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MEKLĒJOT PĀRVĒRTĪBAS, LAI ATKLĀTU KUNGA GODĪBAS SPOŽUMU 

 

“Būdami tik lielā cerībā, mēs esam brīvi un pilni paļāvības.  Nevis tā kā Mozus, kas aizsedza savu vaigu ar 

apsegu, lai Izraēla dēli neredzētu izzūdošā spožuma galu. Viņu prāti tika ierobežoti, un līdz pat šodienai, Veco 

Derību lasot, šis apsegs paliek neatsegts – tas zūd tikai līdz ar Kristu. Līdz pat šodienai – ikreiz, kad lasa 

Mozu, uz viņu sirdīm guļ apsegs,  bet, tiklīdz kāds pievēršas Kungam, apsegs viņam tiek noņemts. Kungs ir 

Gars, bet kur Kunga Gars – tur brīvība. Bet mēs visi, būdami atsegtu vaigu, atspoguļojam Kunga godību, un 

Kungs, kas ir Gars, mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības spožumā.” 2. Kor. 3: 12 – 18 

 

   Apustulis Pāvils šajā tekstā turpina šo tēmu un 

ieskicē šo cilvēcisko perspektīvi, kā dievišķā 

apskaidrošana iespaido mūs. Jo mēs katrs nākam 

pasaulē ar šo uzdevumu, lai piedzīvotu šo pārvērtību, 

jeb pilnīgo apskaidrošanu. Uzsvars uz šo, mēs visi, 

neizslēdzot nevienu, ļauj mums 

piedzīvot šo atklāsmi, lai saprastu uz ko 

mēs katrs esam aicināti. “Bet mēs visi, 

būdami atsegtu vaigu, atspoguļojam 

Kunga godību, un Kungs, kas ir Gars, 

mūs pārveido pēc sava tēla aizvien 

lielākā godības spožumā.” 

   Viens mums ir skaidrs, ka mēs 

nespējam tikt pārvērsti bez Dieva līdzdalības. Tikai 

tajos brīžos, kad mēs piedzīvojam Dieva klātesamību, 

tad Viņa spožums izgaismo arī mūs. Pārvērtības 

process iesākas ar to, kad apsegs tiek noņemts, kas 

sākas ar to brīdi, kad Dieva spožums izgaismo mūsu 

cilvēcisko būtību. Kad mēs spējam saredzēt sevi 

tādus, kādi mēs esam. Vai cilvēks patiesi ilgojas 

saskatīt savu patieso būtību? Un mēs saprotam, ka 

cilvēki ir pieraduši dzīvot zem šī apsega, bet paliekot 

zem šī apsega, gan mūsu prāti un sirdis paliek 

ierobežotas jeb nepilnīgas. Tad mēs varētu jautāt, vai 

mēs gribam dzīvot šo ierobežoto dzīvi? Bet tas prasa 

šo atteikšanos no kauna darbiem, lietas ko mēs 

darām slepeni vai atklāti, kas padara mūs nepilnīgus 

Dieva acīs. Mūsu uzdevums, “parādīt sevi atklātā 

patiesībā.” Tāpēc ne visiem ir dota tāda drosme 

nostāties tā Kunga spožumā. Arī Jēzus uz 

apskaidrošanas kalnu ņēma tikai līdzi savus tuvākos 

mācekļus, tie bija tie, kas bija vairāk pieredzējuši un 

gatavi pieņemt nākamo Jēzus mācību. 

   Mēs redzam, kāda ir Pētera, Jāņa un 

Jēkaba reakcija uz šo garīgo 

piedzīvojumu, kad viņi redz šo spožumu. 

Vispirms, ir šī izjustā godbijība un cieņa 

atklāsmes priekšā. Bet pēc tam, viņi sāk 

domāt par sevi, apsvērt savas iespējas, 

jo viņi ir kļuvuši par šiem izredzētajiem 

vietā, aizmirstot pat savu misiju šajā pasaulē. Vai tas 

ir tas pats, par ko runā Pāvils, kad Viņš piemin Mozu 

un Izraēla bērnus, jo šie bērni ir ar apcietinātām 

sirdīm. Cietas sirdis rodas no tā, ka cilvēki dzīvo ar šo 

apsegu. No Pāvila tas izskan, kā cilvēces apsūdzība, 

ka cilvēkam ar nocietinātu sirdi, vienmēr paliks šis 

apsegs, kas neļauj atklāties arī dievišķam visā tās 

pilnībā.  

   Tikai ļaujoties atklāties šim spožumam, kas 

izgaismo mūs pilnībā, ļauj saskatīt mūsu sirds būtību. 

Jānis, Pēteris un Jēkabs ne tikai piedzīvo kaunu, bet 

viņi izjūt arī bailes, kad padebess viņus apklāja. Vai 

tās bija bailes no soda, par tām domām, ko viņi 

apsvēra. Bailes no tā, ka viņi bija pielaiduši kļūdu un 
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ka nebūs šīs piedošanas. Bet viņi dzird šo balsi, kas 

viņus uzrunā. Viņš saka, “šis ir mans Dēls, mans 

izredzētais, to klausīt!” 

   Tātad, nevis klausīt sev, jeb tām domām un 

idejām, kas tikai mums ienāk prātā,  tāpat kā 

mācekļu iekšējā balss izteica šo vēlēšanos, “palikt uz 

vietas, kur liekas, ka viss ir labi, palikt tur, kur var 

justies apmierināts un piepildīts.” Caur šiem vārdiem 

mums grib izteikt šo atgādinājumu, neklausi savai 

balsij, kas reaģē tūlīt,  bet ieklausies dziļāk, lai 

sadzirdētu Kristus balsi, kas mūs aicina uz šīm 

pārvērtībām. 

   Pāvils mums palīdz saskatīt, kas notiek tālāk, kad 

mēs topam izgaismoti, kas mums ļauj saredzēt mūsu 

patieso būtību. Nākamais solis ir nevis slēpties no 

patiesības, bet aicinājums atraisīties no slepenām 

kauna lietām, ka mēs neturpinam dzīvot tā, ka 

mēģinam sevi apmānīt, iestāstot sev to, kas nav 

patiesība. Lasot nesen atklātos manuskriptus, 

Patiesības evaņģēlijs atklāj šo pamatmācību, ka Dievs 

māca tos, kas grib mācīties un tie, kas grib mācīties 

tie arī dzīvos. Viņi mācīsies sevi pazīt, saņemot 

instrukcijas no Tēva. Bet tie, kas paliks ignoranti līdz 

beigām, iegrims aizmirstībā un viņi izzudīs. Ignorance 

pret pamācībām, jeb nevēlēšanās neko mainīt ir 

bīstama, jo tas ir ceļš uz aizmirstību un pazušanu. Tā 

ir mūsu cilvēces lielākā nelaime, ka mēs negribam 

sevi atklāt šajā dievišķajā gaismā, jo mums ir bailes 

un kauns tāpat kā Ādamam un Ievai un viņi ir tie, kas 

slēpās no Dieva. Mēs turpinam slēpties, jo tas ir 

vienīgais, ko mēs zinam. Bet, diemžēl  cilvēki, kas 

grib turpināt dzīvot aiz šī apsega viņu dzīves ir tikai  

pašapmāns, kur nav nekas īsts un patiess. Pāvils 

aicina atsacīties no tāda dzīves veida, kas liekas ērta 

un komfortabla. Bet kas ir tas, kas mums palīdz iet 

citu ceļu? Pāvils mudina mums nezaudēt drosmi, 

paļāvību un atklāt jaunu paradumus, kad mēs beidzot 

ieklausamies un paklausam augstākai balsij, kas mūs 

turpina uzrunāt, kas nemitīgi grib mūs aicināt uz šīm 

pārvērtībām. Mēs esam aicināti uz šo spožumu, ņemt 

dalību tajā un ļauties Kristum, lai  taptu izgaismoti. 

Mēs tiekam pārvērsti Viņa līdzībā, no spožuma uz 

spožumu. Tāpēc ieklausīsimies balsī, kas saka un 

mudina mūs iet tālāk, jo gaisma atspīd taisnajam un 

prieks atmirdz tiem, kas sirdī ir skaidri! Lai gaisma 

ļauj piedzīvot šo skaidrību mūsu sirdīs! 

                                 

                          Mācītāja Gija Galiņa 

 

 

MĀRTIŅA LUTERA 500 GADU SVĪNĪBAS 

mūsu draudze rīko ļoti vērtīgu programmu 

 

Fritz Kristbergs, prāvests emeritus, no Toronto, Kanādas,  
ciemosies pie mums un sniegs divas ļoti nozīmīgas  lekcijas 

 

Ceturtdien, 30. novembrī, plkst. 4:00 pēcpusdienā 

“Mārtiņš Luters: Reformācijas Kontekstā” 

Ar slīdītēm Dr. Kristbergs parādīs un paskaidros kas notika Latvijā – tanī laikā kad Mārtiņš Luters deklarēja 

savas tēzes. Būs pārskats par reliģisko, ekonomisko, un sabiedrisko dzīvi tanī laikmetā. 

Ieeja -  $30, ar pilnām vakariņām. 

 

Otra lekcija būs piektdien, 1. decembrī, 4:00 pēcpusdienā – 

“Kā Celt Katedrāli”. 

Ar slīdītēm Dr. Kristbergs stāstīs par “Chartres” katedrāli Francijā – un kā viņas arhitektūra atspoguļoja tā laika 

uzskatu uz reliģiju, sabiedrību, utt. 

Ieeja - $15, ar vīnu un vieglu uzkodu. 

 
c 

Lūdzu pieteikties līdz 27. novembrim 
pie Noras Šmits - 402-483-6376, vai rakstot uz kunora@windstream.net 
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                  DIEVKALPOJUMI 

 

NOVEMBRĪ    

 

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

                                   angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

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

                                                     DIEVKALPOJUMS 

 

DECEMBRĪ  

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

                                            AR DIEVGALDU 

 

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

             angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

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

           DIEVKALPOJUMS latviešu un angļu valodās 

 

JANVĀRĪ 

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

                                  AR DIEVGALDU 

 

14. janv. plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                  angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

28. janv. plkst. 10:00 .. . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

    

FEBRUĀRĪ 

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

                       AR DIEVGALDU 

 

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

             angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

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

________________________________ 

 

Ziemassvētku vakara dievkalpojums svētdien, 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 un 

dzērieniem, dodot iespēju paciemoties ar 

iebraukušiem ciemiņiem, pirms izklīstot pa mājām.  

 

 

Laipni lūdzam apmeklēt gadskārtējo 

 draudzes dāmu komitejas 

 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅU 
Svētdien,10. decembrī, 

 plkst. 11:30, pēc dievkalpojuma, 

draudzes sabiedriskās telpās. 

SILTAS PUSDIENAS - $10.00, BĒRNIEM – $5.00 

LOTERIJA 
 

PĀRDOŠANĀ: 

PIPARKŪKAS -- $15.00 / mārciņā 

$8.00 / ½ mārciņā 

PĪRĀGI -- $15.00 / ducis 

DZELTENMAIZE -- $12.00 / kukulis 

BALTIE CEPUMI -- $12.00 / mārciņā 

PELĒKIE ZIRŅI  

 

Iepriekš pasūtījumi piparkūkām, 

 pīrāgiem, dzeltenmaizei, un baltiem cepumiem 

līdz 3. decembrim pie 

Ingrīdas Baņģers, 402-730-5194 

 

Mantas loterijai 

Lūdzu ziedojiet kādu vērtīgu mantu šai loterijai. 

Ingrīda Baņģers pieņems Jūsu mantas draudzes 

sabiedriskās telpās Sestdien,  9. decembrī, 

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

Laipni aicinām arī ziedot 

mājās ceptas maizes vai saldumus 

pārdošanai tirdziņā. 

 

 

 

MĀC. GALIŅAS LEKCIJAS BAZNĪCĀ 

Trešdienās, plkst. 6:30 vakarā: 

17. janvārī 

14. februārī 

c 

BĪBELES STUNDAS BAZNĪCĀ 

Trešdienās, plkst. 6:30 vakarā: 

24. janvārī 

21. februārī 

 c 

Aicinām visus piedalīties! 

 

  



 

Apvienotā Linkolnas latviešu ev.lut. draudze 

un 

Daugavas Vanagu apvienība Linkolnā 

Laipni lūdz Jūs piedalīties kopējā 

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES SARĪKOJUMU 

Svētdien 2017. g. 17. decembrī, plkst. 2:00 pēcpusdienā 

Draudzes sarīkojumu telpās 

c 

Programmā:   

Svētbrīdis 

Priekšnesumi 

Mielasts groziņu veidā un boles galds 

 

Jums būs iespēja ziedot šim sarīkojumam, kā arī nodot speciālu ziedojumu smagi piemeklētai Girgensonu 

ģimenei Latvijā, kuru dēli Māris un Artis slimo ar cerebrālo trieku. 

Apvienotās Linkolnas draudzes padome un dāmu komiteja 

Daugavas Vanagu apvienības un Vanadžu valdes 

Paziņojums:  

Sakarā ar to, ka iepriekšējo gadu “Bērnu eglītes” rīkotāji un arī daži bērni šinī datumā būs ārpus Linkolnas, šis 

nebūs tradicionālais “Bērnu eglītes” sarīkojums. Tomēr mēs lūdzam vecākus un viņu bērnus piedalīties kopēji 

rīkotā eglītes sarīkojumā ar kādu individuāli sagatavotu priekšnesumu – dziesmu, muzikālu vai arī dzejas veidā. 

Mēs būsim par tiem priecīgi un Jums pateicīgi.  

Par priekšnesumiem lūdzu paziņot Norai Šmits, 402-483-6376, vai  kunora@windstream.net līdz  

12. decembrim, lai priekšnesumus varētu iekļaut programmas secībā. 

 

 

 

Kapu Svētku dievkalpojums Wyuka kapos  

2017. g. 3 septembrī 

 

      Mācītāja Gija Galiņa 

                   

      c  

Fotos: Ā. Liepiņš 
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Reformācijas dievkalpojums un atcere 
 

Reformācijas 500 gadu atceres svētki mūsu draudzē 

tika ievadīti ar dievkalpojumu 29. oktobrī. Savā 

sprediķī māc. Gija Galiņa uzsvēra, ka ticības dzīve ir 

kā māja; ja to nekops kārtīga saimnieka roka, tad tā 

sabruks laika gaitā. Mūsu pienākums ir ik brīdi 

atjaunot savu ticību.   

   Savā svētrunā mācītāja ietvēra visu Mārtiņa Lutera 

dzīvi. Viņa personīgo uztveri, kurā viņš Dievu jau no 

bērnības izjuta kā soģi, kurš cilvēku dzen nāvē ar 

slimībām, jo tie ir grēkojuši. Šis uzskats izpaudās 

gadu simtā, kad Eiropu vairākkārt skāra mēra 

slimības, jeb tautas valodā – “melnā nāve.” Uzskats 

par Dieva sodu mainījās, kad mēra pētniecību 

ievadīja 1878. gadā latvietis bakteriologs E. 

Zemmers, kurš Tērbatas universitātē atklāja šīs 

slimības bacili un sākās slimības apkarošana.  

   Neatkarīgi no tā, Luters vēlāk dzīvē piedzīvo ticības 

pārmaiņas sevī un personīgo reformāciju, ko mēs 

tagad pazīstam kā Luterisko mantojumu, kas sastāv 

no Dieva vārda, Viņa žēlastību pret cilvēkiem un 

mūsu ticību uz Dievu. 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

   Draudzes ziņojumos mācītāja pēc dievkalpojuma 

lūdza uz sabiedriskām telpām pusdienās. Liels bija 

mūsu pārsteigums, ka šo garšīgo mielastu bija 

sagatavojusi Gija ar meitas Margas palīdzību. Lieliski 

garšoja gaļas bumbiņas Gijas audzēto tomātu mērcē 

un latvisku kartupeļu biezenis ar saknēm. Kā jau 

jubilejā, tika pasniegts arī kliņģeris, ko bija cepusi  

Nora Šmits. Protams, tas viss tika baudīts kopā ar 

garšīgu vīnu.  

   Mūsu uzdevums tomēr vēl nebija beidzies, jo 

mācītāja uz katra galda viesu priekšā bija novietojusi 

Mārtiņa Lutera dzīves uzskatu izteicienus, kas ietvēra 

nopietnus, gan arī humoristiskus, kā piemēram: 

“Lielā dīķī var atrast lielas zivis, bet mazā dīķī labas 

zivis.” “Vīns ir stiprs, karalis ir stiprāks, sievietes vēl 

stiprākas, bet patiesība ir visstiprākā.” Ļoti nopietnos 

cilvēkos varētu rast apjukumu teicienam – “Ja 

Dievam nav humora izjūtas, es nevēlos nokļūt 

debesīs.”  Katrs galds tika lūgts nolasīt savus 

izvēlētos Lutera domu graudus. Paldies Gijai un 

Margai par garšīgām pusdienām.    

     Ā. R. L. 

 

 

Māc. Galiņa un Marga 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos:  Ā. Liepins 

 

 



Mācītāja Vitauta Grīnvalda Jubileja 
Pirms vairākām nedēļām mūsu draudze un 

Yutan luterāņu draudze saņēma ielūgumu no 

mācītāja Vitauta Grīnvalda ģimenes 5. novembrī 

ierasties Yutānas Veterāņu klubā uz Vitauta 90 

gadu jubileju. Mēs bijām ļoti iepriecināti, ka tik 

daudzi no mūsu draudzes kopā ar mācītāju Giju 

Galiņu ieradās uz šīm viesībām. Arī Omahas 

latviešu draudze bija labi pārstāvēta.  

   Plašā zāle ātri vien pildījās ar amerikāņu un 

latviešu viesiem, kuru draudzēs mācītājs Vitauts 

Grīnvalds bija kalpojis sava mūža lielāko daļu. 

Pēc apsveikuma ar dziesmu “Happy Birthday” 

un “Daudz baltu dieniņu”, mācītāju sveica 

Linkolnas draudzes priekšnieks Kārlis 

Indriksons. Ļoti labi sagatavotā un cildinošā apsveikumā, viņš izteica visas mūsu domas un vēlējumus Vitautam. 

Jubilāram tika pasniegta aploksne un ziedi no mūsu draudzes. 

   Tad mēs tikām pacienāti ar tortēm, kuras rotāja novēlējumi gan latviešu, gan arī angļu valodā. Mēs tikām 

aicināti baudīt arī Noras Šmits cepto garšīgo kliņģeri. Ļoti bagātīgu un garšīgu ēdienu galdu mums sniedza 

Vitauta ģimene. Mēs varējām baudīt arī dažādos 

“stipros” dzērienus. Vienmēr uz ekrāna mēs 

varējām skatīt Vitauta bērnības uzņēmumus no 

Latvijas, kā arī citus, viņa mūža garumā.  

   Sarunās ātri aizsteidzās stundas un bija laiks 

doties mājās.  

   Vēlam Vitautam Dieva palīgu, vēl piedzīvot 

nākamās jubilejas pie labas veselības un možā 

garā, kā šodien. 

   Paldies Vitauta ģimenei par ielūgumu un skaisti 

pavadīto pēcpusdienu draugu vidū.   

    

                            Ā.R.L.                

Fotos:  A. Liepiņš 

 

 

 

CLEAN OUT/CLEAR OUT EVENT AT LATVIAN HALL 

 

We, at the United Latvian church, need to spruce up "our house" at the Latvian Hall. 2018 is Latvia's 100-year 

anniversary and a good reason to undertake clean-out/clear-out.  There are a lot of things that have not been 

looked at to determine if they are broken, usable, useful, necessary, or even if they are personal items forgotten 

or abandoned. 

I have agreed to spearhead the effort to get rid of articles that are considered useless or of little value. I would 

like you to participate in this effort with your presence and suggestions. Let's start on this project in early 

January and target for completion in March. Thank you, everyone! 

 

Velta Didrichsons 

402-486-3823 

 

 

 

 



Pensionāru satikšanās 14. septembrī 

 

Kuno stāsta par jaunākiem notikumiem Latvijā: 

 

Mūžībā aizgājis pasaules slavenais 

“Gaismas Pils” arhitekts Gunārs 

Birkerts.  

 

Šogad skolas sāks liels skaits 

pirmklasnieku - 18,448 

skolnieki,  un vaļā vērs 776 

izglītības iestādes.  

 

Ceļu  remontu laikā Stūra mājai ir 

atrasta slepena pazemes ieeja no 

tuneļa.  

 

 

Latvijā 

zemi pārdos tikai valsts 

valodas pratējiem. 

 

 

Latvijā publiskās vietās 

nedrīkstēs nēsāt 

parandžas. 

 

Vidēja darba alga ir sasniegusi 

Eiropas līmeni, kas ir 900 € 

mēnesī.  

 

Šogad būs ļoti labas kāpostu, 

kartupeļu, burkānu un biešu 

ražas.  

 

Arī ļoti labas beku un dzērveņu 

ražas. Neesot kur nolikt kāju.  

 

 

Šodien saimniece Anniņa mūs cienāja ar garšīgu cūku 

cepeti; piedevas bija kartupeļi, svaigi kāposti, skābie 

gurķi, svaigi augļi. Bija arī kliņģeris. Vīns ziedojums 

no Ojāra ģimenes. Mīļš paldies Anniņai par lielo 

darbu, Dagnijai par galdu klāšanu un citiem palīgiem 

par notīrīšanu.   

 

Kārlis kā parasti rādīja interesantu programmu uz 

ekrāna. 

                                             N.S. 

Satikšanās 9. novembrī  

 

Kā parasti, Kuno stāsta jaunās ziņas no Interneta 

avīzēm:  

 

Nacionālā Operā notika 

“Turaidas Roze” operas 

pirmizrāde. Mūziku komponēja 

Imants Kalniņš. 

 

Lielvārdes militārā lidlaukā 

ir pašreiz novietota10tā 

ASV “Airborne Brigade”, ar 

Chinok, Cobra un Black 

Hawk helikopteriem.  

 

Kundziņsalā izveidots 

modernākais un 

lielākais beramkravu 

termināls Baltijas ostās.    

 

     

Latvijā nepilsoņu īpatsvars 

samazinājies uz 11.4%, kur 

2000. g. vēl bija 20.1%.  

 

Rīgas ostās 

dubultojās 

graudu 

eksports - 

ap 2.5 

miljons 

tonnas gadā un eksportē uz 24 valstīm.  

 

Mūsu “Gaismas Pili” 

ierindo starp 10 

mūsdienu skaistākām 

grāmatu krātuvēm 

pasaulē. 

 

Rīgas satiksme saņems 70 jaunus autobusus līdz 

gada beigām. Jauniem autobusiem būs zemas grīdas 

un pieejamas USB 

pieslēgvietas (port) pie 

katra sēdekļa, kur 

kuvarēs uzlādēt visus “I-

phones”.          Turp.  

 

https://www.bing.com/images/search?q=euros&id=6B5F34F7D49FD2354A790EB313FBF2B6A24366C1&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lU/P/Jlf&id=5455F8B221919811B4D9AA8BD2AE354202757610&thid=OIP.lU_P_JlfJbLoDQFOx2gUdgEsC5&q=latvijas+lauki&simid=608020869623253677&selectedIndex=55


Maruta un Dave mūs cienāja ar garšīgu “pulled pork”; 

piedevas bija daudzu pupiņu sacepums, salāti, 

maizītes un šokolādes “cupcakes”. 

Kārlis gādāja alutiņu un Dagnija klāja galdus.  

Skatījāmies dažus izlaidumus no topošās filmas 

“Nameja Gredzens”, kā arī citas DVDs.  

                                         N.S.  

 

LELBA XV SINODE 

 

Šā gada oktobrī Niagārā, Kanādā, Mount Carmel 

garīgajā centrā, notika LELBA  15. Sinode. Māc. Gija 

Galiņa un Kārlis Indriksons bija mūsu draudzes 

pārstāvji šajā sinodē. Kopā pulcējās ap 90 delegātu 

no Amerikas un Kanādas draudzēm. Sinodi kuplināja 

viesu mācītāji no Latvijas un Īrijas draudzēm. Sinodes 

laikā Martiņš Urdze un  Varis Bitenieks dalījās savās 

pārdomās un tām grūtībām, kam viņi ir gājuši cauri 

šajā pārmaiņu laikā, kad viņi izlēma pievienoties  

LELBĀL. Sinodē piedalījās arī LELBĀL Latvijas 

apgabala prāvests Kārlis Žols, kas dalījās savos 

ieskatos par atšķirībām starp LELBĀL un Latviešu 

evaņģēliski luterisko baznīcu Latvijā.     

   Katru dienu bija iespēja noklausīties māc. Induļa 

Paiča lekcijas, kas tagad ir pieejamas LELBA mājas 

lapā. http:www.lelba.org. 

   Sekoja daudz un dažādi ziņojumi, ieteikumi, 

rezolūcijas, un diskusijas.  Draudzes dalībnieki dalījās 

ar savu pieredzi un aktivitātēm savās draudzēs. 

Daži piemēri jeb idejas, kas palika prātā: 

 

• Mākslas un vīna vakars $25. Šajā pasākumā 

cilvēki var apskatīt un nopirkt jaunu 

mākslinieku darbus. 

• Kulinārijas klases, kas tiek rīkotas vienu reizi 

divos mēnešos. Cilvēki mācās taisīt latviskus 

ēdienus. Uz šīm klasēm sanāk ap 20 cilvēku, 

kurā ir dalības maksa $20. Receptes tiek 

izdotas gan latviešu gan angļu valodā. 

• Draudzes atrod papildu ienākumu, kad atrod 

kādu restorānu jeb veikalu, kas ir ar mieru 

ziedot no 15-20% no atsevišķiem pircējiem 

jeb restorāna apmeklētājiem.  

• Dažās draudzēs aktīvu dalību ņem vīrieši, 

rīkojot naudas vākšanas pasākumus ar 

vakariņām, taisot ribas, čilī un citus ēdienus. 

• Tiek rīkoti talantu vakari, kur var piedalīties 

dažādas paaudzes. 

• Rotaļlietu akcija, kur bērni ziedo kādu mantu, 

kas tiek ziedota trūcīgiem bērniem. 

• Tiek rīkoti ēdienu gatavošanas pasākumi, kas 

tiek izdalītas nabadzīgo ģimeņu bērniem. 

• Bērnu vakari, ar dažādām aktivitātēm, 

bērniem no 2-10 gadu vecumam.  

• Vīna vakari 

   Katrs dalībnieks sinodē saņēma diakones Lindas 

Sniedzes-Taggart izdoto CD, kur var dzirdēt mūziku 

un viņas lasījumus no Bībeles. Linda saka, ka “šis 

projekts radās tamdēļ, ka es gribu dāvāt kautko no 

sevis cilvēkiem kas, viena vai otra iemesla dēļ, 

nepiedalās baznīcas dzīvē. Tā ir domāta kā dāvana 

ikkatram, kam interesē paklausīties šo mūziku kas 

man ir mīļa.” Ja ir interese to iegādāties, to var dabūt 

no Lindas.  

   Prāvestes Anita Vārsberga Pāža, Ilze Kuplēna-

Ewart, Daira Cilne un Vidienes prāvesta vietas 

izpildītāja māc. Dr.Sarma Eglīte vadīja “Prāta vētru” 

darba grupas. Mūsu baznīcas tēls ir aprakstīts ar 

četriem vārdiem: latviešu, evaņģēliska, luteriska, 

baznīca/draudze. Katra grupa analizēja un diskutēja, 

kas mēs esam kā LELBA šodien un šajā vietā, šajā 

laikā? Kā mēs kalpojam un  kam mēs kalpojam? Šīs 

“Prāta vētras” grupas laikā dzima ideja, ka mūsu 

LELBĀL baznīca Latvijas simtgadi varētu atzīmēt ar 

24 stundu garu lūgšanu stafeti, sākot ar Austrālijas 

draudzēm un, virzoties rietumu virzienā, katrai 

draudzei dodot specifisku lūgšanu laiku saskaņā ar 

tās laika joslu. 

   Sinodes moto bija – “Ūdeņi plūst un top varena 

straume!” Tas motto radās tieši tādēļ, ka mēs 

varējām baudīt šo laiku ne tikai klausoties un daloties 

vienam ar otru, bet apbrīnot šo vareno ūdenskritumu. 

Un noslēguma dievkalpojums deva šo virzību un 

aicinājumu katram dalībniekam, lai mēs varētu 

apjaust cik dziļa ir ūdens simbolika Svētajos rakstos, 

“No tā plūdīs dzīvā ūdens straumes.” Jņ. ev. 7:38.                                                                        

                                      

                                   Māc. Gija Galiņa 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIRSNĪGA PATEICĪBA visiem draudzes locekļiem 

un labvēļiem par šī gada PĻAUJAS SVĒTKU 

ziedojumiem kas kopā sasniedza pāri par $7,000. 

Šie ziedojumi ļoti palīdz uzturēt mūsu  

baznīcas īpašumus.  

   Draudzes padome 

 

 

 
RUPJMAIZES CEPŠANA 

       12. decembrī un 27. februārī 
               Pieteikt pie 

         JURA GRĪNBERGA  

           402-475-9733 

 

 

 

 

DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS 

PILNSAPULCE 

Svētdien, 2018. g. 4. februārī 

pēc dievkalpojuma, baznīcas lejas telpā 

Darba Kārtība: 

 1. Sapulces vadības vēlēšana. 

 2. 2017. g. pilnsapulces protokola   

                             nolasīšana. 

 3. Darbības un kases pārskati. 

 4. Priekšnieces vēlēšana. 

 5. Dāmu komitejas amatpersonu vēlēšana. 

 6. Darbības plāns 2018. gadam: 

  a. Ziedojumi 

  b. Sarīkojumi 

 7. Dažādi jautājumi un ierosinājumi 

mcm 
 

 

 

 

APVIENOTĀS LINKOLNAS LATVIEŠU 

EV. LUT. DRAUDZES PILNSAPULCE 

2018. g. 25. februārī, plkst. 11:30 

Baznīcas lejas telpā 

Tuvāka informācija sekos. 

cmc 
 

 

 

 

 

 

PATEICĪBA VISIEM KAS PIEDLĪJĀS PĻAUJAS  

SVĒTKU MIELASTĀ,  

kas gādāja garšīgus ēdienus un dzērienus.  

Paldies visiem palīgiem! 

                 N.S. 

mcm 

 

 

 

 

 

“Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, 

tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, 

lēnībā, pacietībā, Ka jūs cits citu panesat un cits 

citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; 

tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī 

jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir 

pilnības saite. Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, 

jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa; esiet 

pateicīgi! Kristus vārds lai bagātīgi mīt jūsu vidū; 

pamācat un paskubinot cits citu visā gudrībā un 

dziediet Dievam psalmus, himnas un garīgas 

dziesmas pateicība pilnām sirdīm! 

Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu 

darāt Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam 

Tēvam caur viņu.”  

 Pāvila Vēstule Kolosiešiem 3:12-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING SERVICE 

PAR  

APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU 

 

 

 

 


