ja 

mums mājās ir Bībele? 

   Kas ir tas, ko mēs gaidam savā dzivē? Gaidīšanu 

nav viegli izturēt. Tur ir vajadzīga gan mūsu pacietība 

un izturība, jo ne vienmēr, ko mēs gaidam ir 

iespējams dabūt uzreiz.  Pat cilvēciskajās attiecībās 

vienam ar otru ir nepazīšanas, nepiederēšanas, un 

gaidīšanas elements.  

   Vai tas nozīmē, ka Dievs mums pieder caur to, ka 

viņš mums nepieder? Gaidīšanas priekšnosacījums ir 

pieņemt to, kā vēl nav. Ja cerībā un ar pacietību 

gaidām, tā ir iespēja būt iekšēji aktīviem jo gaidīšanas 

elements mūsos sāk jau darboties. Un cilvēks, kurš 

gaida, nav tālu no tā, ko viņš gaida. Mēs esam garīgi  

stiprāki, ja mums nevis kaut kas jau pieder, bet ja to 

vēl gaidām un pēc tā tiecamies. Jo, ja mums 

piederētu Dievs, tad tas nozīmē viņu sašaurināt, 

izveidot no viņa elku. Tas nozīmē, ka gaidīšanas laikā 

mēs atmetam savus priekštatus, mēs ļaujamies, lai 

notiek šī maiņa. Zināmā mērā tas ir iztukšošanas 

laiks, kad mēs nepieķeramies vairs pie savām 
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radītajām zināšanām. Tikai iztukšojot sevi mēs varam 

ļaut ienākt kaut kam lielākam. 

   Mēs nedrīkstam aizmirst, ka gaidīšana nozīmē 

auglīgu spriegumu. Tā neļauj mums padoties šaubām 

un bezcerībai. Protams, cilvēks nemitīgi cenšas iegūt 

visu, kas viņam ir svarīgs, kas viņam patīk. Tā mēs 

izprotam mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem, 

attiecības ar lietām un tieši tāpat cilvēks izprot 

attiecības ar Dievu. Bet Dieva atbilde uz šādiem 

centieniem ir piedāvājums gaidīt. Mūsu laiks ir gaidu 

laiks. Gaidīšana ir īstais cilvēka liktenis. Jo gaidīt 

nozīmē būt pievērstam nākotnei un caur to mēs 

tiecamies to piepildīt.  

Gaidīt nozīmē, ka pats lielākais un  

skaistākais mums vēl ir priekšā. 

   Ja mēs vēlamies piedzīvot Ziemassvētku skaisto 

laiku, kad mūsu sirds gavilē un līksmo, tad adventes 

vēsts saka, esiet vienprātīgi, pacietīgi un iecietīgi, 

dzīvojiet cerībā un paļāvībā! Šajā laikā mums 

jāiemācās daudzas lietas un viena no tām ir, kā 

sasniegt vienprātību ar Dievu un citiem cilvēkiem. Arī 

Kristus draudze var pastāvēt vienīgi tad, ja tajā valda 

vienprātība. Dievkalpojums zaudē daļu no sava spēka, 

ja mums trūkst šī vienojošā gara, kas mūs tur un uztur 

dzīvus, jo tikai piedzīvojot vienoto garu mēs esam 

spējīgi pastāvēt kā Kristus draudze.  

   Kad mēs domājam par vienprātību, tas dažreiz liek 

mums šaubīties, vai to ir iespējams sasniegt šajā 

dzīvē, jo apkārt mēs redzam konfliktus un cilvēki 

vienmēr cenšas nostāties opozīcijā vienam pret otru. 

Bet šī vienprātība par ko šeit ir runa attiecas uz 

Kristus veidotiem pamatiem, un tas neizslēdz mūs 

katrus, kā personības, katru ar citādām domām un 

uzskatiem. Vienprātībā dzīvojot pat strīdi un 

nesaskaņas nenoved pie šķelšanās un nesapratnes. 

Tikai caur vienprātību mēs varam atrisināt daudzus 

sasāpējušus jautājumus. Bet lai tas notiktu, tas prasa 

no mums iekšēju atvērtību, ka mēs protam ieklausīties 

otra cilvēka domās un viedokļos. Varbūt tā ir pietāte, 

ko mums Dievs vēlas dot šajā adventes laikā. Pietāte 

un iejūtīgums vienam pret otru, lai kopā jebkurā 

situācijā mēs mācētu nonākt pie kopēja atrisinājuma, 

bez naida, bez apvainojumiem un sapratnes. Saprotot, 

ka ne vienmēr tavs viedoklis nav nemaz tas 

pareizākais. Dieva gudrība ir kā apslēpta bagātība un 

tā var būt paslēpta tik vienkāršā vietā, ka to nemaz 

nav viegli pamanīt, tāpēc bieži vien tā mums paslīd 

garām. Kad mēs meklējam pazudušas lietas ir svarīgi 

saprast, mums ir nepieciešams saglabāt vēsu prātu un 

paļāvību, jo tikai tad mēs atradīsim meklēto. Vai 

mums ir šī paļāvība uz Dievu, kad mēs esam apjukuši, 

nokļuvuši nepatīkamā situācijā. Apzinot sevī šo cerību 

un paļāvību uz Dievu mēs varam nonākt pie pareizā 

iznākuma un pie pareizā lēmuma, kur vairs nevalda ne 

mans, ne tavs, bet mūsu. Tāda atklāsme nāk no 

vienprātības gara, ko dāvā Dieva spēks. 

   Iegūstot šo pietāti un iejūtību pret Dieva darbību 

mūsu dzīvē, mēs varam pieņemt Jēzus teiktos 

pamācības vārdus, nedzīvojiet par patikšanu sev 

pašiem, jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev 

pašam. Dievs saka, skaties uz Kristu, Viņš ir tavs 

piemērs, tev jāmācās dzīvot šajā sadraudzībā, jo mēs 

katrs esam daļa no Kristus. Tas liek mums apskatīties 

apkārt un ieraudzīt citus no plašākas perspektīves, 

varbūt tad mēs saredzam tos, kuri varbūt ir daudz 

bēdīgākā situācijā. Ja mēs gribam piedzīvot lielo 

Ziemassvētka brīnumu, tad mums ir arī jādod, sava 

sirds, sava mīlestība tiem, kuriem tā ir nepieciešama.  

   Ziemassvētku laiks ir piepildīts ar došanu, un arī 

mums tiks dota lielākā dāvana jo Jēzus nāk pasaulē, 

lai mūsu dzīve nebūtu bezcerīga un neinteresanta, bet 

lai tā būtu piepildīta ar prieku, sadraudzību un cerību. 

Viņa esamība dāvā mums šo iespēju to piedzīvot un 

priekam ir jāienāk mūsu sirdī un katrā mūsu mājā. Jo 

atvērtāki mēs esam piedzīvojot prieku, jo arvien vairāk 

mēs saredzam sev apkārt to, par ko priecāties. 

Atvērtība, kas mūsos rodas, liek saredzēt arvien vairāk 

un izjust vairāk. 

   Cik bēdīgi un nelaimīgi ir tie, kas nemāk priecāties, 

jo viņi redz dzīvi pelēku, neinteresantu un grūtu, ka tur 

ir vienīgi rūpes, konflikti un pārdzīvojumi. Bet ja nav šī 

prieka, tad patiesībā tas ir brīdinājuma signāls, ka ar 

mums kaut kas nav kārtībā un ka mūsos vēl ir kaut 

kas, kas  traucē piedzīvot šo atvērtību priekam. Tikai 

vispirms aptverot patiesos iemeslus, kas tie ir par 

traucēkļiem, mēs spēsim piedzīvot pārmaiņas savā 

dzīvē. Kas ir tas, kas neļauj atvērties mūsu sirdij 

iejūtībā un sadraudzībā ar citiem?  Mēs zinam, ka 

lielākais šķērslis, kas vienmēr traucē piedzīvot prieku 

un sajust vienprātību ar Dievu ir mūsu grēki, ļaunas 

domas, skaudība, nepiedošana, nesaskaņas, un 

dusmas. Tie ir tie iemesli, kas neļauj mums piedzīvot 

iejūtību un sirsnību vienam ar otru. Tāpēc Dievs dāvā 

adventes laiku, jeb šķīstīšanās laiku, jo mums 

jāsagatavo tam Kungam savu ceļu. Tikai ar tīrām 

sirdīm un neaptraipītām domām mēs piedzīvosim īsto 

svētku prieku un tad mēs slavēsim Dievu un caur šīm 

slavas dziesmām izskanēs mūsu katra pateicība, par 



 3 

katru pārbaudījumu, par katru pamācību, ko mēs 

saņemam. Galu galā, mēs brīnamies paši par sevi, par 

to spēku, kas mums tiek dots, un prieks ir tas kas 

vairo  mūsu spēku uzvarot grūtības un bezcerību mūsu 

sirdī.  

   Mēs esam bagāti un mēs būsim vēl bagātāki, ja tikai 

mēs mācēsim izmantot šo dāvāto adventes laiku tā, 

kā mums to pienāktos darīt, iztukšojot sevi, skatīties  

ar atvērtu sirdi uz pasauli, būt redzīgam, saskatīt tos 

šķēršļus, kas mums traucē to izdarīt. Mēs esam šajā 

kopējā ceļā, kur mēs spējam iegūt vienprātību un 

iejūtību vienam pret otru. Tad mēs no visas sirds 

varēsim priecāties un gavilēt dziedot  slavas dziesmas, 

jo Kristus drīz nāks mūsu vidū.  

         

  Mācītāja Gija Galiņa 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

DRAUDZES PADOMES DARBĪBA 

 

2015. g. 17. augusta sēde notiek sēdes telpās un 

tanī piedalās draudzes mācītāja Gija Galiņa, draudzes 

priekšnieks Valdis Kalniņš, dāmu komitejas 

priekšniece un padomes locekle Nora Šmits un 

padomes locekļi Egīls Augstums, Ingrīda Bangers, 

Kārlis Indriksons, Ārijs Liepiņš, Ēriks Lipiņš, Jānis 

Lipiņš un Rasma Strautkalns.  

 Draudzes kasieris Jānis Lipiņš izsniedz kases 

pārskatu no 2015. g. 1. janvāra līdz 17. augustam. 

Ienākumi, (kopā ar ietaupījuma izņemtie $20,965) ir 

$43,877.73. Izdevumi $36,357.02. Remonti 

$9,612.89. Kopā $45,969.91. Iztrūkst $2,092.18.  

 Valdis Kalniņš ziņo, ka tagad Apkārtrakstā tiks 

ievietoti mācītājas, draudzes priekšnieka un dāmu 

komitejas priekšnieces adreses un telefona numuri.  

  Valdis parāda piemērotu draudzē iestāšanās 

formu, kura būs jāizpilda draudzes locekļiem par 

kuriem vēl nav ievākta nekāda aptauja.  

  Līdz šai dienai 35 draudzes locekļi šogad vēl nav 

ziedojuši draudzei neko. Lūgums būtu draudzes 

locekļiem negaidīt līdz gada beigām lai maksātu 

draudzes devas. Ikvienam draudzes loceklim ir 

pienākums atbalstīt savas draudzes darbību.  

 Māc. Galiņa un Nora ir izgatavojušas jaunu 

draudzes „letterhead”. Mācītāja 30. augustā vadīs 

Kapu svētkus Omahas draudzes kopai. Dāmu 

komitejas rīkotais kafijas galds 16. augustā pēc 

dievkalpojuma bija labi apmeklēts un tas deva $45 

atlikumu dāmu komitejas darbam.  

  Kārlis meklē talciniekus krūmu apgriešanai un lai 

uzpostu apkārtni pie mācītājas mājas u sabiedrisko 

ēku, sestdien, 22. augustā no 8:00 – 11:00.  

  Hamburgeru pusdienām Valdis un Ārijs saliks 

galdus 72 personām. Ēriks gādās galveno produktu 

iegādi un sarunās palīgus cepšanai. Rasma gādās par 

galdu klāšanu un citu produktu iegādi. Ir sarunāti kas 

gādās gurķus, tomātus, saldo ēdienu un citas 

piedevas.  

  Sabiedrisko telpu vēsinātājs ir sabojāts no zibens 

spēriena. Jauna vēsinātāja vienība izmaksāja $8,620 

(ieskaitot jaunas caurules un elektriskos vadus). 

Apdrošināšanai bija jāsamaksā $500 (deductible).  

  Kārlis un Egīls apņēmās nozāģēt nokaltušo egli.  

  Auto novietnes laukuma darvas pārklājs (overlay) 

un plaisu salabošana izmaksātu $1,250. Nora 

ierosina aizpildīt tikai jaunās plaisas. Kārlis arī izteic 

domu, ka pārklājs nebūtu vajadzīgs. Valdis par to 

pārliecināsies ar kontraktēju.  

 Irēne Murphy vēlās iestāties mūsu draudzē. 

Padome apstiprina viņas uzņemšanu draudzē un vēl 

viņai labas sekmes draudzes darbā. 

   Draudzes padome 

 

2015. g. 19. oktobra sēde notiks sēdes telpās un 

tanī piedalās draudzes mācītāja Gija Galiņa, draudzes 

priekšnieks Valdis Kalniņš, dāmu komitejas 

priekšniece un padomes locekle Nora Šmits un 

padomes locekļi Egīls Augstums, Ingrīda Bangers, 

Kārlis Indriksons, Ārijs Liepiņš, Ēriks Lipiņš, Jānis 

Lipiņš, Pēteris Lipiņš un Rasma Strautkalns.  

  Draudzes kasieris Jānis Lipiņš izsniedz kases 

pārskatu no 2015. g. 1. janvāra līdz 19. okbtobrim. 

Ieņemts $40,162.63, kopā ar $20,965 no kases 

aizņemto ietaupījumu ir $61,134.73. Izdots 

$47,415.42, remonti $10,043.13, kopā izdots 

$57,458.55. Iztrūkst $3,676.18. 

  Draudzes priekšnieks Valdis Kalniņš ziņo, ka auto 

stāvvietai pie baznīcas ir salabotas plaisas un 

pārlietas divas kārtas dravas apklāji (overlay) par 

$1250. Baznīcas priekštelpu jumts ir iesākts labot, 

bet vēl nav pabeigts, ko Kārlis izdarīs drīzā laikā.  
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  Kārlis ir apsolījies braukt uz Vidienes apgabala 

draudžu konferenci, Grand Rapidos, MI. Valdis ir 

pagatavojis Kārlim balsošanas pilnvaru lai pārstāvētu 

mūsu draudzi. Ir jautājums par ceļa izdevumiem kas 

ir pārsnieguši paredzēto summu budžetā. Ir 

ierosinājums noskaidrot gada sākumā kur draudzes 

pārtāvji piedalīsies sanāksmēs lai varētu pareizāk 

novērtēt budžeta plānošanu.  

  Pļaujas svētku aicinājumam par pateicību Dievam 

ziedot draudzes vajadzībām, šogad ir vislabākā 

atsaucība kā iepriekšējos gados. Ziedojumu 

aicinājums tika piesūtīts visiem draudzes locekļiem, 

draugiem un labvēļiem, kā arī amerikāņu draugiem 

un pazīstamiem. Patreiz Pļaujas svētkos ir ieņemts 

$6,315. 

  Mācītāja Gija Galiņa ziņoja, ka apmeklējusi Ilmāru 

Didrichsonu slimnīcā divas reizes. Mācītājas lekcija 

baznīcā bija labi apmeklēta. Bībeles stundā 

piedalīsies vairāki kā ieprieskšējo reizi. To varētu 

noturēt sabiedriskā zālē vai baznīcas lejas telpās.  

  Mācītāja Galiņa bija uz semināru Kalifornijā, bet 

pate sedza ceļa izdevumus.  

  Dāmu komitejas priekšniece Nora Šmits ziņo, ka 

13. okt. valdes sēdē norunāti Ziemassvētku tirdziņa 

darbi. Piparkūku mīklas gatavošana paredzēta 

novembra mēneša sākumā; cepšana sāksies 16. 

novembrī. Dāmu komiteja ir saņēmusi 2 ziedojumus 

no Ilmāra Didrichsona ģimenes: $200 un $100.  

  Draudzes saimniece Rasma Strautkalns pateicās 

visiem, kas piedalījās un palīdzēja hamburgeru 

pusdienās.  

  Kārlis parāda apsveikumu kartiņas kādas pārdod 

Denveras draudze. Kartiņās ir redzami draudzes 

baznīcas skaistie latviskie logi un maza vēsture par 

tiem.  

  Lietotās grāmatas baznīcas pagrabā vajadzētu 

sadalīt pēc kategorijām. Darbu norunās vēlāk rudenī. 

Paziņot apkārtrasktā, ka grāmatas var izvēlēties pēc 

patikas, ņemt uz mājām un paturēt.  

  Kārlis darīs krāsošnas darbus draudzes īpašumā -- 

baznīcas priekštelpā, pie sabiedriskās zāles un citur.  

  Māra Žīgurs ir lūgta sagatavot bērnu Ziemassvētku 

programmu. Marga Galiņa ir lūgta palīdzēt Mārai un 

lai iemāca kādu tautas deju maziem bērniem.  

  Valdis ir sarunājis siltuma sistēmas pārbaudi 17. 

nov. draudzes īpašumos.  

  Nekāds atrisinājums nav vēl atrasts ko darīt ar 

neaktīviem (nemaksātājiem) draudzes locekļiem.  

  Ir ierosinājums par dažu veikalu, kurus apmeklē 

latvieši (Samovar, Harvest Market, u. c.) sludinājumu 

ar reklāmu ievietošanu draudzes apkārtrakstā. 

Jautājums ir vai attiecīgie veikali būtu par to 

ieinteresēti un cik par to viņi varētu maksāt. Valdis 

apciemos veikalus ar piedāvājumu. 

   Draudzes padome 

 

 

Fotos: Ārijs Liepiņš 

 

 

Mācītāja Gija Galiņa notur Kapu Svētku dievkalpojumu Wyuka kapos 6. septembrī. 

Pēc dievkalpojuma pulcējāmies sabiedriskā zāle uz dāmu komitejas klāto kafijas galdu Zigrīdas Snook vadībā.
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HAMBURGERU PUSDIENAS 

Foto: V. Kalniņš        Foto . E. Augstums 

Hamburgeru pusdienas bija labi apmeklētas un viss bija labi sagatavots ar garšīgiem ēdieniem. Par to liela 

pateicība padomes saimniecei Rasmai Strautkalns ar palīgiem un hamburgeru cepējiem, no kreisās Egīls 

Augstums, Todd Daringer, Ivars Kalniņš, Ēriks Lipiņs un Ken Duckers.  Foto par labo roku, Ēriks Lipiņš un 

Pēteris Lipiņš. 

      Fotos: E. Augstums       

     No kreisās, Norma Augstums, April Lasenieks,    Laurie Ilisko un citi viesi gaida uz hamburgeriem 

         Velta Didrichsons un Rasma Strautkalns.  

_________________________________________________________ 

 

PĻAUJAS SVĒTKU MIELASTS 

Pļaujas Svētku mielasts noturēts pēc dievkalpojuma 4. oktobrī. 

      Fotos: Ā. Liepiņš 

     No kreisās, Andris Ozols, Aimārs un Grace Liepiņš,         Aina un Valdis Kalniņi, Daila Būmanis, Andrejs Eglīte, 

   Ingrīda Bangers, Marga Galiņa un māc. Gija Galiņa   Sally Johnston, Inta Lūsiņš, Nora Šmits, un māc. V. Grīnvalds 
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DIEVKALPOJUMI 

 

NOVEMBRĪ    

 1. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                                         AR DIEVGALDU  

 

 8. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS 

                                   angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

22. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . VALSTS SVĒTKU 

                                                     DIEVKALPOJUMS 

 

29. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . .   DIEVKALPOJUMS                        

             angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

DECEMBRĪ  

 6. dec., plkst. 10:00 . . . . . . . . .   DIEVKALPOJUMS 

                                  AR DIEVGALDU  

     

13. dec., plkst. 10:00 . . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS 

             angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

20. dec., plkst. 14:00. . . . . . . DRAUDZES EGLĪTES 

                           SARĪKOJUMS 

 

24. dec., plkst. 18:00 . . . ZIEMASSVĒTKU VAKARA 

                        DIEVKALPOJUMS angļu valodā 

 

JANVĀRĪ 

  

10. janv., plkst. 10:00 . . . . . . . .   DIEVKALPOJUMS 

                                  AR DIEVGALDU 

 

17. janv., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

             angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

31. janv. plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

              

 

FEBRUĀRĪ 

 7. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS  

                        AR DIEVGALDU 

 

14. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS 

             angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

28. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 
 

 

 

Laipni lūdzam apmeklēt gadskārtējo 

 draudzes dāmu komitejas 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅU 
Svētdien, 6. decembrī, 

 plkst. 11:30, pēc dievkalpojuma, 

draudzes sabiedriskās telpās. 
SILTAS PUSDIENAS 

LOTERIJA 
 

PĀRDOŠANĀ: 

PIPARKŪKAS -- $13.00 / mārciņā 

PĪRĀGI -- $10.00 / ducis 

DZELTENMAIZE -- $10.00 / kukulis 

BALTIE CEPUMI -- $10.00 / mārciņā 

PELĒKIE ZIRŅI 

 

Iepriekš pasūtījumi piparkūkām, 

 pīrāgiem, dzeltenmaizei, un baltiem cepumiem 

līdz 29. novembrim pie 

Ingrīdas Bangers, 402-730-5194 

 

Sestdien, 5. decembrī, 

no plkst. 3:00 līdz 4:00 pēcpusdienā, 

mantas loterijai 

draudzes sabiedriskās telpās 

pieņems Ingrīda Bangers 
c 

Laipni aicinām arī ziedot 

mājās ceptas maizes vai saldumus 

pārdošanai tirdziņā. 

 

 

 

LEKCIJAS BAZNĪCĀ 

Trešdienās, plkst. 6:30 vakarā: 

Nov. 18 – sievietes kristietība no 6. līdz 10. 

gadsimtam 

Jan. 20, 2016 

Feb. 17, 2016 
k 

BĪBELES STUNDAS BAZNĪCĀ 

Trešdienās, plkst. 6:30 vakarā: 

Dec. 9 (datums mainīts no Nov. 25) 

Jan. 27, 2016  

Feb. 24, 2016   
k 

Aicinām visus piedalīties! 
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DIEVA MIERĀ AIZGĀJIS 
 

Ilmārs Didrichsons 

Dzimis: 1924. g. 30 novembrī, Rīgā 

Miris: 2015. g. 30. septembrī, Linkolnā 

Izvadīts: 2015. g. 6. oktobrī 
P 

„Labo cīņu es esmu izcīnījis,  

skrējienu esmu pabeidzis, 

ticību esmu turējis.” 

Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:7 
 

 

 

PATEICĪBAS 

 

Draudzes padomes vārdā izsaku sirsnīgu pateicību 

draudzes draugiem un labvēļiem par ziedojumiem 

Pļaujas Svētkos un draudzes vajadzībām līdz  

š. g. 19. oktobrim. 

Maruta un David Barnhouse   $   900 

Ruta un Randy Jensen   $1,000 

Todd Daringer & Mary Curtis  $   100 

Milija Howe     $   100 

Sally Johnston    $     10 

Leonija Petraška   $     50 

Suzanne Treijs    $     25 

Aivars & Vija Zeltiņš   $   100 

Dace Zeltiņš    $     30 

Ilmārs Didrichsons         $   100 

  

Paldies Aldim un Ivaram Augstumam (Augstums 

Printing) par ziedojumu apkārtraksta pavairošanai. 
k 

Paldies Veltas Didrchsons ģimenei par $200 

ziedojumu Ilmāra Didrichsona piemiņai. 
k 

Paldies Kārlim par aptīrīšanas talkas noorganizēšanu 

ap mācītājas māju un sabiedrisko ēku. Paldies 

visiiem palīgiem un pusdienu gatavotājām Rasmai 

O’Connell un Mirdzai Ješauckis. 

 Sirsnīgā pateicībā, 

 Valdis Kalniņš, draudzes priekšnieks 

 

 

LIETOTĀS GRĀMATAS, kas atrodas pagraba 

aizmugures telpā, var izvēlēties pēc patikas, ņemt uz 

mājām, lasīt, un paturēt. 

Mīļā Nora! 

 No sirds pateicamies Tev, Nora, un draudzes 

dāmu komitejai par čaklajām rokām un atsaucīgajām 

sirdīm kad izvadījām Iliņu pēdējā dusā. Jūs vienmēr 

esat klāt kur noder atbalsts. 

  Paldies, Velta un Ilmāra Dirdrichsona 

      ģimene 

 Pateicībā pievienojam $100 ziedojumu dāmu 

komitejai. 

 Pievienojam arī čeku par $200, sakopotu no 

ziedojumiem Ilmāra piemiņai, kuriem nebija norādīti 

specifiski mērķi. Šos ziedojumus novēlam dāmu 

komitejai.  
k 

 

 

Pateicība Veltai Didrichsons un Ilmāra Dicrichsona 

ģimenei par $100 ziedojumu dāmu komitejas 

darbam, kā arī par dāmu komitejai novēlētiem $200, 

Iliņa piemiņai.  

 

Pateicība Valdim J. Jodais, South Hill, WA, par $75 

ziedojumu dāmu komitejai, I. Didrichsona piemiņai.  

 

Pateicība Annai Pool par $10 ziedojumu dāmu 

komitejas darbam.  

 Nora Šmits, dāmu komitejas priekšniece 
 

 

 

 

SVĒTDIENAS SKOLA -- SUNDAY SCHOOL 

Sunday School is held on every English service 

Sunday.  Our lessons always include that day’s Bible 

lesson as well as an activity to help the children 

understand the teachings of our Church.  We 

currently have 7 children registered; however, all 

children are welcome to attend.  For more 

information, please contact Laurie Ilisko at 

iilisko@neb.rr.com or 402-489-8367. 

 

  

 

APVIENOTĀS LINKOLNAS LATVIEŠU 

EV. LUT. DRAUDZES PILNSAPULCE 

2016. g. 28. februārī, plkst. 11:30 

Baznīcas lejas telpā 

Tuvāka informācija sekos. 
cmc

mailto:iilisko@neb.rr.com
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PENSIONĀRU SATIKŠANĀS  

 

Neticami, ka vasara drīzi būs pavadīta. Šodien ir jau 

10. septembris. Mēs, pensionāru grupiņa, esam atkal 

kopā sanākuši, lai viens ar otru pārmainītu kādu 

vārdu, paklausīties Kuno stāstījumā par Latviju. Ir 

interesanti to paklausīties. Un tad varam baudīt 

saimnieču gatavotās pusdienas. Šīs dienas 

saimnieces bija māsas -- Mirdza un Rasma ar 

palīdzēm. Bija ļoti garšīgs sacepums ar gaļu un 

saknēm, tomāti un svaigu gurķu salāti. Saldais ēdiens 

un Noras ceptais kliņģeris. Cepējai tas vienmēr ļoti 

labs padodas. Paldies Ingrīdai par alu. Šī mēneša 

jubilāres Anniņa un Herta. Viņas sveica nodziedot 

„Daudz baltu dieniņu”. Mācītāja Gija noturēja galda 

lūgšanu. H. L.  

 

No 17. jūlija Latvija sāka olu 

eksportu uz ASV. Kontrakts ir 

uz vienu gadu. Visas Latvijas 

olas ir brūnās. 

   Ap 20 Latvijas zvejas 

produktu ražotāji var eksportēt savus produktus uz 

Ķīnu.  

   Šogad sagaida rekordu lielu graudu ražu, ap 25% 

vairāk no katra hektāra kā pērn. Arī būs ļoti laba 

dārzeņu, kartupeļu 

un augļu ražas.  

     

Rīgas pils pārbūve 

ir jau 70% 

pabeigta.            

 

„FoodUnion” 

 piena pārstrādes uzņēmums 

Šanhajā atver saldējumu 

veikalu iepirkumu centrā ko katru dienu apmeklē ap 

100,000 pircēji. K.S. 
c 

Šodien ir skaista rudens diena. Ir patīkami silts un 

saulains, lai gan ir jau 15. oktobris. Būtu patīkami 

pasēdēt kādā parkā un baudīt „piknika” veidā 

pusdienu maltīti. Diemžēl tuvumā mums nav neviena 

parka. Bija labi arī mūsu sabiedriskās telpās sēdēt pie 

skaisti dekorētiem galdiem un baudīt Noras gatavotās 

pusdienas. Pusdienās bija sutināta vērša gaļa (pot 

roast à la Danieli) un citas piedevas, arī Noras 

skābētie gurķi, kas garšoja ļoti labi. Nora ir arī šī 

mēneša jubilāre; sveicām ar dziesmu „Daudz baltu 

dieniņu...” Galda lūgšanu teica draudzes priekšnieks 

Valdis. Paldies visām darba darītājām. Paldies 

Ingrīdai par alu. Kā parasti, Kuno pastāstīja 

jaunumus, kas beidzamā laikā notikuši Latvijā. H. L.  

   Lielvārdes militārā lidlaukā pašlaik atrodas 2 ASV 

bezpilota lidmašīnas, bet paši piloti ir Texas pavalstī 

militārā bāzē.  

   Pasaules mūzikas kritiķi iekļauj Māri Jansonu un 

Andri Nelsonu 10 labāko diriģentu vidū.  

   Latvijā 2017. gadā atkal notiks pasaules koru 

olimpiāde. 2014. g. arī notika Latvijā. 

   Irākas bēgļu bērniem būs obligāti jāiet latviešu 

skolās. Vīri nedrīkst sist sievas un var būt tikai viena 

sieva.  

Doma baznīcas tornī 

uzceļ jaunu varonīgu 

gaili. K. S.  
 

c 

 

 

RUPJMAIZES CEPŠANA 

 

Otrdien, 15. decembrī, un  

2016.  g. 23. februāri 

PIETEIKT PIE JURA GRĪNBERGA 

402-475-9733 

 

 

 

DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS 

PILNSAPULCE 

Svētdien, 2016. g. 7. februārī 

pēc dievkalpojuma, baznīcas lejas telpā 

Darba Kārtība: 

 1. Sapulces vadības vēlēšana. 

 2. 2015. g. pilnsapulces protokola   

                             nolasīšana. 

 3. Darbības un kases pārskati. 

 4. Priekšnieces vēlēšana. 

 5. Dāmu komitejas amatpersonu vēlēšana. 

 6. Darbības plāns 2016. gadam: 

  a. Ziedojumi 

  b. Sarīkojumi 

 7. Dažādi jautājumi un ierosinājumi 
mcm 
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Draudzes 

Ziemassvētku eglītes sarīkojums 
Svētdien, 20. decembrī, plkst. 2:00 pēcpusdienā 

Draudzes sabiedriskā zālē 

Svētbrīdis 

Priekšnesumi 

Ziemassvētku vecīša apciemojums 

Atspirdzinājumi 

  Kafijas galds groziņu veidā 

 

Visi mīļi aicināti piedalīties! 
 

mcm 
 

 
 

 


