
  

R E D A K T O R A  S L E J A  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 

Nr. 125                                        2019. gada aprīlis un maijs 

L aiks ceļ a  uz Lieļdiena m ir ka  ceļ ojums cauri tum-
s ai Kristus cies anu ieļejai, kura  me s ar Kristus paļī dzī -
bu cī na mies pret gre ku un na vi. Gave n a ļaika nosļe gu-
ma  me s apsta jamies pie Pu poļsve tdienas. Ta s ir gavi-
ļes un prieks par Pestī ta ju, kas na k. Bet tad pe ks n i viss 
apkļust Kļusaja  nede ļ a  – ļieļo Kristus cies anu prieks a . 
Tad gaviļes pa rve rs as dziļ a s be da s, pa rpratumos un 
apsu dzī ba s. Lieļa daļ a no ta  pas a pu ļ a, kas sauca – Ozi-
anna Pestī ta jam, ve ļa k Lieļaja  Piektdiena  sauc – sit 
vin u krusta ! Ceļ ojums cauri Kļusajai nede ļ ai ir ka  kļu-
sums pe c pirma  prieka, kļusums, kas iesta jas viļs ana s 
rezuļta ta , kļusums, kas tome r beigu beiga s iedod to 
ī sto Lieļdienu prieku, kas ir Kristus, kas ir Kristus aug-
s a mceļs ana s prieks. Kļusa  nede ļ a izsaka ļ oti daudz. Ta  
raksturo ceļ u cauri cies ana m uz Lieļdiena m. Kļusums 
ir gru ts tad, kad gribas bu t piepiļdī tam ar troks n iem, 
daz a da veida iedoma m un iegriba m. Tac u kļusums ir 
ļabs un sve tī gs ceļ s , pa kuru nona kam pie ta  miera, 
kas ir augsta ks neka  ciļve ku pra ts un sapras ana, pie 
ta s atkļa smes, kas na k no Dieva ka  ļe na, kļusa ieks e ja 
baļss. Tas ir veids, ka  sakļausī t Dievu sava  sirdsapzi-
n a , pasauļe , ka  arī  Dieva Va rda , caur ko Vin s  uzruna  
mu s Bī beļe  un dievkaļpojuma . Kļusa s nede ļ as ļaiks 
bez apceres par Kristus cies ana m nemaz nav ī sts kļu-
suma ļaiks. Kristus pats un Vin a cies anas izraisa s ī s 
dziļ a s pa rdomas, mekļe jot atbiļdes uz jauta jumiem – 
ka pe c un par ko Vin s  cieta, un ka da tam je ga un vai 
vispa r cies ana m ir ka da je ga? Kļusaja  nede ļ a  ir vaira -
kas ī pas as dienas, ko ta ļa k apļu kosim, ka  ta s ve sturis-
ki bija un daudzviet s odien tiek atzī me tas.  
Pirmdien—pa rdoma jam ve sturiskos notikumus s aja  
nede ļ a  visus kopa . Otrdien—to, ko apustuļis Pa viļs 
saka Gaļaties iem 6:14 – diz os ana s vienī gi ar Kristus 
krustu, kas ats k ir piederī gos pasauļei un Dievam. Te 
piemin arī  pravietojumus par Je ru, ko ved uz nokaus a-

V AI TU TO ZINĀJI? 
• Pirmie kristies i Kristus augs a mceļs anos svine ja Nisana me -
nes a 14. datuma  (atbiļst martam / aprī ļim) Ju du Pasha  sve t-
kos.  

• Imperatora Adria na (76.g.—138.g.) spiediena pret ju diem 
rezuļta ta  ap 135. gadu kristies i, ļai demonstre tu savu nos k ir-
tī bu no ju diem, sa ka svine t Lieļdienas tuva kaja  sve tdiena  pe c 
Pasha  sve tkiem, jo Je zus augs a mce ļa s no na ves sve tdiena —
nede ļ as pirmaja  diena . 

• Š ī  tradī cija vispirms nostiprina ja s Romas impe rijas rietumos. 
Romas draudzes svine ja Lieļdienas daz a da s nede ļ as diena s, 
jo vin i n e ma ve ra , ka katru gadu ju du reļig iskie ļī deri noteica 
Pasha  sve tku datumu. Šavuka rt kristies i Lieļdienas svine ja 3. 
diena  pe c Pasha  sve tkiem. 

• Kad kristietī ba sa ka atta ļina ties no ju daisma, kristies i aktī -
va k pretoja s Lieļdienas svine t atbiļstos i Ju du kaļenda ram, 
ta de ļ  Augs a mceļs ana s sve tki tika noteikti sve tdiena , faktis-
kaja  diena , kad tas ve sturiski notika. 

• Imperators Konstantī ns ve ļe ja  kristietī bu piļnī ba  nos k irt no 
ju daisma un neve ļe ja s, ļai Lieļdienas svine tu ju du Pasha  
sve tkos. 325. gada  imperators tika s ar kristī ga s baznī cas va-
dī ta jiem un kopa  tika noļemts Lieļdienas svine t pirmaja  piļn-
me ness sve tdiena  pe c pavasara sauļgriez iem. Š is ļe mums 
tika apstiprina ts taja  pas a  gada  Nī kajas konciļa .    

• Rietumu kristī ga  baznī ca, kas ļieto Gregora kaļenda ru, Lieļ-
dienas vienme r svin sve tdiena  starp 22. martu un 25. aprī ļi. 

• Austrumu kristies i, kas ļieto Ju ļija kaļenda ru, Lieļdienas svin 
starp 4. aprī ļi un 8. maiju.   

• Ta  ka  piļnme ness fa zes katru gadu maina s, mainī gi ir arī  
Lieļdienu datumi—ka du gadu tie ir agra k un citu gadu ve ļa k, 
ka  pieme ram, 2018. gada  Lieļdienas svine ja m 1. bet s ogad 
21. aprī ļī . 

O.F. 
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 nu. (Jer 11: 18-20) Trešdiena pazī stam ka  “spiegu 
tres diena”, jo s aja  diena  piemin sinedrija sapuļci, to, 
ka Ju da Iskariots apn e ma s nodot Je zu. Šenaja  Baznī -
ca  s aja  diena  un na kama s diva s diena s svine ja ī pas u 
dievkaļpojumu – Nakts sardzes dievkaļpojumu, kur a  
vienu pe c otras, noļasot atbiļstos us ļasī jumus no Bī -
beļes, dze sa trī sstu rī  no-
vietotas 15 sveces ļī dz 
baznī ca paļika piļnī ga  
tumsa . Parasti ļasī ja 51. 
Psaļmu un Kristus cies a-
nu sta stu – bet cauri 
visam pa rdoma ja, ka 
Kristus caur cies ana m 
un na vi ir uzvare jis s ī s 
pasauļes ienaidnieku. 
Zaļā Ceturtdiena. Š aja  
diena  Baznī ca piemin 
Šve ta  Vakare diena iesta -
dī s anu – notikumu, kad 
Kristus kopa  ar saviem 
ma cekļ iem e da Pe de ja s 
Vakarin as, kur u ļaika  
atga dina ja vin iem par 
to, ka pazemī ba ir Kris-
tus kaļpos anas pamata  
(ka ju mazga s ana), un 
sve tī ja maizi un vī nu, 
kas ir Kristus miesas un asinis tiem, kas Vin am tic. 
Nosaukums “Zaļ a  Ceturtdiena” ir na cis no va cu vaļo-
das un radies ta , ka s aja  diena  parasti me dza saļī dzi-
na t (pien emt) gre ku noz e ļota jus ar draudzi caur 
gre ku noz e ļu un piedos anu. Ciļve ks tad simboļiski 
kļ uva atkaļ par zaļ u zaru pie Kristus – mu z ī ga  koka, 
dzī vs un spe jī gs nest augļ us. Š aja  diena  arī  sve tī ja 
eļ ļ u kristī bu un iesve tī bu vajadzī ba m. Krista mie s aja  
diena  atka rtoja Ticī bas apļiecī bu un Te vreizi, ka  arī  
piedaļī ja s ka ju mazga s anas ceremonija . Zaļ aja  Ce-
turtdiena  sve tī ja arī  Šve to Vakare dienu Lieļajai 
Piektdienai, jo tad netiek iesta dī ts Vakare diens. 
Lielā Piektdiena. Š ī  diena visa  kristī gaja  pasauļe  
vienme r saistī ta ar dziļ u cien u, vienka rs ī bu un paze-
mī bu. Baznī ca visur piemin Kristus cies anu piļno 
na vi par visu ciļve ku gre kiem. Jau no pas iem sena -
kajiem ļaikiem Baznī ca  s aja  diena  nerota ja aļta r i, 
atture ja s no skaļ a m prieka izpausme m, neskandina -
ja baznī cu zvanus, nedzieda ja priecī gas dziesmas un 
Vakare dienu san e ma no ieprieks  iesve tī tiem eļe-
mentiem. Aļta r a pa rkļa ji tika ļietoti meļni, ma cī ta js 
arī  ļietoja meļnu te rpu. Dievkaļpojuma gaļveno daļ u 
sasta dī ja Kristus cies anu sta sts. Š aja  diena  izsļudi-

na ja arī  stingru gave ni. 
Klusā Sestdiena. Reize m tiek saukta arī  par Lieļdie-
nu prieks vakaru vai Šve to sestdienu. Vienļaikus ar 
gave ni s aja  diena  notiek gatavos ana s Lieļdienu prie-
kam. Naktī  iesve tī ja Lieļdienu sveci un kristī bu u de-
ni. Ma cī ta js ļietoja baļtu te rpu, un ļiturg ija  para dī ja s 

“Aļeļuja” dzieda jumi. Pa-
rasti Kļusaja  Šestdiena  
dievkaļpojums sa ka s va-
karpuse  un iļga ļī dz rī ta 
gaismai. Šenaja  K eļtu 
Baznī ca  s aja  naktī  kuri-
na ja uguni ka  piemin u 
tam, ka Kristus ir pasau-
ļes Gaisma, ko nekas ne-
var apsļa pe t. Ta  arī  s o-
dien dara daudza s drau-
dze s. Pe c pusnakts, kad 
jau bija iesta jies Lieļdie-
nu rī ts, dzieda ja “Gļoria 
in exceļsis” (Gods Die-
vam augstī ba ). 
Dieva mī ļestī ba Kristu  
Je zu  ir ta , kas uzvar tum-
su, na vi un gre ku, un s a-
ja  mī ļestī ba  me s atdzim-
stam ļī dz ar Kristu jau-
nam priekam. Kristus 

cies anas ir Dieva mī ļestī ba, kas ir stipra ka par na vi. 
Ta de ļ  ir ve rts izdzī vot Kļuso nede ļ u un doties ļī dzi 
Kristus cies ana m, na vei un augs a mceļs anai. Tas ir 
mu su ticī bas pamata . Kļusa  nede ļ a var paļī dze t arī  
mums katram atbrī voties no ļiekiem troks n iem, ļai 
saskatī tu dziļ a ko dzī ves je gu – Dieva mī ļestī bu 
Kristu . 
Tac u mums ir ja apzina s, ka dzī ve  joproja m ir gre ks, 
kas grib mu s nos k irt no Dieva un ciļve kiem. Ciļve ks 
ir spe jī gs uz nodevī bu pret Dievu un ļī dzciļve kiem. 
Ta  me s varam pazaude t savu tuva ko un sevi pas u. 
Bet Kristus nevar pazust. Vin s  vienme r uzvar. Vin s  ar 
savu na vi atnes piedos anu un ar savu augs a mceļs a-
nos ir kopa  ar mums ļī dz ļaiku beiga m. Lieļdienu rī ts 
neiesa ka s ar gaviļe m, bet ar asara m. Jo akmens bija 
noveļts, tac u Je zus tur nebija. Lieļdienu rī ta  vispirms 
bija sievies u baiļes, ma cekļ u nezin a, neticī ba un iz-
brī ns, un tikai pe c tam sekoja ļieļais prieks par Kris-
tus augs a mceļs anos no na ves. 
Mu su ceļ ojums te turpina s no Lieļdienu rī ta nemier-
piļna  satraukuma pie augs a mceļta  un mu z am dzī va  
Je zus Kristus. Na ve ir piļnī gi uzvare ta un mu z ī ga  dzī -
vī ba ir kļ uvusi no nesaprotama  un neiedoma jama  
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

“Ak pavasar, ak pavasar, ak pavasar, tu visiem 
sirdis duļnas dar’” 

P e c gar a s ziemas varam sa kt gaidī t jaunu 
uzpļauks anu daba  un arī  mu su draudzes 
dzī ve .  Paļdies visiem, kas atna ca uz draudzes 
piļnsapuļci, kur bija iespe ja izteikt savas 
domas par draudzes dzī vi un finanse m.   

Ā rpus ka rte jiem dievkaļpojumiem un Bī -
beļes stunda m mums ir paredze ti ve ļ citi pa-
sa kumi.  

D a mu saime rī ko zupas pusdienas 31. 
marta  pe c dievkaļpojuma, kur vare s nogars ot 
daz a das gars ī gas zupas, ziedojumu atļikums 
tiks nodots tru cī go virtuvei Liepa ja . N emiet 
ļī dzi draugus, pazin as, ļabu e stgribu un piļnu 
maku.  

Ģ 
imenes diena 12. maija , sekojot jau vaira -

ku gadu tradī cijai, draudzes kungi rī kos 
panku ku pusdienas.  Tie, kas ve ļas na kt paļī -
ga , var pieteikties pie manis. 

3 1. maija  un 1.  ju nija  bu s ka rte ja  
‘rummage sale’. Apskatī sim savos skapjos, 

pagrabos un gara z a s, vai nav mantas, kas 
nav vaira kus gadus ļietotas, bet ve ļ ir ļaba  
sta vokļī , un vedī sim uz baznī cu. Gara z a  ir 
daudz vietas.  Lu dzu, nevediet me beļes, kas 
ir par ļieļu, ļai ieļiktu parasta  mas ī na , eļek-
troniku vai gļeznas.  Ta s mantas nepa rdodas.  
Gaida m arī  paļī gus pie ieka rtos anas un pa r-
dos anas.  

A r pieteiks anos paļī dze t var griezties pie 
Ineses Štokes.  Paļdies da mu saimei par ne-
atļaidī go darbu draudzes dzī ve . 
 

N ove ļu visiem Dieva sve tī tu pavasari 
un satiksimies mu su dievnama .  

Uļdis Pu ļin s   

par reaļita ti. Viss, ko Dievs bija apsoļī jis un Kristus ma cekļ iem ma cī jis, bija piepiļdī ts, ka  apustuļis Pa viļs 
raksta: (1 Kor 15:54) nāve ir aprīta uzvarā. Augs a mceļtais, atkaļ dzī vais Kristus vispirms para da s sievie-
te m, tad Pe terim un Ja nim, pe c tam pa re jiem ma cekļ iem un visbeidzot ļieļai ciļve ku grupai. Dievs caur s o 
augs a mceļta  Kristus para dī s anos mums saka: „Ju s netice ja t, ju s s aubī ja ties, ju s bija t nezin a  un apmuļsus i, 
tad nu ļu kojiet, viss, ko Esmu sacī jis, ir absoļu ta un neapstrī dama patiesī ba!” Kristus augs a mceļs ana s pa r-
ve rta visu pasauļi un ciļve ku prieks status par dzī vī bu un na vi. Kristus augs a mceļs ana s notikuma  tika at-
kļa ts Dieva varenais spe ks, Vin a vara un piļnī ba. Protams, ka Dieva spe ks atkļa ja s kosmosa un pasauļes ra-
dī s ana , tome r tur kļa t ļiecinieki nebija un zina mas ļikumsakarī bas zina tnieki ir spe jus i izskaitļ ot un atkļa t. 
Manupra t, daudz varena ka Dieva spe ka izpausme ir nove rojama ties i augs a mceļs ana s notikuma . Te bija 
kļa t ļiecinieki un te zina tne ir piļnī gi bezspe cī ga, tai nav neka  sakarī ga, ko pasta stī t, jo Dieva vara ir absoļu -
ta un neizpe ta ma, tai nav robez u, nav sa kuma un gaļa, ta  nepakļ aujas nevienam ciļve ku atkļa tam ļikumam 
vai formuļai. Dievs ne tikai augs a mce ļa no na ves savu De ļu Je zu Kristu, bet apsoļī ja augs a mceļs anos un 
mu z ī go dzī vī bu ikvienam, kas tic Je zum Kristum, ka Vin s  bija ir un bu s patiess Dievs un patiess Ciļve ks, ka 
Vin s  cieta, mira un augs a mce ļa s, ka Vin s  ir izpircis mu su gre kus un samierina jis ar Dievu Te vu, Vin am ļai 
sļava, gods un pateicī ba mu z ī gi!  

O.F. 
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IZVĒLES KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS RĪTĀ  

Pirms sauļe piļ-
nī gi uzaususi, 
vai mazļiet ve -
ļa k,  kad ta  
mirdz visa  sava  
grezna  spoz u-
ma ,  Lieļdienu 
rī ta  ļ audis izve -
ļe sies. Vai ta  bu s 

diena, ka  visas citas, vai ta  patiesi pa rtaps par Kristus 
Augs a mceļs ana s sve tku dienu, kad dievnamos atgriežas 
Aļļeļu ja! Daz i varbu t tikai pe de ja  mirkļī  izve ļe sies iegriez-
ties dievnama , kad atskan Baznī cas zvani, pasauļi modinot 
un ve stot: ļī dz ar Kristus Augs a mceļs ana s no na ves, ir  
atgriezusies cerī ba. 

Tie, kas gaida mu s pie atve rtiem dievnamiem, arī  izve ļe ju-
s ies. Ka  izdaiļ ot dievnamu. Ka  sagatavot dievkaļpojumu. 
Ko dzieda s draudze, ko koris? No kura no c etriem evan g e -
ļijiem atskane s Kristus augs a mceļs anas sta sts. Katram 
atļ auts brī vi izve ļe ties starp Mateja, Marka, Lu kas vai Ja n a 
evan g e ļijiem, kaut ekumeniskais ļasī jumu saraksts Revis-
ed Common Lectionary s ogad iesaka izve ļe ties, vai nu Lu -
kas 24:1–12, vai Ja n a 20:1–18. 

Bet ja nu me s izve ļe tos abus? Vai ve ļ skaidra k me s izpras-
tu, cik ļiktenī gas bija ciļve ku izve ļes taja  pirmaja  Lieļdienu 
rī ta ? Marija un citas sievietes tac u redze ja Je zus briesmī -
ga s cies anas un krusta na vi. Vai ka ds vin as vainotu, ja vi-
n as nebu tu devus a s uz Vin a kapa vietu, ļai ļī dz gaļam pie-
piļdī tu savu piena kumu pret Vin u? Un ve ļ pie tam tumsa . 
Izmisuma  ma cekļ i bija izve ļe jus ies tome r kopa  pavadī t 
ļaiku, gaidot? Bet ko? Atbiļdi, ko tagad darī t, kad ļika s bez 
cerī bas vin u na kotne? Vai dodies pie citiem, kad esi nona -
cis ta da  vieta ? 

Jeb, vai ka  Marija, citas sievietes, Tu dodies ties i pretim 
tuks umam? Redzot no Je zus kapa noveļto akmeni, vin as 
dodas kapa ! Liktenī ga izve ļe, jo ties i tur, kur tuks ais kaps 
izraisa s oku, izbrī nu, jauta jumu pļu du, nezin u – ties u tur, 
kur kapa tumsa  vin as bija paredze jus as atrast na ves upu-
ri, para da s tie, kas mirdzos a s dre be s vin a m prasa jauta ju-
mu: „Ko jūs meklējiet dzīvo starp mirušajiem?” Un divi tur-
pina ja paļī dze t vin a m saprast, ka viss noticis ties i ta , ka  
Je zus bija sļudina jis, ve ļ Gaļiļeja  bu dams. Atcerieties? Bai-
da mies, kad sa kam ko aizmirst. 

Vai atceries? Kad pirmo reiz varbu t ka ds cits izve ļe ja s ju -
su vieta  doties uz dievkaļpojumu? Ka de ļ  toreiz viss ļika s 
iespe jams? Ka pasauļe pe ks n i ļika s gais a ka, jo dzirde ji, ka 
ir Ka ds spe cī ga ks par ļ aunumu, par to, kas tevī  ir tik ļieļa  
nemiera . Atceries, kad varbu t tikai aiz zin ka rī bas Tu izve -
ļe jies doties dievnama , varbu t tikai, ļai mazļiet izprastu, 
ka de ļ  tik daudzi tome r tic s im brī numam un pas i top pa r-
ve rsti ne ta de ļ , ka vin iem tik ļieļa ticī ba, bet, ka ir tik Lieļs 

Tas, Kam vin i tic. 

To tikai pamaza m atkļa ja tie, kas piedzī voja pirma s Lieļ-
dienas! Vispirms vin iem bija baiļes, tad s aubas, tikai tad 
pamaza m atgrieza s ticī ba, cerī ba un prieks! Kad Marija 
un citas deva s no tuks a  kapa, ļai ma cekļ iem ļiecina tu, kas 
vin a m tika teikts un sļudina ts, tad Lu kas ev. 24:12 
skaudri ļiecina: „Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, 
un tie viņam neticēja.“ Aha ! Varbu t, ka teiktu tie, kas 
mekļe , ka  ļai attaisnot savas izve ļes netice t ta da m pasa-
ka m. Ir tie, kas patiesi izve ļa s ta ļa k neļasī t un ta  arī  noka-
ve  izprast, ka  s is sta sts patiesi atspoguļ o gandrī z vai kat-
ra ciļve ka garī ga s cī n as ar neticī bu. 

Lasot ta ļa k, na kamais va rds sniedz pirmo zī mi, ka  ciļve ks 
tome r atrod ticī bu. Tas va rds ir bet. „Bet Pēteris, piecēlies 
aizskrēja pie kapa, un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu 
linu autu, un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noti-
cis.“ (Lk. 24:12) Vai, Pe teri, Tu redze ji tikai to pas u ļinu 
autu un to sviedrautu, ko redze ja Marija, Tu redze ji „to 
sviedrautu, kas bija apklājis Jēzus galvu, noliktu nevis ko-
pā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā.” (Jn .20:7)   

Ka de ļ  divos evan g e ļijos tik sī ki tiek aprakstī ts fakts, ka 
Je zus tuks ais kaps tome r nebija pavisam tuks s! Vai Dieva 
De ļs saprot, cik mu su daba  mekļe t pe c piera dī jumiem 
jebka dai patiesī bai? Lai me s spe tu izve ļe ties, tice t vai 
netice t? Ir tie, kam maza k vajadzī gas ta das zī mes, ir citi, 
kam pietiek ar tuks o kapu. Ir tie, kam pietiek ar Marijas 
un ma cekļ u ļiecī ba m! Ir tie, kurus vaira k tome r pa rļieci-
na tas, kas acī m saredzams, roka m satausta ms, ka  pas u 
ma cekļ u un Kristus sekota ju absoļu ta  pa rve rtī ba, kad 
beidzot saprata visi: Tas Kungs ir augs a mce ļies! Vin s  pa-
tiesi ir augs a mce ļies. 

Otrs nevar otra vieta  tiem tice t, otrs var otram apļiecina t 
tikai, ka de ļ  ta  tic. Un pieda va t sevi kristī ga  mī ļestī ba  ka  
bļakus ga je ju otram, aicinot ļī dz doties, ja , arī  Lieļdienu 
rī ta  tur, kur sana kus i tie, kam nav visas atbiļdes, bet sa-
prot, ka Je zus dod ļaiku ta s atrast. Vin s  zina, ka dreiz ne-
maz nav viegļi izve ļe ties, ka  pavadī t to ļaiku, kas pie-
s k irts mums te virs zemes dzī vot. Bet Vin s  atga dina, ka ir 
tik svarī gi izve ļe ties ka  to pavadī t. Ta de ļ  dod zī mes, 
sniedz piera dī jumus savai mu z ī gai patiesī bas spe kam. 
Ka dreiz vienka rs i ja izve ļas ta s saredze t – uzdrī kstoties 
doties vieta s, no kura m parasti izvaira s visi. Kaps ir 
tuks s. Nav tur kur mekļe t Je zu, jo Vin s  ir Augs a mce ļies! 
Lieļdienu rī ta  kaut Dieva Gars mums paļī dze tu izve ļe ties 
tapt par Lieļdienu ļ audī m! 

No sirds nove ļu ticī bas atjaunojos us, priecī gus Kristus 
Augs a mceļs ana s sve tkus!  

Lai Dievs sve tī !  
+ Lauma Zušēvica 
Arhibīskape 
Latvijas evan g e ļiski ļuteriska s baznī cas a rpus Latvijas 
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 DIEVKALPOJUMU, PASĀKUMU UN KALPOTĀJU SARAKSTS 

 

A PRĪLIS 

7. aprīlis  10:00—Gave n a ļaika 5. sve tdiena—Judica. Dievkaļpojums ar dievgaļdu. 
14. aprīlis 10:00—Palmarum—Pūpolsvētdienas dievkaļpojums. 
19. aprīlis 14:00—Lielās Piektdienas dievkaļpojums ar dievgaļdu. 
21. aprīlis  08:00—Lieldienu rī ta dievkaļpojums ar dievgaļdu. 
28. aprīlis  10:00—Baltās svētdienas divvaļodī gs dievkaļpojums ar dievgaļdu. 
       

M AIJS 
5. maijs 10:00—Kurzemes Cietokšņa aizstāvju un Latvijas neatkarības 

atjaunošanas atceres kopī gs dievkaļpojums. 
12. maijs 10:00—Mātes / Ģimenes dienas dievkaļpojums ar dievgaļdu. 
17. maijs 10:00—Lieļdienu ļaika 5. sve tdienas dievkaļpojums. 
 11:30—Bībeles stunda. Pravies a Jesajas gra mata. 
26. maijs * 10:00—Lieļdienu ļaika 6. sve tdienas kopī gs dievkaļpojums ar dievgaļdu. 
  * Dievkaļpojums notiks Cia na , mu su baznī ca  dievkaļpojuma nav. 
 
   

P ērminderi 
 
7. aprīlis  Ru ta Eichenfeļde un Benita La c ka ja—ļiturg iska  kra sa—violeta 
14. aprīlis  Dace Pence un Pa rsļa Gagaine—ļiturg iska  kra sa—sarkana 
19. aprīlis  Ja nis un Ina ra Ieva ni—ļiturg iska  kra sa—melna   
21. aprīlis  Uļdis Pu ļin s  un Inese Štokes—ļiturg iska  kra sa—balta 
28. aprīlis   Ivars un Nijoļe Špaļis—ļiturg iska  kra sa—balta  
 
5. maijs A rija Bergmane un E riks Šprenne—ļiturg iska  kra sa—balta   
12. maijs  Ja nis un Rasma Priedes—ļiturg iska  kra sa—balta    
19. maijs  Ja nis un Veļga Eiz i—ļiturg iska  kra sa—balta 
   
 
Pērminderiem ir jāpārliecinās, lai viņu kalpošanas svētdienā, tiktu lietotas atbilstošās liturģiskās 
krāsas. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, griezties pie draudzes priekšnieka vai draudzes mācītāja. 
 
Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu, 
savlaicīgi paziņot draudzes mācītājam. 773-818-6965, ojars.freimanis@gmail.com                     

mācītājs Ojārs Freimanis 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com


6 

DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
no 2019. gada 13. janva r a ļī dz 17. martam 

 
Draudzes vajadzībām: 
Vaļija un Modris Gaļenieki, Astrī da Men g eļis, Anda Šokaļski un Ire ne Petrī tis—$ 220.00 
 
 

Draudzes ziņām: 
Anda Šokaļski, Aivars Kupļis, Maija Grendze,  
Ligita Šamsons un Uļdis Š midchens (Daces Fris as piemin ai)—$ 10,800.00 
 

(2 Kor 9:7) Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:  
priecīgu devēju Dievs mīl. 

 
Pa rskatu sagatavoja: Ja nis A. Ieva ns 

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

A PRĪLIS  

Edgars I. Cers, Ieva Briede, Makena Aija Strīpnieks, Ella M. 

Magone, Daiga Kiršteina, Haralds Robežnieks, Erik A. Tomson, 

Lūcija Sprenne, Pauls Reinfelds, Daiga Eize, Andis V. Cers, Irēne 

Petrīte, Mija K. Jēgere, Gundars L. Jēgers, Dace Pence, Austra 

Kēlere, Lidija Blumberga, Diāna Brūns  

  

M AIJS  

Alfejs Grikmanis, Kristina Laimiņa, Iveta Jurēvica, Auseklis 

Skomba, Maija Dombrovska-Tilika, Līga Ejupa, Vija Reinfelde, 

Gunārs Blumbergs, Kristofers E. Blumbergs, Māra Skulte, Aivars Kuplis, Ivars Kēlers, Ēriks 

Blumbergs   
 
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē Dieva svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem! 
 

 
 
 
 
 
 

Tu vainago gadu ar savu dāsnumu, tavās pēdās lās eļļa, lāso tuksnešu ganības, un prieku pakalni apjož, 
pļavas ietērpjas avju baros, un ielejas sev labību uzsedz – viss gavilē un dzied! 

Ps 65:12—14  
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS 
DIEVKALPOJUMU K ALPOTĀJU SARAKSTS 

M arts  
6. Andrejs Ezers un Ēriks Sprenne 
13. Ivars Kēlers un Austra Kēlers 
20. Benita Lāčkājs un Pārsla Gagainis  
25. Arurs un Mirdza Gaiķis 
27. Uldis Pūliņš un Ilmārs Riekstiņš 
 

A prīlis   
3. Modris Galenieks un Guntis Kiršteins 
10. Ivars un Ruta Freimanis 
17. Dace Pencis un Inese Stokes 
 

Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs.  Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot pēr-
mindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com                        Pārsla Gagaine 
 

Liturģiskās krāsas: 6. un 13. marts—vioļeta; 20. marts (Pu poļu sve tdiena)—sarkana; 25. marts (Lieļa  piektdie-
na)—meļna; 27. marts (Kristus augs a mceļs ana s sve tki—Lieļdienas)—baļta; no 3. aprī ļ a ļī dz 8. maijam (ieskaitot)—
baļta; 15. maijs (Vasarsve tki)—sarkana; 22. maijs (Trī svienī bas sve tki)—baļta; no 29. maija ļī dz 19. ju nijam 
(ieskaitot)—zaļ a; 26. ju nijs (Ja n a Kristī ta ja diena)—baļta; no 3. ju ļija ļī dz 13. novembrim (ieskaitot)—zaļ a; 20. no-
vembris (Mirus o piemin as diena—Mu z ī bas sve tdiena)—baļta, no 27. novembra ļī dz 18. decembrim (ieskaitot)—
ziļa vai vioļeta; 24. decembris (Kristus Piedzims anas sve tvakars)—baļta un 31.decembris—baļta.   
          Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis 

DĀMU SAIMES KALENDĀRS 
2019. gada APRĪLIS 
7. aprīlis  Kafijas gaļds—IV. grupa Ināras Kiršteinas un Maijas Tiliks-Dombrovskas vadī ba .   
14. aprīlis  Kafijas gaļds—IV. grupa.    
21. aprīlis  Lieļdienu rī ta aukstais gaļds—IV grupa un paļī gi. 
28. aprīlis  Kafijas gaļds—IV. grupa. 
   11:45—Dāmu Saimes valdes sēde    

2019. gada MAIJS 
5. maijs   Kafijas gaļds—V. grupa Pārslas Gagaines un Ināras Ievānes vadī ba  
12. maijs   Ma tes / G imenes dienas panku ku pusdienas—draudzes kungi un paļī gi. 
19. maijs  Kafijas gaļds—V. grupa. 
 
29. un 30. maija  notiks RATNĪCAS TIRGUS ieka rtos ana un cenos ana 
31. maijs un 1. jūnijs RATNĪCAS TIRGUS no 9:00 
 
 

RATNĪCAS TIRGUS  

I nese Štokes ir atbiļdī ga  vadī ta ja. Lu dzu, piesaka ties pie Ineses, kad ju s varat na kt paļī ga  ieka rtot man-
tas un stra da t mu su draudze  paredze tas dienas.  Mums arī  bu s Bek ereja (Bake Šaļe), ļu dzu, piesakiet ka du 
cepumu, pļa tsmaizī ti, pī ra gus jeb citu ziedojumu!  

L u dzu, vediet ju su nevajadzī ga s mantas uz baznī cu, ta s varat novietot gara z a  jeb ļejas teļpa s. Vajadzī gi: 
ma jas piederumi, riten i, spe ļ mantas, gra matas, rotas, mazas me beļes (kuras pas i varat atvest ar automas ī -
nu), da rza me beļes un tī ras dre bes.   
 
BĒRNU UN JAUNIEŠU ATBALSTS 

A icina m mu su draudzes g imenes, kur u be rni piedaļī sies Gar ezera Vasaras nometne s, GVV un „Šveika 
Latvija” brauciena , rakstiski pieprasī t atbaļstu.  

 
DĀMU SAIMES DARBA GRUPAS FEBRUĀRĪ UN MARTĀ 

 

Ina ra Bļumberga, Da mu saimes prieks niece 

IV. GRUPA    Darba Vadī ta jas:                                                

Ināra Kiršteina—630-295-9752; inaravija@comcast.net  

Maija Tiliks-Dombrovska—630-834-9049; maijatd@aoļ.com 

 

Jure vica, Iveta—630-913-7950; ivetakj@gmaiļ.com 
Kuļa ne, Andra—815-455-2369 
Kuļa ne, Dace—815-455-2369; dkuļans@BELLff.com 
Pence, Dace—630-832-3785; dacep@comcast.net 
Pu ļin a, Ru ta—630-244-4090; rpuļins12@gmaiļ.com 
Treknais, Ru ta—779-220-9250; rtreknais1@gmaiļ.com 
Ventere, Dace—630-985-3431; spiderdace@aoļ.com 
 
PE C IEŠPEJAŠ 

Petrī te, Ire na—847-670-8329 

V. GRUPA      Darba Vadī ta jas: 

Pārsla Gagaine—847-802-4690; parsļag@gmaiļ.com  

Ināra Ievāne—708-799-8636; inaraievans@att.net   

 

Cera, Daina—773-685-0892; dcers312@gmaiļ.com 
Cukura, Veļta—773-202-0160; veļta@heritagetraveļ.net 
Duka, Inta—847-956-4398 
Ejupe, Lī ga—708-505-444; ļigaejups@gmaiļ.com 
Freimane, Eļī sa—708-505-4012; aboļkuka@aoļ.com 
Ieva ne, Iļze—630-580-9166; iievans@aoļ.com 
Krauļe, Rasma—773-271-7179; rasmas@yahoo.com 
Renigere, Šigrī da—773-539-2908 
Š midchene, Iļze—773-275-1423; iļze.smidchens@ļive.com   
 
PE C IEŠPEJAŠ 
Škuļte, Ma ra—630-323-2577 
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Februa ra me nesī  dzims anas dienu atzī me ja Maija Zai-
min a, sveic Inese Štokes un ma c. Oja rs Freimanis 

 
Foto: no Eļizabete Freimane 

2019. gada 2. februa rī  mu su dievnama  viesoja s katoļ u 
priesteris Rihards Rasnac s no Šiguļdas Latvija . 

M arta me nes a jubiļa ri: Uļdis Pu ļin s , 
Ru ta Pu ļin a, Biruta Va rsberga, Anita Gai-
k e un Ru ta Veitmane. Šveic: ma c. Oja rs 
Freimanis un Ina ra Bļumberga 

 
Foto: Eļizabete Freimane 

D raudzes piļnsapuļce notika 
2019.  gada 10. marta . Draudzes 
padome, revī zijas komisija un 
amatpersonas (1.rinda  no kreisa s 
puses): ma c. Oja rs Freimanis, 
Veļga Driļļe-Eize, Ru ta Veitmane, 
Inese Štokes, Uļdis Pu ļin s , Lu cija 
Šprenne, Maija Zaimin a. 2. rinda : 
Vija Reinfeļde, Ina ra Bļumberga, 
Andrris Dzeļme, Eļizabete 
Freimane Pa rsļa Gagaine un Ivars 
Špaļis. Nav kļa t: Ja nis Ieva ns, 
Benita La cka ja, Ina ra Ieva ne, A rija 
Bergmane un Ruta Freimane. 

Foto Nijoļe Špaļis 
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DRAUDZES PILNSAPULCES PROTOKOLA  

KOPSAVILKUMS 

Draudzes prieks nieks Uļdis Pu ļin s  atkļa j piļnsapuļci 
pļkst. 12:00 ar draudzes ma cī ta ja Oja ra Freiman a 
teikto ļu gs anu un kope ju dziesmu. Ru ta Veitmane 
zin o, ka kopskaita  ir 150 baļsstiesī gi draudzes ļo-
cekļ i un kvorums ir sasniegts ar 37 kļa tesos iem re-
g istre tiem draudzes ļocekļ iem.  Ta tad piļnsapuļce ir 
ļemtspe jī ga. Šapuļce ar akļama ciju ieve ļ Uļdi Pu ļin u 
ka  piļnsapuļces vadī ta ju, Pa rsļu Gagaini par proto-
koļisti un Maiju Zaimin u, E riku Šprenni un Rasmu 
Krauļi ka  baļsu skaitī ta jus. Šapuļce vienbaļsī gi pie-
n em izsu tī to piļnsapuļces darba ka rtī bu. Vienbaļsī gi 
tiek pien emts ieprieks e jais piļnsapuļces protokoļs. 
U. Pu ļin s  pateica s Andrim Dzeļmem, par cī tī gu un 
ļabu darbu, ieguļdot draudzes naudu.  Vienbaļsī gi 
tiek pien emts 2018. gada budz eta izpiļdī jums. U. 
Pu ļin s  uzsta da prieks ļikumu, ļai draudze atbaļsta 
LELBAL misijas fondu, jo Miļvoku draudze ir soļī ju-
si pieme rot ziedojumus (t.s. “matching funds”).  PIE-
N EM, ka draudze ziedos $1,500 misijas fondam. 
Otrs prieks ļikums ir ziedojums Gar ezera Kaļpaku 
ma jas istabas remontam. Pie katras istabas tiks pie-
vienota pļa ksne ar draudzes va rdu, kas ziedojusi 
$2,500 ziedojumu remontam.  PIEN EM, ka draudze 
ziedos $2,500 Gar ezeram Kaļpaka istabas remon-
tam. Š ogad teļpas remonti notiks virtuve , kur ieļiks 

jaunu grī du un griestos ļampas. Konferences teļpa  
arī  ieļiks jaunas ļampas. 2019. g. budz etu pien em 
ka  uzsta dī ts.  Amatpersonu ve ļe s ana – akļama cijas 
ka rtī ba  ieve ļ: prieks nieku Uļdi Pu ļin u, prieks nieka 
paļī gu Inesi Štokes, padome  pa rve ļe  Veļgu Driļļis-
Eize, Ina ru Ieva ni, Ja ni Ieva nu, Benitu La c ka ju, Viju 
Reinfeļdi, Lu ciju Šprenni, Ru tu Veitmani un Ivaru 
Špaļi. Revī zijas komisija  ieve ļ Maiju Zaimin u Ivara 
Ke ļera vieta , kuram beidzas termin s . Revī zijas ko-
misijas pa rsta vis Ivars Ke ļers zin o, ka visas pa rska-
tī ta s gra matas, reporti un dokumenti ir ļaba  ka rtī -
ba, pateicoties kasierei Lu cijai Šprennei un arī  Ru -
tai Veitmanei, kura bija tik ļ oti spe jī ga un precī za 
atbiļde t un piera dī t visu prasī to. Ivars izsaka patei-
cī bu arī  Andrim Dzeļmem par vin a ļabo darbu, kas 
atkaļ pe de ja  gada  ir nesis mums ļabus, pozitī vus 
rezuļta tus. Paļdies arī  da mu saimei par ta s neatļai-
dī go darbu un ļabo izdos anos visos pasa kumos. Uļ-
dis Pu ļin s  izsaka pateicī bu visiem Padomes un Vaļ-
des ļocekļ iem par ļabo sadarbī bu, paļdies da mu 
saimei par vin u aktī vo darbī bu, un e rg eļniece m.  
Vin s  arī  pateica s E rikam Šprennem par saimnieko-
s anas darbiem. 

Protokoļu pierakstī ja: Pa rsļa Gagaine, 
kopsaviļkums: Oja rs Freimanis 

TELPU LIETOŠANAS NOTEIKUMI 
 

Draudzes locekļiem, kas savas saistī bas reguļa ri ka rto un atbaļsta draudzes dzī vi: 
1. Dievnama (un citas teļpas be ru gadī juma ) brī va 
2. Lieļa  sabiedriska  teļpa $60.00 
3. Maza  sabiedriska  teļpa   30.00 
4. Virtuve ar e diena gatavos anu (pļī ts ļietos ana)   30.00 
5. Virtuve un kafijas va ra mais   10.00 

Visiem citiem: 
 1. Dievnama ļietos ana $175.00 
 2. Lieļa  sabiedriska  teļpa   100.00 
 3. Maza  sabiedriska  teļpa     50.00 
 4. Virtuve ar e diena gatavos anu (pļī ts ļietos ana)     35.00 
 5. Virtuve un kafijas va ra mais     15.00 
 

Piezīme:  Par trauku lietošanu jāsazinās ar dāmu saimi 
 

• Draudzes teļpa s stipro aļkohoļu ļietos ana un sme k e s ana nav atļ auta 

• Izn e mumu gadī juma  draudzes prieks nieks/prieks niece var samazina t ļikmes par 50% bez vaļdes apstiprina juma. 
• Teļpas ja atsta j ta da  pat ka rtī ba , ka  ta s san emtas.  
• Teļpu ļietota jiem pas iem ja ga da  par atkritumu aizva ks anu. 



10 

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 
 

Dace Friša (Šmidchena), dzimusi 1933. gada 3. jūnijā Rīgā, Latvijā ir aizgājusi mūžībā 

2019. gada 25. janvārī Čikāgā, IL.  

 

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Daces tuviniekiem un viņas draugiem. 
 

Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz 
vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Atkl. 21:4 

2019. gada 3. marta  Kļī vļande , OH notika 
svinī gs dievkaļpojums, kura  pra vestes 
amata  tika iesve tī ta Vidienes apgabaļa dr. 
Šarma Egļī te. Dievkaļpojuma  piedaļī ja s 
garī dznieki: LELBa L archibī skape Lauma 
Zus e vica, pra v. Guna rs Lazdin s , pra v. 
Andris Abakuks, pra v. Daira Ciļne, pra v. 
Iļze Kupļe na-Ewart, pra v. Anita Va rsberga
-Pa z a, pra v. Šarma Egļī te, ma c. Dr. Juris 
Ca ļī tis, ma c. Da vis Kan eps, baptistu ma c. 
Pauļs Barbins, ma c. Iļze Larsen un ma c, 
Oja rs Freimanis. 
 

Foto: Eļizabete Freimane 

Pateicī ba  par 
kaļpos anu vadot Da mu 
saimi, ziedus san e ma 
Ina ra Bļumberga, sveic 
A rija Bergmane. 
 

Foto: O. Freimanis 
 
 
 
 

Šveicienus Šv. Patrika 
diena  visiem su ta Uļdis 
Pu ļin s . 
 
 
 

Foto: Inese Štokes  
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Draudzes telpas var aizrunāt, sazinoties ar Uldi Pūliņu: 

Mobilais: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com 

Lūdzam draudzes locekļus, kas vēlas likt ziedus uz altāŗa ģimenes vai citāda 
veida atceres gadījumos, sazināties ar  

Viju Reinfeldi: 847-394-0156; vreinfelds@hotmail.com; vai ierakstīt savu 
vārdu PUĶU KALENDĀRĀ baznīcas lejas telpā. 

Kapu vietas Mt. Olive kapsētā 
Varu sniegt informāciju par kapu vietām, kuras iespējams iegādāties draudzes nodalījumā  

Section “R”. 
Cena draudzes locekļiem - $1,000.00 un pārējiem - $1,200.00 

Lai novērstu pārpratumus apbedīšanas gadījumā, lūdzu sazināties ar mani pirms kapa atvēršanas. 
Es pārbaudīšu kapa vietas numuru un paziņošu kapsētai, vai ir samaksāts par šo kapa vietu un 

kurš ir īpašnieks. 
Neesmu atbildīgs par kapu un draudzes pieminekļa apkopšanu. 

Modris V. Galenieks, tel:  847-823-3713 e-pasts: galenieks@att.net 

ATGĀDINĀJUMS 
Lūdzam laicīgi paziņot par adreses maiņu  

Biedrzinim/maksājuma konta pārzinim Jānim Ievānam 
1347 East Lyn Ct. 

Homewood, IL 60430-3833 
e-pasts: janisievans@att.net 

Mācītāja runas stundas – 

Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītājs labprāt jūs sastaps savās mājās,  

ciemos vai citur, kur vajadzēs.  

Adrese: 706 Cross Creek Drive W, Unit C, Roselle, Il 60172 

mob. tālr.: 773-818-6965; e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com 

 

 

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību un citu dzīves grūtību situācijā, zvaniet 

mācītājam, 

 un viņš jūs apciemos ar vai bez dievgalda pēc vajadzības!  
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DRAUDZES ZIŅAS 
St. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forest Preserve Drive 
Wood Dale, IL 60191-1983  

Draudzes mācītājs:    Ojārs Freimanis 773-818-6965;  ojars.freimanis@gmail.com 
Draudzes priekšnieks:   Uldis Pūliņš  630-759-8314;  uvpulins5@gmail.com 
Draudzes priekšnieka palīdze:  Inese Stokes  708-532-3471;  inese42@outlook.com  
Dāmu komitejas priekšniece:  Ināra Blūmberga 847-832-0933;  gblumb@aol.com    
 

Tālrunis baznīcā:    630-595-0143; WiFi: St Peters peterisi  
 

Kasieres:          
     Rūta Veitmane:  847-398-2631 
     Lūcija Sprenne:  630-231-3229  
 

Sv. Pēteŗa draudzes Facebook:  https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze  
 

Draudzes Ziņu redaktors: māc. Ojārs Freimanis. Autori ir  atbildīgi  par rakstu saturu un 
pareizrakstību. 
Raksti nākošajām Draudzes Ziņām jāiesniedz  mācītājam Ojāram Freimanim 
(ojars.freimanis@gmail.com) līdz  2019. gada 19. maijam. 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com

