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DIEVA SOLĪJUMI
“Un Mozus teica Kungam: "Redzi, tu man saki: ved šo
tautu! Bet tu man neesi darījis zināmu, ko tu sūtīsi ar
mani. Tu teici: es pazīstu tevi pēc vārda, un tu esi
guvis manu vēlību. Un tagad – ja es esmu guvis tavu
vēlību, dari jel man zināmu tavu ceļu, lai es
pazīstu tevi, lai gūstu tavu vēlību. Redzi –
šie ļaudis ir tava tauta!" Un viņš teica:"Es
pats iešu tev pa priekšu, lai tev būtu miers!"
2. Moz. 33:12 – 14
Mozus ir izvēlēts par līderi. Jauni
līderi, kas tiko ir ievēlēti parasti izvirza
patriotiskus un cēlus mērķus, bet bieži vien
nekad neizskaidro kādā veidā tas tiks veikts.
Optimisms un cēlie mērķi ir vajadzīgi, bet
mēs zinam, ka to nav iespējams sasniegt
vienam. Tāpēc arī Mozus uzdod šo jautājumu, ja Tu
saki, lai es vadu tautu augšup, bet Tu nesaki, ko Tu
sūtīsi ar mani. Tātad jebkuru mērķi ir iespējams
sasniegt ciešā vienībā ar citiem, it sevišķi, ja tas saistās
ar tautas nākotni.
Uz optimismu mēs uzķeramies viegli, jo tik
viegli izteikt optimiskus solījumus, bet tos nav
iespējams viegli piepildīt. Bieži vien vārdi, kas izskan
tik skaisti un optimistiski, pārvēršas tikai par tukšiem
vārdiem, kuriem nav nekāda seguma. Lai piepildītu
solījumus ir nepieciešama vīzija, jeb izpratne, kā visu
var novadīt līdz galam. Ja tā nav tad mēs dzīvojam tikai
ilūzijas paēnā no kurienes mēs neredzam nekādu izeju
un varbūt mēs izvēlamies dzīvot šajās gaidās uz
jauniem solījumiem, jo tie dod mums cerību. Tāpēc
cilvēki izjūt vēlēšanos pēc brīnuma, mistērijas un
autoritātes, un šīs trīs lietas bieži vien kļūst par mūsu
patvērumu, kur gribam aizbēgt no dzīves realitātes, kas
bieži vien ir skarba, bet mēs nezinam kā tikt galā ar

problēmām. Tāpēc mēs vēlamies uzburt ilūziju pasauli
atkal un atkal, jo mēs vēlamies kaut ko citu un ne to,
kas mums ir tagad.
2. Mozus grāmatas fragments apraksta laiku,
kad Mozus kļuva par savas tautas vadoni, un
tauta bija nostatīta jaunas izvēles priekšā, tur
bija šī vīzija bet arī neziņa, kā ir iespējams
sekot jaunajam, nepazīstamajam Dievam, ar
kuru tikko bija slēgta derība. Taču Mozus
ņemot vērā gan tautas un viņa paša sirds
prasību, izteica Dievam šo vēlēšanos, “dari jel
man zināmu tavu ceļu, lai es pazīstu tevi, lai
gūstu vēlību”. Aiz šiem vārdiem saklausāms
vienkāršs jautājums, - kā mēs varēsim
pârliecināties par Tavu esamību, jeb Tavu
klātesamību? Kā varēsim zināt, vai Tu patiešām esi? Vai
arī mēs negribam zināt to pašu, ko Mozus? Varbūt
Mozus gaidīja pavisam citu atbildi. Bet Dievs Mozu
pārsteidza ar vienkāršu atbildi: “Es pats iešu tev pa
priekšu …” Uz to Mozus kā apstulbis saka, - bet
atvaino, Kungs, es jautāju pēc kaut kā tiešāka,
redzamāka un taustāmāka. Un Dievs atbild, - ak, tu
gribi vairāk? Nu tad Es varu arī apsolīt, ka tev vienmēr
līdzi ies mana labestība un žēlastība. Tas pārsteidza
Mozu un arī mūs, un patiesībā šis pārsteigums turpinās
līdz šai dienai. Vai atkal mums tiek dāvāti solījumi, bet
nav skaidrības, kā mēs varam to piedzīvot savā dzīvē?
Izteiktais Dieva apsolījums: “Es pats iešu tev pa
priekšu”
nozīmē kaut ko jaunu, kas nepieļauj
pietverties sen zināmām lietām jeb rituāliem. Bet vai
tas cilvēkus apmierina? Jo mūsos ir šīs ilgas pēc
brīnumiem, mistērijām, jeb stingras autoritātes, kas
visu skaidri nosaka. Bet ko vārdi “Es pats iešu tev pa
priekšu …” nozīmē praktiski, kā mēs to uztveram, jeb

iztulkojam? Vispirms tie aicina redzēt kaut ko īpašu, lai
piedzīvotu Dieva līdzi iešanu mums vispirms jāievēro,
kā mēs atbildam uz Dieva solījumiem.
Dievs turpina aicināt savus cilvēkus un Viņš
aicina ne jau kādus speciāli izredzētus cilvēkus, kuri
zina atbildes uz visiem jautājumiem. Dievs aicina
ikvienu, Viņš aicina tos, kas paši cieš un ir neziņā, un
Viņš uzklausa tos, kurus citi neuzklausa un nesaprot,
lai atgādinātu mums, ka Viņš vienmēr iet ar mums
kopā. Dievs ir mūs izraudzījis, lai parādītu to, kas ir
Viņa prāts, lai mēs palīdzētu veidot Viņa pasauli.

Dieva atbilde Mozum “Es pats eju līdzi un došu
jums savu mieru”, kas ir arī mūsu apsolījums un
drošinājums. Patiesībā visa mūsu dzīve, viss, kas notiek
ap mums, ir vieta un laiks, kur Dievs kopā ar mums
veido savu pasauli. Un šī pasaule nesastāv no ilūzijas,
jeb tukšiem solījumiem, kas nekad nepiepildās, tā
sastāv no mūsu pašu atbildes, kā mēs reaģējam uz
Dieva solījumu, ka Viņš nāks mums līdzi. Tas ir tikai
atkarīgs no mums, tieši mēs esam daļa no laimīgās
rītdienas, ja tikai mēs nešaubamies, bet ticam.
Mācītāja Gija Galiņa

DIEVKALPOJUMI
SEPTEMBRĪ
2. sept., plkst. 9:00 KAPU SVĒTKI WYUKA KAPOS
9. sept. plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU

PĒC KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMA
2. septembrī, Wyuka kapsētā,
Draudzes dāmu komiteja rīko
KAFIJAS GALDU
Draudzes baznīcas lejas telpā
Visi mīļi aicināti!
Lietaina laika dēļ Kapu Svētkus noturēsim mūsu
baznīcā.

16. sept. plkst. 11:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU
OKTOBRĪ
7. okt., plkst. 10:00 . . . . . . . . . PĻAUJAS SVĒTKU
DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU
21. okt., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
28. okt., plkst. 10:00. . . . REFORMĀCIJAS SVĒTKU
DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU
NOVEMBRĪ
4. nov., plkst 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU
11. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU
18. nov. plkst. 10:00 . . . . . . . . . . VALSTS SVĒTKU
DIEVKALPOJUMS

PLAUJAS SVĒTKU MIELASTS
Groziņu veidā
Svētdien, 7. oktobrī, pēc dievkalpojuma
Draudzes sabiedriskās telpās
Visi mīļi aicināti piedalīties!
c2c

LEKCIJAS BAZNĪCĀ
Trešdienās, plkst. 6:30 vakarā
17. oktobrī, 14. Novembrī
BĪBELES STUNDAS
Trešdienās, plkst. 6:30 vakarā
24. oktobrī, 28. Novembrī
Aicinam visus piedalīties
Mācītāja Gija Galiņa

HAMBURGERU PUSDIENAS
RUPJMAIZES CEPŠANA
28. augustā un 30. oktobrī
Pieteikt pie
JURA GRĪNBERGA
402-475-9733

PATEICĪBAS

Padomes ar palīgiem rīkotās hamburgeru pusdienas
12. augustā. Ivars, Jānis, Jamie un Ēriks dūšīgi strādāja
pie cepšanas. Rasma, Velta, Rasma O., ar palīdzēm
virtuvē. Bija garšīgi hamburgeri un desas ar uzkodām
un salātiem. Paldies Mārai Ž., Laurai un Emilijai,
Astrai, Lori un Ingridai par daudziem saldiem ēdieniem.
Paldies Ingrīdai par garšīgo “punch”. Pateicība visiem
par lielo darbu, arī ja neesiet pieminēti vārdā!

Paldies draudzes dāmu komitejas priekšniecei Norai
Šmits, kas mani apsveica mājā ar skaitām puķēm un
labiem vēlējumiem manā 90 gadu dzimšanas dienā.
Ziedojums $100 draudes dāmu komitejai.
Sirsnībā, Mirdza Ješauckis.
6-26-2018
c
Pateicība Mirdzai Ješauckis par $100 ziedojumu un
Pēterim Kalniņam par $200 ziedojumu dāmu
komitejas darbam.
Dāmu komitejas vārdā, Nora šmits
c
Pateicība visiem kas piedalījās dāmu komitejas rīkotās
salātu pusdienās. It sevišķi mīļs paldies par ziedotiem
salātiem, desertiem, un Ingridai par speciālo garšīgo
dzērienu. Viss labi izdevās! Paldies!
Dāmu komitejas vārdā, Nora Šmits

Cepēji Ivars, Jānis, Jamie un Ēriks

Laimons, mazdēls Benjamins, Astra un Gija

Skati uz Hamburgeru pusdienu cienītājiem

Fotos: Ārijs Liepiņš

PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 10. MAIJĀ
Laikam skaistā laika dēl, pensionāri sapulcējās mazliet
ātrāk kā parasti, lai varētu ilgāk apspriest svarīgas
lietas. Kā parasti bija kafija jau gatava, tā arī vīns un
alus kas katru reizi palīdz izteikt savas domas. Kad
tuvojās maltītes laiks, Kuno nolasīja pēdējā Latvijas
ziņas:
 Jau 43% uzņēmēji sūdzās par darba spēka
trūkumu pēdējā gadā.
 ASV novēl 170 miljons € Baltijas valstu
aizsardzībai.
 Armija saņem 9 bezpilotu lidmašīnas ar ASV
financialo atblatu 2.4 miljons € vērtībā.
 Būvēs 5 jaunus skatu torņus, no
kuriem varēs baudīt Latvija
skaistumu.
 Nākamos Dziesmu Svētkos
pedalīsies 427 kori un 739 deju
kolektīvi.
 ¾ Latvijas iedzīvotāji jūtas
laimīgi.
Saimniece Nora izgatavoja
"Louisiana Chicken Sauce Piquant", recepte no "Best
of the Best from Louisiana". Klāt rīsi un pašas
audzēti gurķi skābā krējumā. Saldam ēdienam bija
"King Cake" un augļi. Par maltītes laiku Nora nolasīja
"Cajun" valodas izloknsē mazu stāstu no "Cajun"
humora. Maijā dzimšanas dienas svin Mirdza un
Zigrīda T., apsveicām ar "Augstu laimi, prieku"...
Tad skatījāmies filmu no pēdējiem Dziesmu svētkiem.
K. S.
PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 14. JŪNIJĀ
Saimniece Anniņa piedāvāja Valentino's pizza ar
piedevām. Anniņa bija izcepusi kliņģeri. Apsveica
jūnijā dzimšanas dienas svinētājus - Voldemāru un
Marutu. Kārlis rādīja interesantus DVD's no Latvijas.
Paldies Dagnijai par galdu klāšanu un dekorēšanu.
N.S.
PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 19. JŪLIJĀ
Šinī ļoti karstā dienā tomēr bija ieradušies 24
pensionāri, kuri saprotams apmainījās ar ziņām kas
jauns noticis. Baudīja kafiju, vīnu un alu, atkal bija
slavenais Itāļu alus "Peroni". Kuno pastāstīja par
dažiem piedzīvjojumiem kad bijām Rīgā:
Noskatījāmies 14. jūnija atzīmēšanu

pie Brīvības
Pieminekļa, kur notika
pieminekļa sardzes
parāde, kā arī
Prezidenta Vējoņa runa
un Sibīrijas bērnu
svinīga ziedu nolikšana.
Vēlāk bija Orķestra "Rīga" koncerts Kommunistkskā
genocīda upuru piemiņai "Zeme un Zvaigznes" Jāņa
baznīcā.
Pirms Jāņiem bija notikumi
parkos ar vainagu pīšanu,
dziedāšanu un dejām. Jāņu
vakarā apskatījām notikumus un
koncertus Daugavas Krastmalā.

Interesanti bija
satikties ar Kārli,
James (J.T.) un
Kārļa māsicu Doma
laukumā.

Satikāmies a Jefriju Grīnvaldu
"Egles" restaurantā. Jefrijam
patīk dzīve Rīgā.

Māra Celle atbrauca ar
tramvaju no savām
mājām Mežaparkā
satikties ar Noru 2
reizes. Māra uzdāvināja
Norai savu nupat izdoto
grāmatu "Mežaparka
Meitene Uzaug Amerikā".
Saimniece Nora piedāvāja spageti mielastu ar
pašgatavotu gaļas mērci, spageti, un gurķiem. Kārlis
gādāja ķiploku maizi. Bija arī kliņgeris un augļi saldam
ēdienam. Apsveicām Juri kas svin dzimšanas dienu
30. jūlijā. K. S.
PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 7. AUGUSTĀ
Vispirms Kuno nolasīja ziņas no Latvijas:
 Skolotāju algas lēnām kāp un peļņa ir sasiengusi
virs 1000€.

 Kanāda pagarina uz 4 gadiem vadīto bataljona

 Baltikos vistu farma

uzturēšanos Latvijā.
 5 pilsētās pārsniegts Latvijas karstuma rekords, 33°
C (92° F).

pērn
saražojusi 686
miljons olas nopelnot
10602 miljons €.

 Grobiņu pilskalns jau
bija apdzīvots 3
gadsimtē.

Saimnieces bija māsas Rasma un Mirdza. Viņas
pasniedza "Lasagna" pusdienas ar salātiem un ķiploku
maizi. Saldam ēdienam bija saldējums ar ķiršu mērci.
Augustā dzimšanas dienu svin Dave, viņu apsveicām
ar "Daudz baltu dieniņu". . Paldies Dagnijai par galdu
klāšanu un dekorēšanu.

 Pērk 32 jaunus
vilcienus (lokomatīvi ar
vagoniem). Piermie sāks
darboties 20. g.
____________________________________________

Kārlis rādīja filmu kā Japāņu meitenes mācās par
Latvijas folkoru un tautas tērpiem. Ar to arī beidzās šī
mēneša satikšanās. K. S.
______________________________________________

Seko Linkolnas Mēra Chris Beutler Proklamācija par Latvijas 100 Gadu Dienu Linkolnā

THE 100 YEAR ANNIVERSARY OF LATVIA’S INDEPENDENCE
Whereas the Latvian community has been an active part of the Lincoln community since 1950.
Whereas the Latvian community has enriched the Lincoln community with its Latvian traditions, food,
celebrations and participation at many multi-cultural festivals.
Whereas the Latvian community has produced many highly educated individuals, who have served in an
engineering capacity at the Dept. of Roads for over 70 years.
Whereas the Latvian community has produced many prominent doctors, artists, architects, scientists,
and musicians, who have enriched and benefited the Lincoln community.
Whereas the most renowned President of Latvia, Karlis Ulmanis, studied at the University of Nebraska
from 1907 – 1909, and received a Bachelor of Science degree in Agriculture from the University of Nebraska in
Lincoln.
Whereas Latvia is, this year, celebrating the 100 year anniversary of its independence, proclaimed on
November 18, 1918.

Therefore, I, Mayor Chris Beutler, do hereby proclaim . . November 18, 2018 . .
as Latvia 100 Day.

H.E. Ambassador of the Republic of Latvia Mr. Andris Teikmanis
and the American Latvian Association
invite you to attend an event to commemorate Latvia’s Centennial.
Kārlis Ulmanis. University of Nebraska - Lincoln graduate,
founding father, Prime Minister and President of Latvia
Friday, September 14, 2018 from 12:30 – 17:00
12:30PM Opening Remarks by
H.E. The Ambassador of Latvia Mr. Andris Teikmanis
Guest lecturers
1:00 – 1:45PM “Kārlis Ulmanis in Contemporary Studies in Latvia”,
Dr. Jānis Šilinš, University of Latvia
1:45 – 2:15PM Coffee break
2:15 – 3:00PM “Kārlis Ulmanis and the American Experience“,
Dr. Juris Plēsums, Latvia University of Life Sciences and Technologies

College of Business, Howard Hawks Hall Room 20

Exhibit of Ulmanis Archival Material
University of Nebraska – Lincoln Archives and Special Collections Love Library,
Room 29 from 15:30 – 17:00
Reception to follow in Love Library,
Lentz Room 281 from 17:00 – 19:00
RSVP for reception at rsvp.ala.ulmanis@gmail.com by September 7, 2018.
On-street, metered parking available on R Street and 16th Street.
Garage parking downtown:
Que Place Garage, 1111 Q Street,
University Square Garage, 101 N. 14th Street,
Larsen Garage, 1317 Q Street.

University of Nebraska – Lincoln graduate Kārlis Ulmanis,
founding father, Prime Minister and President of Latvia
One who passes through Riga in those days remembers seeing this man of heroic mold, in a great room of an
old castle with nothing upon its walls except the coat of arms of Latvia and a pennant of the University of
Nebraska.
“A Premier from Nebraska,” New York Times, March 26, 1931, 11.
As part of a year long celebration of Latvia’s Centennial, the American Latvian Association and the Ministry of
Foreign Affairs of Latvia are organizing an event to commemorate UNL graduate Kārlis Ulmanis, founding father,
Prime Minister and President of Latvia.
Kārlis Augusts Vilhelms Ulmanis was one of the most prominent Latvian politicians during the interwar period of
independence from November 1918 to June 1940.
Ulmanis was politically active during the 1905 Russian Revolution, and was briefly imprisoned, subsequently
fleeing Latvia to avoid incarceration by the Russian authorities. During this period of exile, Ulmanis studied at
the University of Nebraska–Lincoln earning a Bachelor of Science degree in Agriculture in 1909. After working
briefly as a lecturer and for Roberts Dairy in Lincoln, Ulmanis moved to Houston, Texas, where he had
purchased a dairy business. Ulmanis returned to Latvia after learning Tsar Nicholas II declared a general
anmesty for political exiles in 1913. After the Russian revolution of 1917, he was appointed vice governor of
Latvia and a year later helped write the Latvian Declaration of Independence.

US Ambassador William Bullitt presenting new Nebraska pennant to Kārlis Ulmanis
in Rīga in 1936. Pennant sent by Nebraska congressman Harry B. Coffee.
Ulmanis Collection, University Archives/Special Collections department, UNL
Libraries.

Plaque honoring Ulmanis dedicated May 22, 1954, in the Dairy Industries Building
on the East Campus of the University of Nebraska. The dedication address was
presented by Lieutenant Governor Charles Warner, Ulmanis's friend and former
employer.
In 1981 Helene Ulmanis, widow of a nephew of Ulmanis, donated her collection of
the Latvian president's papers to his alma matter. Gerald Rudolph, Dean of
University of Nebraska Libraries, established the Ulmanis Collection.
Daily Nebraskan
www.dailynebraskan.com/nu-graduate-went-on-to-become-president-of- Latvia/article_02e1235d-fbfd-5a3d9144-91591e99efd8.html
Nebraska History Magazine
https://history.nebraska.gov/sites/history.nebraska.gov/files/doc/publications/NH1999Ulmanis.pdf
c
PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING PAR APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU

