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KO NOZĪMĒ BŪT AUGLĪGAM? 

 

“Tad viņš stāstīja šādu līdzību: "Kādam cilvēkam bija 

vīģes koks, stādīts viņa vīna dārzā, un viņš 

nāca un meklēja tajā augļus, bet 

neatrada.  Un viņš sacīja dārza kopējam: 

redzi, jau trīs gadus es te nāku cerībā 

atrast augļus šajā vīģes kokā, bet 

neatrodu. Nocērt to! Ko tas velti izsūc 

zemi! Bet dārza kopējs atbildēja: kungs, 

atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aproku 

un apmēsloju.  Un, ja tas turpmāk dos augļus, labi; 

bet, ja ne, tad nocērt to."  (Lūkas ev. 13:6-9) 

 Šī līdzība mums atgādina, ka katram no 

mums ir jānes augļi, lai mēs neizniekotu savu dzīvi 

veltīgi. Mēs nevaram novilcināt mums Dieva atvēlēto 

laiku, jo arī šajā līdzībā mēs redzam, ka Kungs gaidīja 

šos augļus trīs gadus. Mēs varētu teikt, ka Kungs ir 

nepacietīgs un nežēlīgs un kā pretstats parādās dārza 

kopējs, kas ir pilns līdzjūtības un pacietības. Viņš ir 

tas, kas izlūdzas priekš mums šo laiku. Mēs protams 

to labi apzināmies, ka Kristus ir arī mūsu dārza 

kopējs, kurš rūpējas par mums, lai mēs nestu šos 

augļus.  

 Vai mēs jūtam šo spriedzi šajā gaidīšanas 

periodā? Tas uzliek uz mūsu pleciem arī zināmu 

atbildību, jo mēs nevaram tikai cerēt uz Kristu, ka 

Viņš jau visu izdarīs mūsu labā. Protams, ka mēs 

tiekam un tiksim aprūpēti, bet ja mūsos nedeg šī 

vēlme sadarboties ar mūsu dārza kopēju, tad augļi tā 

arī izpaliks. Kur tad ir mūsu izejas punkts, kā mēs 

varam uzsākt šo augšanas procesa mijiedarbību? 

Savu atbildi mēs neatradīsim šajā kontekstā, bet tas 

nenozīmē, ka šo atbildi nevarētu atrast. Varbūt, 

vispirms mums ir jāsaprot, kas tad ir šie augļi, kas no 

mums tiek sagaidīti. 

 Pāvils vēstulē galatiešiem min deviņus augļus: 

mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, 

labestība, uzticamība, lēnprātība un 

savaldība. Bieži vien mēs aizķeramies pie 

pirmajiem trim minētajiem augļiem un savu 

uzmanību veltam tikai uz mīlestību, mieru 

un prieku. Bet kas notiek ar pārējiem 

sešiem augļiem, vai tie būtu mazāk svarīgi 

kā pirmie trīs? Būtu svarīgi saprast, kā tad 

mēs skatāmies un uztveram šos minētos augļus. Ja 

mēs to redzam kā ķēdi, kas ir savienoti viens ar otru, 

tad, protams, mēs sapratīsim, ka katrs elements šajā 

ķēdē ir svarīgs. Šo ķēdes virkni mēs varam salīdzināt 

ar mugurkaulu, kur katram skriemelim ir sava nozīme 

un ja kāds skriemelis cieš, tas iespaido visu 

mugurkaulu. Mums ir doti šie deviņi augļi, kas spēj 

mūs uzturēt dzīvus. Mēs nevaram tikai izvēlēties 

vienu vai trīs, jo katram ir sava nozīme. Lai sasniegtu 

šo pilnību mums ir jāsāk no apakšas, tātad ne jau 

mīlestība būs tā svarīgākā, bet savaldība jeb atturība. 

Šie abi vārdi it kā papildina viens otru, atturība vērsta 

uz ārpusi, kas nāk no apkārtējās vides, jeb tas, kas 

mums uzliek spiedienu no ārpuses. Un savaldība, kas 

ir vērsta uz mūsu iekšējo stāvokli, ka mēs spējam 

savaldīt savas emocijas, jeb iegribas, kas ir mums 

kaitējošas. Vai mēs patiesi pievēršam šim auglim 

pietiekošu uzmanību mūsu ikdienā?  

 Rakstnieks Ļevs Tolstojs teica, “tikai tad, kad 

spēsi atturēties no sliktās rīcības, iemācīsies 

atturēties no sliktām domām.” Cilvēka negatīvā 

domāšana ir ciešā saistībā ar to, kā viņš izturas pats 

pret sevi jeb citiem. Mēs bieži lielu uzmanību 

pievēršam mūsu fiziskajai miesai, bet aizmirstam, ka 

mums ir arī garīgā miesa, kura arī ir jāuztur šajā 
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harmonijā. Vai mūsos ir šī vēlme trenēt savu 

savaldību un atturību ikdienā? Dažs labs varbūt 

teiktu, priekš kam tas man ir vajadzīgs. Ja mēs 

turpināsim skatīt Pāvila dotos augļus atsevišķi un ne 

šajā kopībā, mēs nekad neredzēsim šo vajadzību, 

kāpēc tas ir tik svarīgi tieši mums. Mēs visi esam 

izjutuši “peer pressure”, ka mēs sākam darīt lietas 

tikai tāpēc, ka to dara citi. Un tas notiek tāpēc, ka 

mums nav šī trenētā atturības muskuļa, ka mēs 

varam pateikt savu nē. Cik daudz cilvēku dzīves ir 

aizgājušas nebūtībā tikai tāpēc, ka viņi nespēja 

atturēties no ārpuses uzliktajiem spiedieniem. Viņiem 

nebija šī spēka pateikt nē.  

 Lai mēs spētu nest šos augļus, sāksim no 

apakšas, jeb paša pamata. Atturēsimies no kaitīgiem 

iespaidiem, atturēsimies no negatīvām emocijām, 

domām un vēlmēm, jo tās ir nevajadzīgas un pat 

kaitīgas. Iemācīties pacietību nevar vienā dienā, 

mums ir jādod šis laiks. Vai tie būs tikai šie trīs gadi, 

jeb redzot to, ka nekas nemainās, varbūt mums tiks 

iedots vēl viens gads.  

 Apustulis Pēteris raksta, “mums ir dāvāti 

dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās 

dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir 

pasaulē kārību dēļ. Tādēļ pūlieties, lai jūs ticību 

vienotu ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar 

savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar 

dievbijību, dievbijību ar brāļu mīlestību, brāļu 

mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas viss jums ir un 

vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai 

neauglīgiem mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā.”  (2 

Pēt. 1:4-8)  

 Tāpēc sāksim no apakšas, sāksim stiprināt šo 

tikumu – pacietību un atturību.    

   Mācītāja Gija Galiņa 

 
c c c

_____________________________________________________________________________ 

 

LELBA Palīdzības nozares aicinājums 

 

Te saīsinātā veidā ir vēstule draudzēm no LELBA palīdzības nozares vadītājas māc. Birutas 

Puiķes-Wilson: 

   

Mīļie, LELBA saimei piederīgie un atbalstītāji! 

 

Ir aizritējis vēl viens gads, kopš pēdējo reizi pie Jums vērsos ar lūgumu izsvērt Jūsu iespējas sniegt 

finansiālu palīdzību tautiešiem, kuriem neklājas viegli. Pa šo laiku no saziedotajiem līdzekļiem esam 

iegādājušies un aizgādājuši redzes aparātu kādam vājredzīgam zēnam Latvijā. Gandrīz visu redzes aparātam 

nepieciešamo summu ($2715) noziedoja viens cilvēks. Paldies par dāsnumu!  Esam piešķīruši palīdzību 

$1700.- apmērā vasaras nometnes rīkošanai invalīdiem Latvijā. Esam piešķīruši $500.- atbalstu ģimenes mājas 

“Zvannieki” jauniešiem stipendiju fondam. Esam nosūtījuši palīdzību $200.- apmērā daudzbērnu ģimenei 

komunālo maksājumu segšanai. Piešķīrām $2000.- Audžu ģimeņu biedrībai pārtikas paku iegādei audžu 

ģimenēm Ziemsvētkos.  Palīdzības saņēmēji ir bijuši pateicīgi par saņemto.  

Par nožēlu jāteic, ka ar katru gadu ienāk arvien mazāk līdzekļu Palīdzības nozares kasē, un līdz ar to, 

mēs arvien mazāk spējam palīdzēt palīdzības lūdzējiem. Es zinu, ka tad, kad pašiem neklājas viegli, tad nav 

viegli domāt par līdzcilvēku vajadzībām.  

Atgādinu, ka puse no draudzei saziedotā tiks nosūtīta LELBA Palīdzības nozarei, bet otra puse paliek 

katrai draudzei. Šī summa nepapildina draudžu kases, bet ir lietojama palīdzības darbam Latvijai (piem. māsu 

draudžu atbalstam). 

Jau iepriekš sirsnīgs paldies ikkatram par dāsnumu! 

 

Māc. Biruta Puiķe – Wilson 

LELBA PN vadītāja 
c 

Apkārtrakstam klāt pievienots attiecīgs konverts, kuru varat nodot baznīcā vai sūtīt pa pastu.  

Draudzes padome 
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VIDIENES APGABALA PRĀVESTE ILZE LARSEN PASTORĀLĀ VIZITĀCIJĀ  

APVIENOTĀ LINKOLNAS EV. LUT. DRAUDZĒ 

Svētdien, 1. maijā, pēc svinīga dievkalpojuma ar prāvestes Ilzes sprediķi, draudze pulcējās sabiedriskā zālē lai 

tuvāk iepazītos. Labi sagatavotu mielastu gādāja mūsu draudzes locekle Māra Žīgurs.              Fotos: E. Augstums 

        Prāv. Ilze, Ingrida, Iveta, un māc. Gija   

Mācītāja Gija Galiņa un Prāv. Ilze Larsen       Pie Māras gatavotā bufetes galda  

_______________________________________________________ 

Vēstule no prāvestes Ilzes Larsen:  

 

 

2016. g. 7. maijā  

 

Labdien, Kārli, 

 Nedēļa jau pagājusi kopš ciemojos Linkolnā pie jūsu latviešu draudzes. Ar ļoti 

lielu pateicību atceros tikšanos ar jums visiem un ārkārtīgi mīļo uzņemšanu. Tiešām biju 

braukusi pie jums darba un baznīcas lietās. Iznāca gandrīz kā atpūta! Ne ka mēs nebūtu strādājuši, bet 

jūsu izrādītā viesmīlība bija tik sirsnīga, ka jutos kā lielos svētkos. Ļoti pacilāta.  

 Lai Dievs svētī visas Linkolnas draudzes gaitas un jūsu mācītāju Giju!  

 Domājot rītā par Ģimenes dienu - Lai Dievs, mūsu Tēvs debesīs, vieno jūs visus ar īpašu mīlestību 

vienam uz otru, izpratni un, lai jūsu savstarpējās saites tiek stiprinātas rupējoties vienam par otru un tiem, kurus 

Dievs mums uztic šajā pasaulē: "Tad Jēzus, ieraudzījis Savu māti un viņai līdzās mācekli stāvam, ko Viņš 

mīlēja, saka mātei: "Sieva, redzi, tavs dēls!" Pēc tam Viņš saka māceklim: "Redzi, tava māte!" No tā brīža 

māceklis viņu ņēma pie sevis." - Jāņa 19:26-27 

 

Kristus mīlestībā,  

prāv. Ilze Larsen 
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                                                                                                                                Foto: Ron Wilson 

Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes padomes locekļi kopā ar dāmu komiteju un revīzijas komisijas 

locekļiem tika ievesti amatā 2016. g. 6. martā. No kreisās, 1. rindā Iveta Wilson, draudzes ērģelniece Sally 

Johnston, draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons, draudzes mācītāja Gija Galiņa, Māra Murphy, Māra Žīgurs, 

Pēteris Lipiņš. Aizmugurē: draudzes dāmu komitejas priekšniece Nora Šmits, Dagnija Bite, Rasma Strautkalns, 

Valdis Balodis, Ingrīda Bangers, Jānis Lipiņš, Egīls Augstums, Anna Pool, Inta Lūsiņš, Daila Būmanis un Ārijs 

Liepiņš. Iztrūkst Ēriks Lipiņs un Zigrīda Snook.  

 

 

SUNDAY SCHOOL 

Mothers Day, May 8, will be the last Sunday School class until September 11th. We welcome all children to our 

classes. If yhou have any questions or concrns, please contact Laurie Ilisko at 402-489-8367, or by email 

iilisko@neb.rr.com.  Thank you to all the parents, and especially to Evija Lipins, for their help this past year. 

 

Laurie Ilisko, Evija Lipins, Marika Kalnins and Davis Kalnins sending Valentines to God and Jesus. 

mailto:iilisko@neb.rr.com
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DIEVKALPOJUMI 

MAIJĀ 

1. maijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS  

                                                     AR DIEVGALDU 

 

8. maijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                  angļu valodā AR DIEVGALDU 

                        

22. maijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS  

 

29. maijā, plkst. 10.00                DIEVKALPOJUMS 

                                  angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

JŪNIJĀ 

 5. jūnijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS  

                                                     AR DIEVGALDU 

 

19. jūnijā, plkst. 10.00 . . . . TAUTAS SĒRU DIENAS 

                                                  DIEVKALPOJUMS 

 

26. jūnijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                  angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

JŪLIJĀ 

 3. jūlijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS  

                                                     AR DIEVGALDU 

 

10. jūlijā, plkst. 10.00 . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS 

            angļu valodā ar DIEVGALDU 

 

AUGUSTĀ 

14. augustā, plkst. 10.00 . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

            angļu valodā ar DIEVGALDU 

 

28. augustā, plkst. 10.00 . . . . . . DIEVKALPOJUMS  

 

 

SEPTEMBRĪ 

 4. sept., plkst. 10.00 . . . . . . . . . . .  KAPU SVĒTKI                                       

                        WYUKA KAPOS 

 

 

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs jūsu ticībā 

ar visu prieku un mieru, lai jūs kļūtu bagāti cerībā 

Svētā Gara spēkā.   Rom. 15:13 

 

DĀMU KOMITEJA RĪKO  

DAUDZU SALĀTU PUSDIENAS 

Svētdien, 10. jūlijā, pēc dievkalpojuma 

draudzes sabiedriskās telpās 

Pieaugušiem $6.00, bērniem $2.00  

Visi mīļi aicināti 
c 

 

 

Draudzes padome ar palīgiem rīko 

HAMBURGERU PUSDIENAS 

Svētdien, 14. augustā 

pēc dievkalpojuma 

draudzes sabiedriskās telpās 

   Pieaugušiem $8.00, bērniem $2.00 

Visi laipni aicināti!  

0c0 

 

 

 
RUPJMAIZES CEPŠANA 

       28. jūnijā un 30. augustā 
               Pieteikt pie 
          JURA GRĪNBERGA 
            402-475-9733 

 

 

LIELDIENAS RĪTĀ pēc DIEVKALPOJUMA un 

bufetes galda bērni ārā meklē gardumus, kurus 

bija paslēpis Lieldienu zaķis 

    Foto: L. Paeglis 

           Bērni priecājas par Lieldienu groziņiem 
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FROM THE DESK OF SALLY: 

 

Two items need to be addressed on the same page. First, my health which can be verified. My left lung is full of 

scars which have healed the tumors; working on the right lung. I don’t have a computer to do research, but T.V. 

carries a commercial which treats the type of cancer I have with the medication (nivolumab) for cure. I was to 

do the experimental, but was cut at the last minute becasue of another medical condition. Selected recently to 

have genes checked and samples sent to California which may help another person in medication, therapy or 

cure. Oncology will tell you I’m in excellent health and won’t die from the cancer! Blood work is good. 

Scheduled for CT scan in May. God has blessed me and will take care of me. I don’t worry.  

 Second item deals with Good Friday. Such an important day – Christ died such a violent death to save 

us. The Lord took our sins, went forth to His death for our salvation. Everyone needs to observe the day. I 

observe and pray! Have to set the tone for your worship on this most solemn day. Highly important. Starting 

with the Garden and going to Gethsemane. Prelude goes into Jesus, Precious Treasure, Oh! Holy Jesus. You 

need to listen even if you don’t know the music. Carefully selected pieces through each hour of His suffering and 

death! Ending on God so Loved the World – no Postlude, leave in silence. Study the Scriptures, pray throughout 

the day, come to celebrate Tenebrae (Service of Light and Darkness). 

 Thanks for all you do for me to celebrate a Joyous Easter! A very special surpise was the „chicken with 

the egg”.            In Christ’s Love, Sally 

 

 

PADOMES RĪKOTĀS ZUPU PUSDIENAS 

13. martā, Rasmas vadībā. Paldies visiem zupu 

vārītājiem, baudītājiem un darbiniekiem. 

                   Visas fotos: E. Augstums 

Māc. Grīnvalds ar ģimeni pie zupu bufetes 
C 

DĀMU KOMITEJAS RĪKOTĀS PANKŪKU 

PUSDIENAS, Zigrīdas Snook vadībā noturētas  

10. aprīlī. Liela pateicība pankūku cepējām, pankūku 

cienītājiem un darbiniekiem.  

Pankūku cepējas Zigrīda, Rasma, Velta un Astra

Pie pankūku bufetes, no k. Kira, Elga & Rev. Lohmeyer               Priekšā no k. Amy, Velta, Inta, Anita, Mirdza, Rasma 
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PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 11. FEBRUĀRĪ 

Kuno stāsta par notikumiem Latvijā, par kuriem viņš 

cītīgi lasa Interneta avīzēs katru dienu:   

 Mārupē uzcelta liela 

gurķu siltumnīca kur 

nodrošinās gurķus 

ziemas mēnešos, lai 

nebūtu jāimportē dārgos 

Spānijas gurķus. 

   

 Ap 80% iedzīvotāji ir pret 

arābu bēgļu uzņemšanu. 

   

 Par 34 M Eiro 

atjaunos 

Mežaparka 

estrādi 

nākamiem 

dziesmu 

svētkiem, veltīti 

100 g. Latvijas 

pastāvēšanai.  

    

Gaiļezera 

slimnīcā 

atklāta jauna, 

moderna 

operācijas 

zāle ar visiem 

līdzīgiem 

aparātiem kā 

rietumos. Tehniski visiespējamākā Baltijas valstīs. 

    

Japānā notikušo 

pasaules sniega 

skulptūru tēlu 

veidošanas 

sacensības atkal 

uzvarēja Latvija. 

Trešo reizi tas gods 

tiek latviešu 

komandai.  

   

 Nora gatavoja „spaghetti dinner” ar gurķu salātiem, 

maizi, augļiem, kliņģeri. Valija atveda lietuviešu tortes 

par godu februāra dzimšanas dienas svinētājiem – 

Valija, Valdis, Velta D. un Velta M.   
c 

PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 10. MARTĀ 

   Kuno stāsta:  

    

  63 latviešu karavīriem 

kas būdami krievu 

armijā zaudēja dzīvību 

Afganistānā tika atklāts 

piemineklis ar militāro 

godu.  

    

Grammy Award klasiskā 

mūzikas daļā, balvu 

saņēma Andris Nelsons 

par Shostokovič 10. 

simfoniju.  

   

 Pērn sasniegta, Latvijas 

vēsturē lielākā graudu 

kopraža – 3 miljons tonnas. 

    

 

Karlīne Caune ir viena no 

slavenākām modelēm pasaulē un 

Ņujorkas ielās demonstrē slavenākās 

no jaunām kāzu kleitām. 

 

   

Pirmās Latvijā 

audzētas 

garneles ir 

dabūjamas. 

 

 

Šoreiz saimniece bija Laurie Ilisko. Viņai lūdzām 

„corned beef and cabbage” pusdienas. Tās iznāca 

slaveni garšīgas. Bija arī augļi, torte un kliņģeris. 
c 

 

PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 14. APRĪLĪ 

Kuno lasa ziņas no 

Latvijas avīzēm: 

   Uz robežas ar Krieviju ir 

uzbūvēts pirmais žogu 

posms. Līdz 20. g. būs 

pabeigts viss posms.  

   Latvijā atkal līdz 

nākamam gadam slēgs 17 skolas. 
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 Okupācijas muzeju arī 

šogad neatklās slikto 

ēku stāvokļu dēl.  

    

 

 

Nākamgad Latvijā atkal 

notiks Eiropas koru 

olimpiāde. Un nesen, 

14. gadā notika 

pasaules koru 

olimpiāde.  

    

Rīgas parkos un 

dārzos iestādītas 

17,000 atraitnītes 

 

  

Saimnieces Mirdza 

un Rasma mūs cienāja ar garšīgu frikadeļu zupu, 

maizi, augļiem un rolbiskvītu. Nora izcepa kliņģeri par 

godu aprīļa dzimšanas dienu svinētājām: māc. Gija,  

un Aina.  Kārlis rādīja latviešu filmas.  

 
c 

 

 

Draudzes Dāmu Komitejas priekšniecei Norai Šmits, 

    Sirsnīgi pateicos par Jūsu apmeklējumu 

Lieldienās, par garšīgo Lieldienu groziņu, kā arī par 

saldo maizīti.        Pateicībā, Aina Ozols 

 

 

VELTAI DIDRICHSONS IR DAUDZ ILIŅA FOTO NEGATĪVI, 

SĀKOT NO 1950. GADIEM. JA KĀDAM INTERESĒ TOS 

APSKATĪT VAI CIPAROT (DIGITIZE) 

 LŪDZU SAZINĀTIES AR VELTU 

402-486-3823 

c 

 

 

"Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet 

gan tas, kurš spēj dot citiem. Paejieties cilvēkiem 

pretī un dalieties tajā, kas jums ir! Dāvājiet smaidus 

un labestību! Laime ir kā saules gaisma: ja iecelsiet 

kādu saulē, tā apspīdēs arī jūs." 

  (Ogs Mandino)  

 

SAMOVAR EUROPEAN DELI 

3720 N 27th Street 

 

Some of the „Made in Latvia” products they carry 

are:  

 

Riga Smoked Sprats, 

Riga Gold Smoked Sprats Pate, 

Bandi Cottage cheese (Farmers Cheese), Bandi 

Kefir, 

Kāruma chocolate ice cream, 

Laima Frozen tortes, 

Zelta Saule Pickles, Ķedainu pickles. 

Laima chocolates. 

On Fridays they do special home baking: 

Piragi with meat, cabbage or potatoes. 

Also Rolled torte. 

Dadu Lithuanian ice cream and Lithuanian cheese 

 

 

 

 

 

PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC. 

PAR  

APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU 
c 

 


