
  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 
Nr. 134                                 2020. decembris—2021. janvāris  

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

D ecembŗ a me nesis nepa ŗpŗotami mums 
saista s aŗ doma m paŗ Ziemsve tkiem—Kŗistus 
Piedzims anas sve tkiem, da vana m, to saga da s anu 
un iesain os anu, ka  aŗī  noga da s anu saviem 
mī ļ otajiem. Un pŗotams, sve tku dievkaļpojumu 
baznī ca . Tome ŗ s aja  ŗeize , kops  vien sevi atceŗos, 
kad esmu Ziemsve tkos bijis baznī ca , baznī ca 
nebu s dievļu dze ju piepiļdī ta. Man tas izŗaisa 
skumjas saju tas. Ta  ve ļ nekad nav bijis! Bet nekas 
cits s obŗī d nesana k, mums visiem kopī gi iŗ 
ja ŗu pe jas paŗ to, ļai me s bu tu veseļi. Tome ŗ 
dievkaļpojums bu s! Pŗotams, ka ŗte jais video 
ieŗaksts.  

P iŗms diviem gadu tu kstos iem, kad Dievs 
apz e ļoja s paŗ ciļve kiem, su tī dams savu De ļu 
pasauļe , situa cija bija ļī dzī ga s odienai. Ciļve ki 
„pļu ca s” sava  staŗpa , doma jot vienī gi paŗ savu 
ļabumu, tac u vin us neuztŗauca posts, kas tika 
nodaŗī ts citiem. Sļepkavī bas, zags ana, 
beztiesiskums, naids, nenovī dī ba, skaudī ba, 

daz a das netikļī bas, kukuļ os ana, ma nī s ana s—s ī s 
ī pas ī bas tikai nedaudz spe j ŗakstuŗot esos o 
situa ciju ka  Kŗistus piedzims anas ļaika , ta  aŗī  tagad. 
Visa  s aja  negatī visma apn emtaja  vide  gŗibas ŗedze t 
gaismu, siļtumu, mī ļestī bu un mieŗu. Lu k, tas viss iŗ 
ŗodams taja  mazaja  Be ŗnin a , kuŗ u pe c 
piedzims anas guļdī ja siļī te . Dievs cauŗ Je zu Kŗistu 
mums da va  ī stu gaismu, kas iŗ daudzka ŗt spoz a ka 
paŗ sauļi, un kas sasiļda mu su dve seļes. Pŗavietim 
Jesajam Dievs atkļa ja Kŗistus gaismas atspī de s anu 
pasauļe  apme ŗam 600 gadus, piŗms Kŗistus 
piedzims anas. Pŗavietis ŗakstī ja (9:1): „Tauta, kas 
staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu, tumsības 
zemes mītniekiem atspīdēs gaisma!” Un ve ļ (42:6): 
„Es ieceļu tevi par derību tautai, par gaismu visām 
tautām!” (Jes 60:1—3) „Celies un staro, jo nāk tava 
gaisma, tā Kunga godība pār tevi ataususi! Redzi, 
krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi 
atausīs tas Kungs, un viņa godību redzēs pār tevi! 
Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi – pie tava 
lēkta gaismas.” Kad Kŗistus piedzima Betļe me , 
en g eļis uzŗuna ja ganus un „tā Kunga godība viņus 
apmirdzēja.” (Lk 2:9) Ve ļa k Pestī ta js paŗ sevi teica 
(Jn  8:12): “ES ESMU pasaules gaisma. Kas seko man, 
tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības 
gaisma.” (Jn  9:5) „Kamēr es esmu pasaulē, es esmu 
pasaules gaisma.” S ī  Kŗistus nesta  dzī vī bas gaisma 
nekuŗ jau nav pazudusi, ta  ma jo mu sos, ikviena , kas 
Vin am uzticas un seko Vin am. Kŗistus sacī ja (Mt 
5:14—16): „Jūs esat pasaules gaisma; … lai jūsu 
gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos 
darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.” Lī dzī gi ka  
gaismas avots iŗ Kungs Kŗistus, Vin s  sevī  ietveŗ visu 
bezgaļī go Dieva mī ļestī bu uz mums. Jn  3:16 ļasa m: 
„Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu 
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vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, 
nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” 
Evan g e ļists Ja nis paŗ Je zu ļiecina ja (Jn  13:1): 
„savējos, kurus Viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, Viņš 
mīlēja līdz galam.” Je zus 
ve ļe ja s, ļai Vin a nesta  mī ļestī ba 
vienme ŗ bu tu dzī va Vin a 
sekota jos, ta de ļ  Vin s  sacī ja (Jn  
13:34): „Es jums dodu jaunu 
bausli – mīliet cits citu! Kā es 
esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet 
cits citu. Ja jums būs mīlestība 
savā starpā, visi zinās, ka jūs 
esat mani mācekļi.” Je zus aŗī  
uzsta da mums savas mī ļestī bas 
augsta ko paka pi, sakot (Jn  
15:13): „Nevienam nav lielākas 
mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par 
saviem draugiem.” Apustuļis Pa viļs ve stuļe  
ŗomies iem ŗaksta (5. nodaļ a ): „Dieva mīlestība 
caur Svēto Garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu 
sirdīs. …  Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar 
to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām 
grēcinieki.” Bez gaismas, siļtuma un mī ļestī bas 
Kŗistus mums atnesa aŗī  savu mieŗu. Mieŗs mums 
visiem iŗ vajadzī gs, jo tas iŗ viens no mu su 
veseļī bas pŗieks nosacī jumiem. Ja esam stŗesa  un 
nemieŗī gi, veseļī ba sa k „piekļibot”. Pŗotams, ka 

Je zus atnestais mieŗs nav ŗakstuŗojams ka  
vispa ŗe js mieŗs pasauļe , kuŗ vaļstis sava  staŗpa  
vaiŗs nekaŗo, kuŗ visi sava  staŗpa  sadzī vo mieŗa  un 
dŗaudzī ba . Kŗistus nestais mieŗs iŗ mu su ieks e jais 

mieŗs, kas baļstī ts uzticī ba  
Vin am, ka Vin s  paŗ mums 
ŗu pe jas vienme ŗ, un ka 
neskatoties ne uz ka diem 
a ŗe jiem apsta kļ iem, me s 
iemantosim Debesu vaļstī bu, 
kuŗ vaļdī s absoļu ts mieŗs. 
Pŗavietim Jesajam (9:5) 
Dievs atkļa ja, ka Kŗistus 
atnesī s s a du mieŗu, vin s  
Vin u nosauc paŗ Mieŗa Pŗinci 
jeb Mieŗa Vaļdnieku. Kŗistus 
pats sacī ja (Jn  14:27): „Es 

jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es 
dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai 
neiztrūkstas un neizbīstas.” Aŗī  tu ļī t pe c savas 
augs a mceļs ana s no na ves, kad Kŗistus ieŗada s pie 
saviem ma cekļ iem, Vin a piŗmie va ŗdi bija (Lk 
24:36): “Miers ar jums.”  
Ieskatī simies katŗs sava  dzī ve  un pa ŗļiecina simies, 
ka taja  vaļda Kŗistus gaisma, Vin a siļtums, 
mī ļestī bas piļnī ba un piļnī gs gaŗī gs mieŗs, ko Vin s  
mums iŗ atnesis. Lai Jums visiem iŗ sve tī gi Kŗistus 
Piedzims anas sve tki—Ziemsve tki! 

J 
anva ŗ a me nes a centŗa ļais notikums iŗ 

Zvaigznes jeb Epifa nija diena. Mu su dŗaudzei kops  
1997. gada 5. janva ŗa s ie iŗ ī pas i sve tki, jo s aja  
datuma , svinot dievnama  Zvaigznes dienas 
dievkaļpojumu, tika nodibina ta Sve ta  Pe teŗ a 
dŗaudze. Sv. Pa viļa dŗaudzes ceļtaja  dievnama , 
kuŗ u vaiŗa k neka  20 gadus izmantoja aŗī  Sv. Ja n a 
dŗaudze, apvienojoties aba m dŗaudze m, dzima Sv. 
Pe teŗ a dŗaudze. Zvaigznes diena  baznī ca s piemin 
notikumu, kad pie Je zus be ŗna no austŗumiem 
ieŗada s ka di gudŗi vī ŗi, ļai pieļu gtu mazo K e nin u 
un pienestu vin am kaŗaļiskas da vanas, zeļtu, 
vī ŗaku un miŗŗes. Ceļ u pie Je zus un Vin a 
dzims anas ļaiku s ie gudŗie bija izskaitļ ojus i no 
zvaigzne m, ka  aŗī  zvaigzne vin us aizveda ļī dz 
ma ja m, kuŗ Je zus aŗ Maŗiju un Ja zepu tobŗī d 
dzī voja. S eit ve ļos piezī me t, ka gudŗie no 
austŗumiem neieŗada s pie Je zus, Vin am 
piedzimstot ku tin a , bet daudz ve ļa k. Je zum taja  
ļaika  vaŗe ja bu t jau gandŗī z 2 gadin i. Je zus 
zvaigzni gudŗie vī ŗi  ieŗaudzī ja austŗumu puse  

Je zus dzims anas bŗī dī , tac u paga ja kŗietns ļaika 
posms vin u ceļ ojuma  ļī dz Pasauļes Pestī ta jam. 
Agŗa k Kŗistus dzims anu svine ja Zvaigznes diena , 
ta de ļ  aŗī  iŗ ŗadies pŗieks stats, ka pie siļī te bu tu 
ja bu t aŗī  gudŗajiem, tome ŗ s ie iŗ ļaika zin a  divi 
ats k iŗī gi notikumi. Zvaigznes diena iŗ nozī mī ga aŗ 
to, ka s eit Kŗistus atkļa ja s ka  Pestī ta js visa m 
tauta m, ka  save jiem Jeŗuza ļeme , ta  visiem ļ audī m 
pasauļe . Kŗistus gan daŗboja s vienī gi ju du vidu , bet 
su tī ja savus ma cekļ us sļudina t ļabo ve sti pa visu 
pasauļi, ko vin i aŗī  ve ļa k paveica. 

V e ļ viens atzī me jams datums mu su dŗaudzei iŗ 
17. janva ŗis, jo 1971. gada 17. janva ŗī  aŗchibī skaps 
Aŗnoļds Lu sis iesve tī ja mu su dievnamu, ko uzce ļa 
Sv. Pa viļa dŗaudze c etŗu gadu ļaika . Ta tad 2021. 
gada 17. janva ŗī  atzī me sim ļieļu jubiļeju—
dievnama iesve tī s anas 50. gadadienu! Paļdies 
visiem ce ļa jiem, atbaļstī ta jiem un dievnama 
uztuŗe ta jiem! 

Ma cī ta js Oja ŗs Fŗeimanis 
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A dventa ļaiks iŗ gaidī s anas ļaiks, kam paŗasta  
iezī me iŗ ceŗī ba. Jo gŗu ta ki un jucekļī ga ki, tums a ki 
ļaiki, jo spe cī ga ka ceŗī ba, ka patiesi Dieva 
apsoļī jumi ve ļ spe ka . Ta  Bī beļe define  ceŗī bu. Ta  iŗ 
pa ŗļiecī ba, ka Dievs izpiļdī s savus apsoļī jumus. 
Reiz Dievs bija soļī jis: “Tava  pŗieks a  iŗ dŗos a 
na kotne, un tava gaidī s ana tevi neviļs.” (Sak. 
23:18) Piŗmaja  Ziemsve tku bŗī numa  Va ŗds tapa 
miesa un Dieva soļī jumi piepiļdī ja s. Piedzima Je zus 
Kŗistus, kuŗa  bija dzī vī ba, un dzī vī ba bija pasauļes 
gaisma!” (Jn  1:4)  

B ija kļusa nakts, 
gandŗī z ka  apbuŗta  
skaistuma . Dievs 
ļika s tik tuvu. Nekas 
9. febŗua ŗī  
neļiecina ja, cik dŗī z 
vī ŗuss ieļauzī sies 
pasauļe  un to 
pa ŗve ŗtī s. Ieejot 
Adventa ļaika , ap 
mums pande mija, 
konfļikti, kŗī zes un 
asa kas ciļve ku 
domstaŗpī bas vaiŗo 
tumsu, maz da va  
ceŗī bu.  Kŗistus to 
atjauno, mums 
atga dinot: “Es esmu pasauļes gaisma. Kas seko 
man, tas nestaiga s tumsa , bet tam bu s dzī vī bas 
gaisma.” (Jn  8:12) Un aug ceŗī ba pasauļe , kad 
dodamies no tumsa Vin a gaisma ! 

G adu simten iem iļgi s ī  gaisma atspī de jusi ticī go 
siŗdī s un dve seļe s, pat ja na cies gaidī t, iztuŗe t 
pa ŗbaudī jumus, pa ŗvaŗe t cies anas. S ogad 
ma cī ta jam Pauļim Uŗdzem bu tu bijusi 100 gadu 
dzims anas diena.  Va cu be gļ u nometne , 1948. 
gada , kad ļatvies i dzī voja ļieļa  nedŗos ī ba  un nezin a  
paŗ savu na kotni, ve ļ bu dams teoļog ijas students, 
izdevuma  „Dziŗksteļe”, vin s  be gļ us iedŗos ina ja jo 
sevis k i s a da  ļaika  neaizmiŗst, ka: “Kŗistī gajai 
dŗaudzei ja paŗa da pasauļei, kas iŗ patiesa kopī ba, 
ka mī ļestī ba nav tikai tuks s va ŗds.  Me s tagad 

ŗedzam, cik ļ oti mums tome ŗ s ī s mī ļestī bas tŗu kst. 
Lu gsim, ļai Dievs su ta savu Gaŗu, ļai dod mums 
patiesu dŗaudzi, ļai dod kopī bu, ļai daŗa mu s paŗ 
Kŗistus ma cekļ iem, kuŗu pazī s ana s zī me iŗ 
mī ļestī ba. Viŗs zemes nav piļnī bas, s eit viss iŗ tikai 
pa pusei. Bet mums iŗ dŗos a ceŗī ba, ka tas Kungs 
mu s ved piļnī bai pŗetī …”  

Š aja  Adventa  daudziem vaŗe tu ļikties, ka viss iŗ 
tikai pa pusei. Neskaita miem ciļve kiem augus as 
ŗu pes paŗ pasauļes, savu un be ŗnu fizisko, gaŗī go 

un finansia ļo 
veseļī bu. Aug baiļes 
paŗ to, ka ds bu s 
2021. gads. 
Tuŗe simies dŗos a  
ceŗī ba , 
nenomaļdī simies 
tums o domu mez a , 
atceŗe simies, ka 
me s piedeŗam Tam, 
Kuŗa  “ma jo visa 
Dieva piļnī ba miesa , 
un jums iŗ dota 
piļnī ba vin a , kas iŗ 
gaļva ikvienai 
vaļdī s anai un 
vaŗai”! (Koļ.2:9) Ne 
pa pusei mums iŗ 

dota piļnī ba Vin a ! Ja ne dievnamos, tad viŗtua ļaja  
pasauļe , daļī simies ļu gs ana s un dziļ a  pateicī ba  
Dievam, ka Vin s  tik piļnī gi piepiļdī jis savus 
apsoļī jumus!  

P ateicos Dievam paŗ Vin a z e ļastī bu un mu su 
Baznī cu pasauļe ! Pateicos Pŗezidijam, Viŗsvaļdei, 
katŗai dŗaudzei, ka tik uzticī gi, atjautī gi un sve tī gi 
kaļpojat! Lai Dievs tuŗpina dziedina t s o pasauļi un 
sve tī  mu su daŗbu! Tuvojoties Ziemsve tkiem – ka  
Latvija , ta  pasauļe  – ļai ju su siŗdis kļ u tu gais a kas 
un ceŗī ba  atjaunotas! Nove ļu Dieva mī ļestī bas un 
Kŗistus gaismas baga tus Vin a dzims anas sve tkus! 
 

Ju su 
+ Lauma Zus e vica  

ADVENTA LAIKA CERĪBĀ GAIDOT ZIEMSVĒTKUS 
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PAPILDUS ZIEDOJUMI DRAUDZEI 
no 2020. gada 14. septembŗ a ļī dz 30. novembŗim 

 

Draudzes vajadzībām: 
 

Oļ g eŗts Cakaŗs, Ceŗina Schiffeŗ, Geoŗge & Veļta Anast (Imanta Muiz nieka piemin ai), Biŗuta Va ŗsbeŗga 
(Veļtas Liepin as piemin ai)—$ 1,640.00 
Pa ŗdotas 2 kapu vietas—$ 2,400.00 
Kopa : $ 4,040.00 
 

Draudzes Ziņām: 
 
Daumants Ha zneŗs, Ru ta Veitmane, Pa ŗsļa Gagaine, Miŗdza un Aŗtuŗs Gaik i, Inese un Jeŗŗy Stokes, Uļdis 
un Ru ta Pu ļin i 
Kopa : $ 225.00 
 

Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. 
Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu 
pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.(2 Koŗ 9:7—8)  

 

Pa ŗskatu sagatavoja: Ru ta Veitmane un Ina ŗa Ieva ne 

ZIEMSVĒTKU VĒSTĪJUMS 

L aika , kad ciļve ce iŗ nezin a  un apmuļsuma , visa  
pasauļe  skan sena , bet mu z am jauna  un vienme ŗ 
dzī va  Ziemassve tku ve sts: “Redzi, es jums pasļudi-
nu ļieļu pŗieku, kas visiem ļ audī m notiks, jo jums 
s odien Pestī ta js dzimis.” S ie iŗ sve tki, kad Debesu 
Te va mī ļestī ba paŗa da s uz  zemes, ļai mu s ceļtu 
pŗetī  dievis k ai godī bai. Ziemassve tkos Dievs da vi-
na ceŗī bu, neiedoma jamu bŗī numu Je zu  Kŗistu . 
Vin s  na k ka  mu su Gļa be js, aicinot ciļve ci piedzī vot 
Vin a Debes k ī go z e ļastī bu. 
Je zus Kŗistus ka  Dievis k ais Be ŗns ŗeiz piedzima 
Betļe me . Bet Vin s  tuŗpina piedzimst aŗvien no 
jauna. Vin s  dzimst ciļve ku siŗdī s - visuŗ, kuŗ ciļve ki 
no siŗds mekļe  gŗe ku piedos anu, pestī s anu un dve -
seļes mieŗu. Vin s  dzimst mu su ikdiena , mu su ŗu -
pe s, mu su nemieŗa , mu su sa pe s, kad ŗedzam mu su 
mī ļ os sļimnī ca s vai aiz ļogiem ka da  veco ļ auz u 
mī tne  un neesam spe jī gi no vin iem atvadī ties. Vin s  
dzimst mu su ticī ba , ceŗī ba  un mī ļestī ba . 

Su tu Ziemsve tku sveicienus mu su LELBA dŗau-
dze m, ma cī ta jajiem/a m, dŗaudz u ļocekļ iem, baznī -
cas daŗbiniekiem un ļu dze jiem. Visiem, kas gaida 
mu su Kunga atna ks anu, es un mana g imene ve ļam 
sve tī tus un ceŗī bu piļnus Kŗistus dzims anas sve t-
kus un Dieva sve tī bu jaunaja  2021 gada . 
 

Pŗa v. Guna ŗs Lazdin s , LELBA pŗieks nieks  

Un kad šis bērns nāca pasaulē, auga Dieva gudrībā un sāka sludināt Savu vēsti, 
Viņš teica: "mīliet viens otru tāpat, kā ES esmu jūs mīlējis." (Jņ.ev.15:12). 
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

D iemz e ļ apsta kļ u de ļ  bija m atkaļ spiesti pa ŗiet 
tikai uz gandŗī z viŗtua ļiem dievkaļpojumiem. Es 
saku gandrīz, jo ieŗakstam me s sana kam ka di pieci 
ciļve ki, ļai iedzieda tu dziesmas. Noļe ma m, ka ta da  
veida  iŗ svinī ga k neka  tikai e ŗg eļ u mu zika aŗ 
va ŗdiem uz ekŗa na. Esam aŗī  dziŗde jus i ļabas 
atsauksmes, ka skatī ta jiem patī k dziŗde t baļsis 
dziedam, un daz i ma ja s pat dziedot ļī dzi, ļai 
veicina tu kopī bas saju tu. Ka  ļiekas, viŗtua ļie 
dievkaļpojumi tuŗpina sies vismaz ļī dz gada 
beiga m. Paļdies ma cī ta jam Oja ŗam paŗ technisko 
izka ŗtos anu. 

23 . novembŗī  ma cī ta jam bija inteŗvija un 
pa ŗbaude pavaļstniecī bas piepŗasī jumam. Vin s  
man pazin oja, ka ieŗe dnis ieteiks vin u pien emt ka  
ASV piļsoni. Dŗaudzes va ŗda  apsveicu ma cī ta ju. 

N a kama  gada  bu s ļieļs soļis dŗaudzes 
ī pas uma statusa . Ka  jau tas tika izzin ots visiem 
baļsstiesī giem ļocekļ iem, ma cī ta ja dzī vokļ a 

ī pas niece to pa ŗdos un pieda va  aŗī  mums to piŗkt. 
Baļsojuma  par dzī vokļ a piŗks anu iena ca 83 baļsis, 
pret – 11. Paļdies visiem, kas piedaļī ja s baļsos ana . 
Me s baļsos anu daŗī ja m cik iespe jami viegļi, 
pievienojot adŗese tu un aŗ pastmaŗku sagatavotu 
apļoksni atbiļde s anai. Maija Zaimin a mums ka ŗtos 
piŗks anu bez komisijas. Siŗsnī gs PALDIES Maijai 
paŗ to. 

N upat tika ieļiktas jaunas gaŗa z as duŗvis 
dienvidu puse  pie auto novietnes. Duŗvis iŗ 
motoŗize tas un atveŗamas aŗ kodu. Nav vaiŗs 
ja mekļe  atsļe ga.  

L u gums tiem dŗaudzes ļocekļ iem, kas ve ļ nav 
noka ŗtojus i savu soļī jumu gadska ŗte jam 
ziedojumam, to izdaŗī t pe c iespe jas dŗī z.  

N ove ļu visiem gais us Kŗistus dzims anas 
sve tkus un Dieva sve tī bu un veseļī bu jaunaja  gada .  
 

Uļdis Pu ļin s  

BALSOŠANAS REZULTĀTS 
Mī ļ a s ma sas un mī ļ ie bŗa ļ i Kŗistu ! 
Aŗ pŗieku un pateicī bu zin oju, ka „Latvijas evan g e ļiski ļuteŗiska  Baznī ca a ŗpus Latvijas” sinoda ļa  baļsos ana  iŗ ļe -
musi mainī t Baznī cas nosaukumu uz „Latvijas evan g e ļiski ļuteŗiska  Baznī ca pasauļe .” 
LELBa L notuŗe ja sinoda ļu baļsos anu no 2020. gada 16. ļī dz 28. septembŗa pusnaktij. Baļsos ana notika eļektŗonis-
ki, ļietojot eļectionŗunneŗ.com pŗogŗammu. 
Sinoda ļaja  baļsos ana  paŗ LELBa L nosaukuma main u no „Latvijas evan g e ļiski ļuteŗiska  Baznī ca a ŗpus Latvijas” uz 
„Latvijas evan g e ļiski ļuteŗiska  Baznī ca pasauļe ” tika nodota 171 baļss (85% no Pŗezidija apstipŗina taja m 202 baļ-
sī m). 
No nodota m baļsī m: 

155 (91%) nobaļsoja PAR Baznī cas Viŗsvaļdes ieteikto nosaukuma main u; 
11 (6%) nobaļsoja PRET nosaukuma main u; 
5 (3%) attuŗe ja s. 

Baļsojuma ŗezuļta tus apstipŗina ja LELBa L Viŗsvaļde, ka  aŗī  Revī zijas komisija, pe c visu nepiecies amo dokumentu 
izskatī s anas. 
Siŗsnī gs paļdies Baļsos anas komisijai, kas pŗa v. Anitas Va ŗsbeŗga-Pa z as vadī ba  stŗa da ja, ļai veiksmī gi notiktu s is 
ve stuŗiskais baļsojums. Pļas a ks ŗaksts paŗ s ī s pa ŗmain as nozī mi tiek sagatavots, ļai izna ktu saskan a  aŗ Refoŗma ci-
jas dienas atzī me s anu 31. oktobŗī . 
Patiesa  cien a  un no siŗds ļu dzot, ļai Dievs sve tī  mu su Baznī cu aŗ jauno nosaukumu ka  Vin s  tik uzticī gi mu s iŗ vadī -
jis un sve tī jis aŗ iepŗieks e jo!  

2020. gada 7. oktobŗī  
+ Lauma Zus e vica 
Lauma Zus e vica 

Aŗchibī skape 
Latvijas evan g e ļiski ļuteŗiska  Baznī ca pasauļe   
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ROKU ROKĀ 

Ā ra pilnais mēness liek domāt, ka vēl ir nakts, ne agrs rīts, kad laiks rakstīt rak-
stu, kas ilgi rakstās sirdī. Tas radās mirklī, kad mazdēliņš pasniedza savu rociņu, lai 
mēs kopā šķērsotu ielu. Vecākais mazdēls reti tā dara, mazmeitiņa - šad tad sāk 
atteikties. Pieaugot, tā tam, šķiet, jānotiek. Un tomēr, cik neesam klusībā nožēlojuši, 
kad tā vairs nenotiek, jo ir gandrīz vai neaprakstāmi, cik spēcīga tā mīlestības plūs-
ma, kas pārtop spēkā, mierina un iedrošina abus, kuri rokās sadevušies.    
Meistars Ekharts rakstīja: “Ja būtu es viens tuksnesī un justu bailes, gribētu bērniņu 
ar mani”. (“If I were alone in a desert and feeling afraid, I would like a child with 
me.”) Varbūt, lai novērstu domas no bailēm, varbūt, lai saredzētu visu caur bērna 
acīm, kā kādreiz, jeb varbūt tāpēc, ka dziļi sirdī zinām, ka paši kļūstam drošsirdīgā-

ki, ja ir kāds, kas paļaujas uz mums. Šajā pandēmijas, ekonomijas un politisko krīžu pilnā, bailīgā, trauslā 
laikā, kad liekas - ap mums daudz kas plīst, kā kristāla vāze, lūdzu, kaut katram būtu kāds, kam turēt roku! 
Tomēr tik daudziem vairs nav, kam roku sniegt, un pandēmijas dēļ arī liegts to darīt, bet, paldies Dievam, ir 
Kam lūgt: “Pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats”. Šie vārdi daudz, jo daudz dziedāti dziļi iemīļotā korā-
lī. Tas atskan  priekos un bēdās, kristībās, iesvētībās, laulībās, skolās, aprūpes namos un kapsētās. To no 
galvas pie sevis skaitām klusā naktī, vai vēl tumšā rīta stundā, kad nakts liekas pārāk gara. 
Korālis tulkots neskaitāmās valodās, tā autore ir baltvācu dzejniece Julie von Hausmann. Viņa piedzima 
1825. gadā Rīgā un mira 1901. gadā Igaunijā. Julie von Hausmann dzīves laikā gan pati daudz slimoja, gan 
arī gādāja par savu slimo tēvu. Leģenda vēsta, ka Julie von Hausmann uzrakstīja lūgšanu “Pie rokas ņem 
un vadi” tūliņ pēc tam, kad, sasniedzot misiju, kurā kalpoja viņas saderinātais, viņa uzzināja, ka mīļais ir 
nupat miris. Viņa tā arī nekad neapprecējās. 
Lai nāk, kas nākdams, ir Kāds, kas pie rokas ņems un mīlestībā vadīs, lai mēs nonāktu arī šī laika ‘otrā 
pusē’. Turi cieši, Kungs, mūsu rokas, un tās nekad neatlaid, jo “tik Tavā žēlastībā sirds klusa top”. 

Lai Dievs svētī! 
+ Lauma  

S akaŗa  aŗ esos o situa ciju, dievkaļpojumi mu su dievnamā nenotiek. Lu dzu, sekojiet 
ļī dzi infoŗma cijai, kas bu s pieejama mu su dŗaudzes Facebook ļapa  un san emtajos e-
pastos, ja ŗadī sies iespe ja atsa kt ŗeguļa ŗu dievkaļpojumus. Neļieļa „komanda” satiekas 
dievnama  pa nede ļ u, ļai ieŗakstī tu mu ziku un dziesmas. Bī beļes ļasī jumus es aicinu ieŗak-
stī t no ma ja m un atsu tī t man audio ieŗakstus. Ja ka ds ve ļas iesaistī ties s aja  pŗojekta , ļu -
dzu atsu tiet man e-pastu vai piezvaniet.  

Ju su ma cī ta js Oja ŗs Fŗeimanis 

K a  jau Uļdis mine ja sava  ŗaksta , 2020. gada 23. novembŗī  sekmī gi noka ŗtoju natuŗa-
ļiza cijas inteŗviju / eksa menu. 2020. gada 8. decembŗī  man ja ieŗodas USCIS C ika gas biŗo-
ja  uz svinī go zve ŗesta ceŗemoniju, pe c kuŗ as san ems u natuŗaļiza cijas seŗtifika tu. 

S iŗsnī gs paļdies dŗaudzei paŗ sniegto atbaļstu, ļai s o ļietu noka ŗtotu! 
 

Ju su ma cī ta js Oja ŗs Fŗeimanis 
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NARCISES 

Š odien, 2020. gada 6. oktobŗī , me s abi aŗ Uļdi bija m uz baznī cu aŗ daŗba dŗe be m un da ŗza daŗba ŗī -
kiem. Ieŗaka m zeme  ap dŗaudzes zī mi pie iebŗaucama  ceļ a Dŗ. Sigŗī das Renigeŗes da vina tos naŗcis u sī po-
ļus. Un ta s nav s a das ta das naŗcises, ko vaŗ nopiŗkt jebkuŗa  veikaļa ! Ta s iŗ 2001.g. ļatvies a Ja n a Ruks a na 
hibŗidize tas, no specia ļa kataļoga pasu tī tas. To nosaukums iŗ: Diaļogs.  
 

Vikipedia  paŗ da ŗzkopi ŗakstī ts: 
Jānis Rukšāns (dzimis 1946. gada 5. septembrī Rīgā) ir latviešu dārzkopis un selekcionārs, kā arī sabiedriskais 
darbinieks, Atmodas aktīvists. 15 gadus strādājis par žurnāla "Dārzs un Drava" redaktoru. Ir viens no pasaules 
vadošajiem jaunu krokusu sugu selekcionāriem, izveidojis un aprakstījis 35 krokusu šķirnes un 2017. gadā izdevis 
grāmatu "Krokusu pasaule" angliski.  Izdevis arī grāmatas "Sīpolpuķu uzziedināšana" (1976, 1978), 
"Krokusi" (1981), "Narcises" (1979), "Pavasara puķu avīze" (2001). Strādā paša sīpolpuķu audzētavā, kurā aug 
pasaulē lielākā krokusu kolekcija.  Kopš 2003. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas bioloģijas zinātņu goda doktors. .  

 
Piŗms bija iztaisī ts ļe mums paŗ naŗcis u pasu tina s anu, Dŗ. Renigeŗe smaļkju tī gi apvaica ja s, vai Uļdis bu tu 
aŗ mieŗu kaut kuŗ pie baznī cas ieļikt zeme ; bija sapŗatusi, ka vin am patī k stŗa da t aŗ sta diem. Ja , vin s  paŗ 
to domu un daŗbu pŗieca ja s un me s gaidī ja m su tī jumu. Pie mums ma ja s piena ca kaste aŗ 40 sī poļiem, bet 
ī stenī ba  tuŗ bija vaiŗa k, jo daz i sī poļi bija jau dubuļtojus ies. Mums izna ca tuŗ saļikt 6-7 kus k ī s us. Uļdis 
ŗaka zemi, es ievietoju sī poļin us iŗdena  zeme . Me s bija m atŗadus i ī sto, sauļaino vietu. Apŗaksts kataļoga  

iŗ, ka a ŗe ja s ziedļapin as iŗ citŗona dzeļtenas, 
vide jais kausin s  iŗ apŗikoza ŗozī ga  kŗa sa . 
 

P aļdies Dŗ. Renigeŗei paŗ da vina jumu! 
Gaidī sim ŗedze t skaistos pavasaŗa ve stnes us, 
kad piena ks ļaiks. 

Ru ta Pu ļin a  

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

D ECEMBRIS 

Arvīds Kadeģis, Ināra Blumberga, Elga Veitmane, 

Normunds Zuševics, Benita Lāčkāja, Melita Būdeniece, 

Arnolds M. Freimanis, Aleksis Dombrovskis, Marisa J. 

Burvikova, Elīsa Cera-Freimane, Jānis Eizis, Valda Sliede, 

Melita Zuševica, Lelde Ore, Laura A. Coblentz     
 

J 
ANVĀRIS 

Maruta Capozzi, Haralds Gaiķis, Kārlis Robežnieks, Guntis Brūns, Ināra V. Bundža, Dāvids P. 

Lāčkājs, Daiga Z. Cera, Rasma Kraule, Velga Drille-Eize, Nijole Spalis, Kriss Putniņš, Gerald G. 

Stokes, Aldis L. Kiršteins, Ivars Spalis, Mārtiņš Rāve, Anna Ģelze  
  

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

Pats miera Dievs lai jūs svētī visā pilnībā,  
un viss jūsu gars, dvēsele un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai! 

1 Tes 5:23  
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V issirsnīgākos un mīļākos sveicienus Kristus 

piedzimšanas svētkos, kā arī svētības vēlējumus 

Jaunajā 2017.gadā visai Sv. Pēteŗa draudzi vēlē— 

Daumants Hāzners, 

Rūta Veitmane 

Uldis un Rūta Pūliņi 

Š ovakar, kad klusi, klusi 

Sniega pārslas logā krīt, 

Novēlu tev līksmi, gaiši 

Ziemassvētkus sagaidīt! 

 

Novēlu visiem gaišus un svētīgus Kristus 

dzimšanas svētkus, 

Pārsla Gagaine  I r Ziemassvētku zvaigzne  

Kas vienmēr spoži mirdz 

Un svētā klusā naktī 

To jūt ikkatra sirds. 

 

Lai gaiši atmirdz svētku prieks un svētīgs, veselīgs 

jaunais gads.  

sirsnībā, Mirdza un Arturs Gaiķi  

K aut vēl tagad piedzīvojam neparastus apstākļus un nevaram vairāki no mums būt kopā ar 

attālākiem ģimenes locekļiem mēs tomēr ar prieku (kaut dažiem no mūsu locekļiem ir jāpārdzī-

vo šie svētki no jaukam atmiņām) sagaidām Kristus dzimšanas svētkus! Mēs visi varam kopīgi 

priecāties un pateikties Dieviņam par Viņa sūtīto vislielāko dāvanu pasaulei - Savu Dēlu! Vēlam 

ikkatram no jums un jūsu ģimenēm gaišus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus ar Oļģerta Cakara 

dzejas “Svētajā Nakti” vārdiem:  

          

Klajumā atzogas krēsla,  

Mežmale tumsā grimst. 

Šonakt vienkāršā kūtī 

Pasaules Glābējs dzimst.  

     

Spožums - pie ganiem nāk ciemos, 

Krāšņums - kur eņģeļi dzied: 

Vienkāršā kūtī pie loga 

Vientuļa zvaigzne zied.  

 

Zvaigznes klusajā gaismā 

Gribas nostāties man,  

Klausīties Bērnā maigā,  

Tālē kā dziesmas skan. 

 

 

 

 

 

 

Inese, Jerry un Boris  
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P e c 2020. gada 27. septemŗ a 
dievkaļpojuma notika Da mu 
saimes vaļdes konstŗue s ana s 
se de. Tika noļemts, ka nebu s 
viena Da mu saimes pŗieks niece, 
bet daŗbus vadī s gŗupu vadī ta jas. 
Gŗupu vadī ta jas tuŗpma k 
kooŗdine s Ina ŗa Ieva ne 
 

Foto: Oja ŗs Fŗeimanis 

O kto bŗ a me nes a gaviļ niekus: 
Miŗdzu Gaik i, Rutu Fŗeimani, Eļizabeti 
Fŗeimani un Ina ŗu Ieva ni pe c 2020. 
gada 4. okto bŗ a Pļ aujas sve tku 
dievkaļpojuma kopa  aŗ dŗaudzi sveica 
Inese Stokes un ma c. Oja ŗs Fŗeimanis 
 

Foto: Ru ta Pu ļin a 

V ienī go 2020. gada 1. 
novembŗ a dievkaļpojuma  
kļa tesos o  novembŗ a jubiļa ŗi 
Inesi Stokes sveica dŗaudzes 
kungi: Uļdis Pu ļin s  un ma c. Oja ŗs 
Fŗeimanis  
 

Foto: Eļizabete Fŗeimane 
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ATGĀDINĀJUMS 

Lūdzam laicīgi paziņot par adreses maiņu  
Biedrzinei /maksājuma konta pārzinei Inārai Ievānei 

1347 East Lyn Ct. 
Homewood, IL 60430-3833 

e-pasts: inaraievans@att.net 

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 

Mācītāja runas stundas – 

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

mājās, 

ciemos vai citur, kur nepieciešams.  

Adrese: 706 Cross Creek Drive W, Unit C, Roselle, IL 60172-3663 

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

 

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību gadījumos un citās dzīves situācijās,  

zvaniet mācītājam, 

 viņš jūs apciemos un palīdzēs iespēju robežās! 

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. 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com
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DRAUDZES ZIN AS 
St. Peteŗ's Latv. Ev.- Luth. Chuŗch 
450 Foŗest Pŗeseŗve Dŗive 
Wood Daļe, 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 saimes grupu vadītāju 
koordinatore:           Ināra Ievāne  708-799-8636;  inaraievans@att.net   
 
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. 
Rakstus un informāciju nākošajām Draudzes Ziņām, lūdzu iesūtīt mācītājam līdz 2021. gada 17. janvārim. 
st.peters.latvian.church@gmail.com, ojars.freimanis@gmail.com  

mailto:St.Peters.Latvian.Church@gmail.com
mailto:ojars.freimanis@gmail.com

