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TRĪSVIENĪBA – DIEVS VISUR

Ņemts no "Svētdienas Rīts," 2016 gada 10. maijā / Autors: Juris Rubenis

Trīsvienības svētki mūs mudina satikties ar neparastāko un nozīmīgāko kristietības atklāsmi. Trīsvienība vēsta, ka
Dievs manā dzīvē ir daudz vairāk, nekā parasti domāju.
Trīsvienība māca, ka Dievs atklājas transpersonisks (Svētais Gars), personisks (Dēls – Jēzus) un bezpersonisks
(Tēvs – Radītājs) vienlaikus. Trīsvienība ir visas Dieva pieredzes iekļaujošs Dieva redzējums.
Jēzus patiešām ir tā dziļākā esence, ko mēs saprotam ar jēdzienu personisks. Ar Dievu var draudzēties.
Taču tas nenoliedz, ka Dievs ir arī bezpersonisks. Tas nenozīmē, ka Viņš ir mazāk nekā persona, bet gan ka Viņš
ir vairāk par jebkuru personu. Viņš ir visur, un tomēr neviena atsevišķa esības izpausme nespēj Viņu attēlot.
Taču Dievs var atklāties arī transpersoniskā jeb kāpināta personiskuma veidā – kā enerģija, apziņa, patiesība.
Iespējams, ka Svētā Gara metaforas – vējš, uguns, ūdens un balodis, kas nolaižas, – dotas, lai saglabātu izpratni
par Dievu kā vienmēr dzīvu dinamisku plūsmu.
Mūsu personiskums mums ļauj komunicēt ar tādu pašu Dieva personiskumu. Mēs esam radīti ar mums piemītošu
spēju un vēlmi attiecībām, komunikācijai, intīmai mīlestībai.
Taču Dievu iespējams satikt arī citos veidos.
Nobrieduši ticīgie kādā brīdī sāk virzīties uz transpersonisku Dieva izpratni – kā Klātbūtni, Apziņu, Esības Pamatu
un “Dievu visās lietās”. Un tomēr daudziem no šiem cilvēkiem joprojām ir nepieciešams veidot attiecības ar Dievu
ar intīmas dalīšanās palīdzību. Mīlestībai nepieciešami divi – devējs un saņēmējs. Jūs patiešām nevarat iemīlēties
koncepcijā, enerģijā, spēkā vai pat apgaismībā kā idejā. Personas mīl personas, un bibliskā garīguma mirdzums
atklājas spējā paturēt visu garīgo dzīvi intensīvi personisku šī vārda plašākajā nozīmē un vienlaikus arī doties tālāk
par to.
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Personas, kuras ir patiesi laimīgas un produktīvas, vienmēr atrodas dziļi personiskās, intīmās, gandrīz sarunas
attiecībās ar Dievu. Tomēr šīs pašas personas būs pirmās, kas pieņems un atzīs, ka viņu personiskais Dievs
vienlaikus ir arī transpersonisks un dažreiz bezpersonisks – kāds, “kurā mēs visi dzīvojam, kustamies un esam”
(Apd 17:28).
Trīsvienības koncepts vēsta, ka ar Dievu var komunicēt dažādi. Trīsvienība attaisno atšķirīgus ceļus dievišķajā. Ir
kļūdaini vienu Dieva aspektu izslēdzoši nostādīt pret citu. Kristietība atklājas kā neticami universāla un iekļaujoša!
Taču tad, kad tu esi nonācis pie Dieva pa vienu ceļu, tas jālīdzsvaro ar abiem pārējiem. Apstāšanās pie “vienas
personas” var radīt garīguma vienpusības un vienkāršošanas riskus. Piemēram, var tikt noraidīts vai nenovērtēts
personiskums (risks: nesaistošs, anonīms garīgums), var tikt noniecināta zemes dzīves vērtība (risks: garīgā
pasivitāte), var tikt pārspīlēts sevis novērtējums (risks: garīga augstprātība).
Tāpēc katrā dievkalpojumā mēs apliecinām ticību visai Trīsvienībai.
Dievs pār mums – mēs Tevi saucam Tēvs.
Dievs blakus mums – mēs Tevi saucam Jēzus.
Dievs mūsos – mēs Tevi saucam Svētais Gars.
_______________________________________

Foto: E. Augstums

Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes padomes locekļi, kopā ar dāmu komiteju un revīzijas komisijas
locekļiem, tika ievesti amatā 2018. g. 25. martā. No kreisās, 1. rindā – dāmu komitejas priekšniece Nora
Šmits, draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons, draudzes mācītāja Gija Galiņa, pianists James McLaughlin, Dagnija
Bite. 2. rindā - Imants Iliško, Rasma Strautkalns, Jānis Lipiņš, Anna Pool, Astra Iesalnieks, Egīls Augstums. 3.
rindā - Māra Žīgurs, Māra Murphy, Valdis Balodis, Ingrīda Bangers, Ēriks Lipiņš, Daila Būmanis, Ārijs Liepiņš.
Iztrūkst Zigrīda Snook un Inta Lūsiņš.
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DIEVKALPOJUMI

DĀMU KOMITEJA RĪKO
DAUDZU SALĀTU PUSDIENAS

MAIJĀ
6. maijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
13. maijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU
27. maijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
JŪNIJĀ
3. jūnijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU
10. jūnijā, plkst. 10.00 . . . . TAUTAS SĒRU DIENAS
DIEVKALPOJUMS
JŪLIJĀ

Svētdien, 29. jūlijā, pēc dievkalpojuma
draudzes sabiedriskās telpās
Pieaugušiem $6.00, bērniem $2.00
Visi mīļi aicināti

Draudzes padome ar palīgiem rīko
HAMBURGERU PUSDIENAS
Svētdien, 12. augustā
pēc dievkalpojuma
draudzes sabiedriskās telpās
Pieaugušiem $8.00, bērniem $2.00
Visi laipni aicināti!

22. jūlijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
29. jūlijā, plkst. 10.00 . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU
AUGUSTĀ
5. augustā, plkst. 10.00. . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU
12. augustā, plkst. 10.00 . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU
26. augustā, plkst. 10.00 . . . . . . DIEVKALPOJUMS
SEPTEMBRĪ
2. sept., plkst. 10.00 . . . . . . . . . . . KAPU SVĒTKI
WYUKA KAPOS

DAUGAVAS VANAGI RĪKO
LĪGO VAKARU, SESTDIEN, 23. JŪNIJĀ
Plkst. 6:00 vakarā, draudzes sabiedriskā zālē

Lūdzu ņemt līdz groziņus ar Jāņu sieru
c
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RUPJMAIZES CEPŠANA
28. augustā
Pieteikt pie JURA GRĪNBERGA
402-475-9733

Dieva mierā aizgājusi
Jennifer Lynn Perkons
Dzimusi 1982. g. 15. martā, Omahā
Mirusi 2018. g. 17. februāri, Linkolnā
Izvadīta 2018. g. 23. februāri
P
To the Congregation:
Thank you for the beautiful white flower arrangement
and the thoughts and prayers of the congregation.
Ed, Nancy, Nick Perkons

Liels paldies Apvienotai Linkolnas latviešu ev.lut.
draudzei par ziedojumu mūsu Jumpravas Sv. Jāņa
baznīcai. Mēs savos dievkalpojumos aizlūdzam par
jūsu draudzi, un vēlam jums visiem veselību un Dieva
žēlāstību.
Ar patiesu cieņu,
draudzes vārdā, Gunārs Rusiņš, 2018. g. aprīlī

PATEICĪBAS
Ļoti pateicos par manis apmeklēšanu manā
atveseļošanās laikā. Paldies dāmu komitejas
priekšniecei Norai Šmits, mācītājai Gijai Galiņai,
Daugavas Vanagiem un vanadzēm un visiem
draugiem kuri mani atcerējās un iepriecināja ar
ziediem, kartiņām un personīgiem apciemojumiem.
Tas paceļ noskaņojumu un veicina spēku atgūšanu.
Velta Didrichsons
3/26
Mīļā Nora,
Priecājos ka Tu pie manis atnāci. Sirsnīgs paldies par
skaistajiem pūpoliem, kartiņu ar Lieldienas
sveicieniem un par saldumiem. Tu esi eņgelīts!
Pateicībā, Austra Rutmanis
4/3
Sirsnīga pateicība visiem kas piedalījās Lieldienas rīta
bufetē. Sevišķs paldies Dailai par galdautiem, Mārai
M. par rūpīgu galdu klāšanu un māksliniecisku
dekorēšanu, Intai D-L. un Ingrīdai par trauku
mazgāšanu, Ben Wilson par trauku mašīnas pildīšanu
un trauku noslaucīšanu. Paldies arī visiem citiem kas
palīdzēja, kā arī par daudziem gardiem ēdieniem.
Anna Pool
4/2
Pateicība Valdim Kalniņam, par $100, Veltai
Didrichsons par $130, un Austrai Rutmanis par
$100 ziedojumiem dāmu komitejas darbam.
Dāmu komitejas vārdā, Nora Šmits
Pateicība Zigrīdas Snook grupai Veltas vadībā par labi
sagatavotām un labi apmeklētām pankūku
pusdienām 6. maijā, kamēr Zigrīda pate atveseļojās
no operācijas. Drīzu izveseļošanos Zigrīdai!
Pateicībā, Nora šmits
Come Holy Spirit, Acts 2:1-4
For many centuries, here in the United Sates,
the gospel of Jesus Christ had been preached in many
different languages. The gospel was preached in
German, Swedish, Norwegian, Danish, and lately also
in the Latvian language. But as one of the old German
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pastors once said: “The growth of the Lutheran Church
in America was severely hampered because of the
Gospel of Jesus Christ being preached in many
different languages.” Young people were leaving the
Lutheran Church and joined a Church where the
Gospel was preached in English.
Izvilkums no māc. Vitauta Grīnvalda sprediķa, 2008.
______________________________________
The following taken from "7 Habits of a Healthy
Church" by Casey Hough, Preaching.com
By briefly surveying some of the letters of the New
Testament, 7 habits of healthy churches emerge.
Here are two:
Healthy Churches consistently share the Gospel with
all types of people.
Churches that rightly hold fast to the hope of the gospel
know that they cannot hoard the gospel to themselves.
Healthy churches consistently share the gospel of God
with all types of people. Paul commended the church
in Thessalonica for sharing the gospel with others after
receiving it themselves. Yet, it is not enough to simply
share the gospel with people. The gospel message is a
message that all people need to heed and hear in this
life. It is good news for all who would receive it with
faith and repentance. Healthy churches do not
discriminate in their evangelism, nor are they
intimidated by godlessness in their culture. They
understand that godlessness is no threat to the Gospel
of Jesus (1 Thess. 2:8-12).
Healthy Churches prepare and deploy members for
the work of ministry.
Healthy churches are not built by a charismatic
personality or a unique vision of ministry. Healthy
churches are built by a body of believers who recognize
their gifts and use them accordingly for the edification
of the church. Paul makes this clear in Ephesians
4:11-16 when he describes the role of the pastors in
the life of the church. Christ gave pastors and teachers
to the church to equip them for the work of
ministry. He never intended for everyday Christians to
be excluded from cultivating and demonstrating their
gifts. Healthy churches value this reality and provide
space for Christians to discover and use their gifts for
the sake of building up Christ's church. By doing so,
healthy churches prepare and deploy members for the
work of ministry.

PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 8. MARTĀ
Kā parasti, pensionāri, baudīdami kafiju vai alu,
sarunājās kādu laiciņu kamēr Kuno sāka nolasīt
pēdējas ziņas no Latvijas kā arī cirkulēja dažas
fotogrāfijas no Internet avīzēm.
Rīgas Vanšu tilts tiks
pilnīgi atjaunots. Bija
pirmais Vanšu tilts kas tika
uzcelts pasaulē.
Armija pērk par 108 miljons
€ no Izraēlas prettanku
raķetes "Spike" kas skaitās
labākās pasaulē un pat ASV
armija tās lietoja Irākas karā.
"Dvēseļu Putenis"
filmēšana noslēdzās ar
Ziemassvētku kaujām kur
piedalījās ap 300
papildus cilvēku.
Biļetes uz Dziesmu
svētkiem tika izpārdotas
dažās stundās un pircēju
rindas sākās jau ap 24
stundas pirms kases
atvēršanas.
Šogad nomedīti 280 vilki, kas
bija ierobežojums šai sezonai.

Strazdiņa slimnīcā ir
uzstādīta pirmā
Magnetiskā resonances
ierīce Latvijā.
Šogad atkal slēdza 7
skolas un 25 tika
pārorganizētas no
vidusskolām uz
pamatskolām.
Mūsu starpā bija četri marta dzimumdienu svinētāji –
Rasma O, Kuno, Dagnija un Jānis. Ar klusuma brīdi
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pieminējām Ojāru. Tad apsveicām jubilārus nodziedot
"Daudz baltu dieniņu".
Saimniece bija Nora. Viņa mūs cienāja ar kotlētēm,
vārītiem kartupeļiem un sēņu mērci. Piedevām deva
vārītus kāpostus ar čili mērci un arī vārītus burkānus.
Bija arī mājās cepta kviešu maize. Saldam ēdienam
bija klinģeris un Laimas
"Vāverīte" torte. Paldies
Dagnijai par galdu klāšanu un
dekorēšanu. Paldies visiem
palīgiem.
Skatījām filmas izvilkumu kas tiek gatavota par
Latvijas bērniem, un arī populārākās dziesmas no
pēdējiem Dziesmu svētkiem. K. S.
PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 12. APRĪLĪ
Kā parasti, cilvēki savstarpēji viesojās un ar pārrunām
dalījās saviem notikumiem, baudot kafiju, vīnu vai
alu. Tad Kuno izdalīja
daudz informāciju un
fotos par Baltijas valsts
prezidentu tikšanos ar
Prezidentu Trampu.
Kuno nolasīja par
pēdējiem notikumiem
Latvijā.
Rīgas lidostā būvēs
jaunu lidmašmīnu
kontroles torni, būs
viens no pausaules
modernākiem.

Pērn vidēja darba alga
pārsniedza 1000 €
mēnesī, un vidēja
pensija sasniedza 320
€.
Lielvārdes militārā lidlaukā
ieradās 2 ASV Oprey tipa
lidmašīnas kuras izlietos
speciāldienesta operācijām.

2019. gadā sāks būvēt
pie lidlauka Rail Baltic
staciju. Varēs nokļūt no
Rīgas pilsētas centra uz
lidlauku 12 minūtēs.

Šo pavasari Rīgā tiks uzstādīti
105 jauni putnu būrīši.
Valdība
apsver Lāčplēša dienu
izveidot par svētku dienu.

Nora nosauca aprīļa mēneša dzimšanas dienas
svinētājus – Aina, Inta, Andrejs un Laurinda un viņus
pagodinājām ar "Augstu laimi, prieku" nodziedāšanu.
Šodien saimniece atkal bija Nora un mūs pacienāja ar
lielisku karbonādi ar brūniem kartupeļiem, skābiem
kāpostiem un glāzētiem burkāniem. Paldies Intai par
maizi. Bija arī klinģeris saldam ēdienam. Paldies Intai,
Anniņai un Rasmai S. par palīdzēšanu virtuvē. Paldies
Kārlim un Kuno par galdu sastumšanu. Vēlāk tika
rādīta video clip par Baltijas valsts prezidentu tikšanos
Baltā namā ar prezidentu Trampu. Pēc tam sekoja
video par ziņu konferenci kurā visi 4 prezidenti
atbildēja korespondentu jautājumus. Ar to arī beidzās
šī mēneša viesības. K.S.

_______________________________________
IMANTA DIMANTA POST-FOLK MŪZIKAS KONCERTS, SKAISTA MANA TĒVU ZEME
Koncertturneju rīko ALA
Sponsorē Daugavas Vanagu Apvienība Linkolnā, 2018. g. 24. martā

Līga Ejups iepazīstina ImantaDimanta Grupu

Krišjānis Sils, Imanta Nīgale, Matīss Uškāns,
Katrīna Dimanta un Kristaps Strods

Koncerta apmeklētāji bauda Imanta Dimanta grupas mūziku
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James, Imanta un Katrīna dzied
"Šeit ir Latvija"
Skats uz bufetes galdu un ALA plakāts – fotos Ron Wilson
Visas citas fotogrāfjias - Egīls Augstums
____________
Koncertturneju rīko Amerikas latviešu apvienība ar ALAs Latvijas Simtages fonda financiālu atbalstu. Liels paldies
visiem LV100 fonda ziedotājiem par piedalīšanos akcijā! Milzīgs paldies mūsu partneriem lativiešu sabiedriskajos
centros, kas ar ALA sadarbojās koncertu rīkošanā!

PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING SERVICE PAR APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU

Padomes sēde: 3. jūnijā pēc dievkalpojuma, baznīcas lejas telpā
Redakore: Nora Šmits
kunora@windstream.net
402-483-6376
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