
  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 
Nr. 130                             2020. gada pavasaris un vasara  

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

Š ī s draudzes ziņ as izņa k tikai ar ņumuru, bez 
me ņes u miņe s aņas, ta de ļ , ka ņav kaļpos aņas pļa -
ņu ka  ierasts. Ka  esat ieve rojus i, draudzes dzī ve 
ņav apsta jusies, ta  ņotiek tikai sava da ka  izka rtoju-
ma . Katru ņede ļ u ir iespe ja ņoskatī ties mu su sve t-
dieņas dievkaļpojumus atta ļiņa ti vai arī  izļasī t 
druka ta  veida . Ā re jie apsta kļ i ir ietekme jus i katra 
mu su uņ visas pasauļes ļ auz u dzī vi. Ka di ciļve ki ņe 
par ko ī sti ņesatraucas, turpretī  citi ir pa ra k ņoba-
z ī jus ies par ņa kotņi. Ācī mredzot vispra tī ga k 
mums visiem bu tu vaira k paļ auties uz Dievu, ieve -
rot visus mums dotos ieteikumus, sekot ļī dzi ņoti-
kumu attī stī bai uņ turpiņa t savu dzī vi uņ darbī bu 
atbiļstos i apsta kļ iem. Iespe jams, ka reize m mu s 
pa rņ em saju ta, ka du piedzī voja Je zus Kristus pie 

krusta, kad Viņ s  skaļ i sauca: (Mt 27:46) “Ēli, Ēli, la-
mā sabahtani!” Tas nozīmē: “Mans Dievs, mans 
Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis!” Dievs savu De ļu, 
protams, ņebija atsta jis, bet ļ a va Viņ am izcī ņī t savu 
cī ņ u ļī dz gaļam. Ta pat Dievs Je zu  Kristu  uņ Sve taja  
Gara  joproja m ir ar mums arī  s aja s dieņa s, uņ ie-
spe jams arī  mums katram, ka  arī  visiem kopa  ir ja -
izcī ņa pas iem sava cī ņ a ļī dz gaļam. Kas s ī  ir par cī -
ņ u, me s iespe jams uzziņa sim pe c ļaika. S obrī d vie-
ņī gi varam spriest, ka mums ja ma ca s vaira k pacietī -
bas, ja ma ca s paļe ņiņa t savas dieņu gaitas uņ ja pa-
vada vaira k ļaika ar tiem ciļve kiem, ar kuriem kopī -
gi esam izoļe ti ņo pa re ja s pasauļes. Ta pat mums 
ja ma ca s dzī vot pieticī ga k uņ ļietderī ga k  izmaņtot 
savu papiļdus da va to ļaiku. Sa ksim ar to, ka izcī ņī -
sim s obrī d s ī s cī ņ as. 

A prī ļ a pirmaja  sve tdieņa , 5. datuma  sviņe sim 
Pu poļsve tdieņu, joproja m atta ļiņa ti, ļī dzī gi ka  Lieļ-
dieņas 12. aprī ļī . Ār Pu poļsve dieņu iesa ksies Kļusa  
ņede ļ a, ka s ogad patiesi bu s ļ oti kļusa—bez skaļ a m 
izkļaide m, izra de m uņ partija m. Garī gi izstaiga sim 
kopa  uņ izdzī vosim ļī dzi Je zum Kristum Viņ a pe de -
ja  cies aņu ceļ a  s aja  pasauļe . Zaļ aja  Ceturtdieņa , 9. 
aprī ļī  iedoma sim sevi Kristus ma cekļ u vidu , kad 
Viņ s , sviņot Pashas maļtī ti, iesta da Sve to Vakar-
e dieņu. Bu sim arī  tur starp ma cekļ iem Oļī vkaļņa , 
kad Je zus vieņatņe  ļu dza Te vu, bet ma cekļ i guļe ja. 
Gara acī m skatī sim ka  ņodeve js Ju da ar sku pstu ņo-
dot Pestī ta ju kareivju ņodaļ ai uņ virspriesteru uņ 
farizeju su tī tajiem sargiem. Pe c tam pa rceļsimies 
uz Lieļo Piektdieņu 10 aprī ļī . Ātcere simies ņotiku-
mus, kad Je zu sagu stī ja uņ ņodeva tiesa s aņai, kad 
Pe teris Viņ u ņoļiedza, kad kareivji Viņ u sita uz iz-
sme ja. Me g iņa sim sta dī ties prieks a  ta s garī ga s uņ 
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fiziska s sa pes, ko Je zus piedzī voja pie krusta. Lie-
ļa s Piektdieņas dievkaļpojumu vare siet ve rot ie-
rakstī ta  forma ta , kura  piedaļī sies ļieļa ka  daļ a Vi-
dieņes apgabaļa garī dzņieki uņ garī dzņieces, atro-
doties katrs sava  kaļpo-
s aņas vieta . Tad izdzī vo-
sim kļusumu, pa rdomas, 
s aubas uņ cerī bu Kļusa-
ja  Sestdieņa , kad Je zus 
guļe ja kapa  uņ ma cekļ i 
sļe pa s ņo ju diem uņ ka-
ravī riem. 

K ristus augs a mce -
ļa s ņo ņa ves! S ī  prieka 
ve sts ņa ca pie Viņ a ma -
cekļ iem uņ uzticī gaja m 
sieviete m ka  pe rkoņs ņo skaidra m debesī m. Kris-
tus ņepaļika kapa , Viņ s  bija miris uņ atkaļ dzī vs 
kļ uvis. Viņ a ma cekļ i pat Viņ u redzot, ve ļ iļgi s aubī -

ja s, ka  pieme ram, Toms. Kristus uzvare ja ņa vi, Viņ s  
saka va eļļes spe kus uņ miesa  augs a mce ļa s, ļai da -
va tu uņ ieņestu jauņu dzī vī bu s aja  pasauļe  ikvie-
ņam, kas Viņ am tic. 

M ums ir ticī ba uņ 
mums ir cerī ba ņe tikai par 
to, ka s is baiļ piļņais uņ ņe-
pļa ņojamais ļaiks reiz beig-
sies, bet daudz vaira k par 
to, ka Dievs mums ir apsoļī -
jis mu z ī go dzī vī bu sava  De ļa  
Je zu  Kristu . Ture simies pie 
savas pa rļiecī bas uņ ticī bas, 
ka, ka  Pa viļs raksta:  „Dievs 
ir uzticams, viņš nepieļaus, 
ka jūs tiekat pārbaudīti pāri 

tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no 
pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest.”      

Ma cī ta js Oja rs Freimaņis 

L u dzot uņ doma jot par to, ko ņo 
mums prasa s is Covid-19 ļaiks, atka rtoti 
ņoņa cu pie daz iem Kristus  dziediņa s a-
ņas sta stiem. Vieņa  Je zum ņotiek saruņa 
ar vī ru, kas bija augsta  ceņturioņa amata . 
Viņ a kaļps bija smagi sļims. Vī rs pazemī -
ba  ņeprasa, ļai Je zus Kristus dotos uz 
viņ a ma ju, bet ļai Je zus dotu ‘tikai pave ļi, 
uņ maņs kaļps bu s dziediņa ts.”  Je zus 
izbrī ņa  izceļ  s ī  romies a ticī bu uņ viņ am 
saka: “Ej, ļai tev ņotiek, ka  tu esi tice jis!”  
Uņ kaļps tapa veseļs taņī  pas a  stuņda .” (Mt. ev. 8:5-13).  

O tra  ņotiek debates starp Je zu uņ dros sirdī gu kaņa-
a ņies u sievieti.  Viņ a ir ņeatļaidī ga uņ ļu dz, ļai Je zus 
apz e ļotos par viņ u uņ paļī dze tu viņ as de moņa mocī tai 
meitai.  Ārī  de ļ  sievietes aspra tī bas uņ pazemī bas, ka  
arī  absoļu ta s pa rļiecī bas, ka Je zus var izpiļdī t viņ as ļu g-
s aņu, viņ a sadzird Pestī ta ja va rdus:  “Āk, sieviete, tava 
ticī ba ir ļieļa!  Lai ņotiek, ka  tu ve ļies.”  Uņ taja  brī dī  
viņ as meita kļ uva veseļa.”  (Mt. ev. 15:21-28) 

A bos gadī jumos Je zus dziediņos ais spe ks viņ us aiz-
sņiedza, kaut Je zus pats viņ iem ņepieska ra s. Me s ņe-
esam Je zus, bet kaļpojot Viņ am, ticu, mu su iļgas ir do-
ties ties i uņ uzreiz pie sļimajiem uņ viņ u g imeņe m. Me s 
iļgojamies bu t kļa t. Uzļikt roku uņ kopa  ļu gt. Pati pie-

dzī voju koņfļiktu dve seļe  uņ ticu, ka arī  ju s to izju tat, 
kas esat savas draudzes ma cī ta ji, vai arī  
ka di ņo tiem, kas parasti dodas pie ciļve -
kiem, kas dzī vo apru pes ņamos vai ma ja s 
bez citu atbaļsta.  Ko tagad darī t, kad pat 
g imeņes ļocekļ iem aizļiegts apciemot save -
jos, ļai aizsargātu viņ us ņo Covid-19. 

L ai aizsargātu va ja kos. Mī ļ a s ma sas uņ 
mī ļ ie bra ļ i Kristu , mī ļ ie ordiņe tie uņ ņeor-
diņe tie mu su draudz u garī dzņieki, ta  ir at-
biļde mu su dve seļes cī ņ ai! Uz ļaiku tiekam 

aiciņa ti ru pe ties par va ja kiem, ļu dzot par viņ iem ņo at-
ta ļuma. Mums ņav ļiegts zvaņī t, iedros iņa t viņ u g imeņes 
ļocekļ us uņ citam citu, ka  ņedara m pa ri otram, kad at-
turamies viņ us apciemot vai satikt. Ties i otra di – me s 

viņ us uņ citus, arī  sevi, aizsarga jam ņo ve ļ smaga -
kas sasļims aņas. Pakļausot visiem ieteikumiem, 
me s arī   piepiļda m Je zus mī ļestī bas bausļi, kura ņo-
sļe guma  esam aiciņa ti mī ļe t savu tuva ku ka  sevi 
pas u. Vai ļieļa ka mī ļestī ba ņav s ī , ka me s, kas patie-
si gribam doties kopa  uņ paļī dze t, tome r ņeaizsar-
ga jam va ja kos uņ pļas a ko pasauļi, paļiekot ma ja s, 
ja iespe jams. Uz ļaiku.  Jo ticu, ka tas bu s uz ļaiku.    

M e s varam paļī dze t ierobez ot s o ļ auņo vī ru-
su. Gribam bu t kļa t, gribam paļī dze t, bet me s tac u 

COVID-19 LAIKĀ NO TĀLIENES DZIEDINOT  

UN GARĪGI APRŪPĒJOT  
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

ticam, ka caur Kristu mu su ļu gs aņa m ir spe ks aizsņiegt 
sļimņieku uņ baiļe s ņoņa kus o sirdis.  Me s ticam, ka Viņ s  
ir kļa t viņ iem.  Uņ sve tī s viņ us uņ mu s. Lai Gars ņo tuvie-
ņes uņ ta ļieņes ved kopa  mu su dve seļes, ņe teļpa s kopa  
saņa kot, bet sirdī s vieņoti Dieva mī ļestī ba ! Lu dzu, ņeju -
tieties vaiņī gi, ka uz ļaiku ņekaļpojam, ka  esam ieradus i! 
No mums s obrī d prasa vieņ ats k irī gi kaļpot uņ tice t, ce-

re t uņ mī ļe t. Mu su 146. dziesmas pe de jais paņts ļai ju s 
stipriņa uņ atga diņa:  

Nav dienas nevienas, kas neiededz sauli, 
Ko tāles un dzelmes, Dievs, atstaro Tev! 

Tev paklanās zvaigznes, Un lūgšanas aiznes 
Šo dziesmu svētstundā Tev dziedātu. 

+ Lauma  

NO LELBA PRIEKŠNIEKA 
2020. gada 19. marta  

Mī ļ ie bra ļ i uņ ma sas Kristu ! 

Š odieņ me s atrodamies ņeziņa -
ma  situa cija . Pirmais uņ gaļveņais 
ir sagļaba t mieru uņ ticī bu Dievam. 
Mu su Pestī ta js jau saka: ”Es jums 
atsta ju mieru, Savu mieru es jums 
dodu... ju su sirds ļai ņeiztru kstas 
uņ ņeizbī stas.” Ja ņ a ev. 14:27  
Kļausoties, ruņa joties uņ daļoties ar mu su pirma s riņdas 
cī ņī tajiem (ziņa tņiekiem, a rstiem, medma siņ a m uņ vis-
iem kas stra da  sļimņī cas uņ veseļī bas iesta de s) ir saju ta 
ka me s visi esam aiciņa ti uņ atbiļdī gi s iņī  cī ņ a. Gave ņ u 
ļaiks mu s uzruņa .  Varbu t ir sa kums pa rve rte t mu su pri-
orita tes.  Laiks doma t, ka ir Dievs kas koņtroļe  mu su ļik-
teņ us uņ ta pe c me s tiekam aiciņa ti pazemī gi ļu gt Dieva 
paļī gu. 

T urpiņa sim ieverot vaļsts iesta des ļe -
mumus uņ ņora dī jumus. Tas ņozī me , ka 
diemz e ļ me s ņevaram tī ri fiziski, kļa tieņe  
stipriņa t vieņs otru.  Bet aiciņu visiem 
draudzes ļocekļ iem teļefoņiski stipriņa t 
uņ atbaļstī t vieņs otru.  Āiciņu visiem ļu gt 
uņ ļasī t Bī beļi ma ja s ka  parasti.  Ja esat 
g imeņe s/draugu ļoka , tad ir daudz vieg-
ļa k stipriņa t vieņs otru.  Dievs mu su dzī ve  

ņa k kļusiem uņ mierī giem soļ iem, me s biez i tos ņesa-
dzirdam, aizskrieņam Dievam gara m.  Norimsim, ie-
kļausī simies, bu sim kopa  ar saviem mī ļ ajiem, bu sim 
vieņoti ļu gs aņa s, mekļe sim pe c Dieva Va rda uņ ta  iz-
pratņes. 
Lu gsim mu su Kuņgu par pasauļi, tauta m uņ bazņī ca m 
s aja  pa rbaudes ļaika . 

Pra v. Guņa rs Lazdiņ s   

M e s dzī vojam ņeparasta  ļaika . Daudz iesta -
des uņ veikaļi ir sļe gti, daz os veikaļos tru kst ikdie-
ņas vajadzī bas, dievkaļpojumi ņeņotiek uņ visi 
esam vieņa  vai otra  veida  ierobez oti.  Bet, ļai arī  
mums ir daz a das ņee rtī bas, ņeaizmirsī sim, ka ir 
ciļve ki, kam iet ve ļ gru ta k.  Ziņ a s dzirdam, ka e die-
ņu ņoļiktava m (food paņtries) ir ļieļa ks pieprasī -
jums ņeka  ņorma ļi. Varbu t ka varam to ziedojumu, 
ko bu tu ieļikus i sve tdieņas koļektes s k ī vī , ņoziedot 
ka dai paļī dzī bas orgaņiza cijai. Varbu t ka tad, kad 
saņ emsim ņo vaļdī bas atbaļstu, to tu ļī t ņeizļieto-
sim iega da joties jauņa ko techņoļog ijas maņtiņ u, 
bet atbaļstī sim ka du viete ju priva to uzņ e mumu, 
pieme ram, restora ņu, pasu tot ‘take out” vakariņ as, 
ļai paļī dzam tiem stra dņiekiem uņ ļī dz ar to, vispa -
re jai ekoņomijai. Padoma sim arī , vai ir iespe ja zie-
dot asiņis, jo veseļī bas iesta de m ir ļieļs tru kums. 
Bet ka  tad ir ar ziedojumiem draudzei? Draudze ir 
fiņaņsia ļi stabiļa, uņ me s vare sim mazu koļektes 
iztru kumu paņest. Tome r ņeaizmirsī sim, ka re k iņi 
ir ja maksa : ma cī ta ja aļga uņ dzī vokļis, eļektrī ba, 
apkure, u.t.t. Vaļde ņoļe ma arī  maksa t dievņama 

tī rī ta ja m parasto ņede ļ as ļikmi, ļai arī  viņ a m ņav ko 
tī rī t, ta  atbaļstot priva tu uzņ e mumu, kas visus s os 
gadus ņav savu ceņu pace ļis. Ta pe c es aiciņu visus 
ņegaidī t ļī dz gada beiga m samaksa t savu draudzei 
soļī to devumu.  Bu sim arī  pateicī gi, ja ieņa ks ka ds 
ziedojums draudzes ziņ a m. 
Izsaku mu su ma cī ta jam paļdies par ierakstī tiem 
YouTube sve tbrī z iem. Tiem, kam ņav pieejams tī -
mekļis, s ie ieraksti diemz e ļ ņav pieejami, bet pa re -
jiem tie ir ļ oti ņozī mī gi. Esam dzirde jus i ļabas at-
sauksmes, pat ņo ta diem, kas reta k ierodas uz diev-
kaļpojumiem. 
Gaņ arī  s ī  krī ze ka dreiz pa ries, ļu gsim Dievu, ļai tas 
ņotiktu pe c iespe jas drī zi.  Neaizmirsī sim, ka pe c 
ņakts ņa k rī ts. 

Nebaidies, jo es esmu ar tevi, 
ņebī sties, es esmu tavs Dievs, 
es spe ciņa s u tevi, tev paļī dze s u, 
ar savu ļabo taisņī bas roku 
es tevi uzture s u   (Jes. 41:10) 

Uļdis Pu ļiņ s  
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KATRAM MĀKONIM IR ZELTA MALIŅA 
Autors: Pāvils Brūvers, bīskaps emeritus (LV) 

K oroņavī russ uņ ta  izraisī ta s sekas ņa k mums pa ri 
ka  ta ds ļieļs meļņs ma koņis – jau s obrī d tas vaira k vai 
maza k maiņī jis mu su ikdieņas dzī vi. Nekas vairs ņav ta , 
ka  agra k: ka ds ņo mums atrodas piespiedu pas izoļa cija , 
ka dam citam iet gara m iļgota  sapņ a piepiļdī s aņa par 
Izrae ļas apmekļe jumu Lieļdieņu ļaika , cits iestre dzis 
a rzemju ceļ ojuma , ka ds cies  ņo baiļe m iņfice ties ar s o 
biede jos o vī rusu, bet cits jau ir ar to ņoņa cis koņtakta  
uņ s obrī d varbu t cī ņa s par savu dzī vī bu. 
Ta ds uņ ve ļ ņejauka ks ir s is meļņais ma koņis, kas aizse-
dzis sauļi. Tome r, ka  teikts seņaja  tautas paruņa , kat-
ram ma koņim ir zeļta maļiņ a. Ta da ir arī  s im ma koņim. 
Vieņa ņo pasauļes ietekmī ga kaja m futuroļog e m hoļaņ-
diete Lidevija Edeļkorta saka, ka koroņavī rusa izraisī ta  
krī ze bu tiski pa rveidos mu su pasauļi, ta  radī s iespe ju 
daudzas ņesaka rtotas ļietas saka rtot. S ī  krī ze pieda va  
baļtu ļapu jauņam sa kumam, uzskata Edeļkorta. Viņ a 
paredz dramatisku ekoņomikas kritumu, ka du pasauļe 
ve ļ ņav piedzī vojusi, uņ ta  dziļ i uņ radika ļi ietekme s 
gaņ mu su kuļtu ru, gaņ ekoņomiku. 
Tome r tam bu s pozitī vs bļakusefekts – sabiedrī ba  sa k-
sies s obrī d vaļdos o ve rtī bu pa rve rte s aņa. Ciļve ki kļ u s 
pieticī ga ki, tiks apgu tas spe jas dzī vot vieņka rs a k – ar 
maza ku daudzumu maņtu, maza kiem izdevumiem, ļ au-
dis atteiksies ņo vieņreiz ļietojama m maņta m. No jauņa 
tiks apgu tas seņaizmirstas prasmes – pieme ram, saļa pī t 
zek i. Turkļa t ekoņomiska s ļejupsļī des pozitī vais iegu-
vums bu s piesa rņ ota s dabas atkops aņa s. Jau s obrī d to 
var ve rot ļieļaja s K ī ņas piļse ta s, kur gaisa piesa rņ ojums 
ieve rojami samaziņa jies. 
Ārī  pie mums vieņs otrs aiz ļieļa  meļņa  ma koņ a sa k pa-
maņī t mazo zeļta maļiņ u. Daudziem piespiedu dī ksta ve 
ļiek vaira k ļaika pavadī t ma ja s, kopa  ar g imeņi, vaira k 
pieve rsties saviem be rņiem. Vieņam otram s is ļaiks pa-
ver iespe ju izļasī t daudz ļabu gra matu, kura m ļī dz s im 
ņeatļika ļaika, citus stimuļe  padoma t par sevi, par savu 
dzī vi, par priorita te m, par dzī ves je gu. Sve tdieņu pa-
staigas pa ļieļveikaļiem uņ dzī s aņos pe c ļieļa kaja m at-
ļaide m ņomaiņī s pastaigas daba . 
S ī  krī ze var mu s padarī t iecietī ga kus, mī ļ a kus citam 
pret citu. Pieredze ra da, ka ta di me s kļ u stam ļaikos, kad 

visiem ir ka das 
kopī gas gru tī -
bas, kas ja pa r-
var. Ā re js spie-
dieņs veiciņa 
mu su soļidarita -
ti, kame r ta  tru -
kums mu s pa-
dara par egois-
tiski ņoskaņ o-

tiem iņdividua ļistiem. To spiļgti para dī ja Ātmodas uņ 
barika z u ļaiks, kad bija m tik vieņoti, ka  ņekad, bet soļi-
darita te izpļe ņe ja, kad mums bija ja sa k cī ņī ties katram 
ar savu probļe mu. 
Nosļe guma  ve ļ ka ds persoņī gs skats: gribot ņegribot 
s aja  ļaika  mums ņa kas saskarties ar domu, ka varam 
iņfice ties ar s o vī rusu, varam sasļimt uņ arī  ņomirt. Es-
mu ļieļa kaja  riska grupa , maņ ir jau pa ri 70. Sekoju va-
rasiesta z u izsļudiņa tajiem dros ī bas ņoteikumiem. Tie 
ļieļa  me ra  sakrī t arī  ar Ma rtiņ a Lutera atziņ u, kas izteik-
ta jau 1527. gada : “Kad ieņaidņieks mums atsu ta iņdi 
uņ ņa vī gu sļimī bu, tad es ļu gs u Dievu, ļai Viņ s  mums ir 
z e ļī gs. Pe c tam es izkve piņa s u teļpas, ļai tī rī tu gaisu, es 
dos u uņ pats ļietos u za ļes, es vairī s os ņo vieta m uņ ciļ-
ve kiem, kam ņeesmu vajadzī gs, ļai ņeve rī gi ņekaite tu 
pats sev uņ ļai caur maņi ņesaiņde tos uņ ņeapļiptu dau-
dzi citi, ta  ka maņa ņoļaidī ba bu tu viņ iem par ņa ves ce -
ļoņi.” 
Maņ Dievs ir pies k ī ris baga tī gu mu z u, Viņ s  maņi ir vadī -
jis uņ sarga jis gaņ ļabos, gaņ sļiktos ļaikos ta , ka esmu 
ma cī jies tice t uņ paļ auties uz Viņ u, uz Viņ a apsoļī ju-
miem. Bī beļe  ir apļieciņa ts, ka bez Dieva ziņ as ņe mats 
ņo mu su gaļvas ņekrī t. Ja bu s pieņa cis maņs ļaiks krist, 
tad dos os ar mieru uz Mu z a ma ja m, bet es ar prieku 
pieņ emtu arī  iespe ju s o krī zi pa rdzī vot uņ piedzī vot, ka 
pe c meļņa  ma koņ a izkļī s aņas mu su sirdī s uņ pra tos pa-
ļiks ta  zeļta maļiņ a, ka bu sim patiesi pa rve rsti, kļ uvus i 
ļaba ki, vieņota ki, sirdsgudra ki, pieticī ga ki, pacietī ga ki, 
iecietī ga ki, patriotiska ki uņ mī ļ a ki cits pret citu. Lai Dievs 
dod! 
 

Raksts pārpublicēts no www.apriņķis.lv 2020. gada 19. marts  

A r patiesu prieku varu ziņ ot, ka katrs LELBĀ apgabaļs uzņ e mies atbiļdī bu par vieņu ņo tiem dievkaļ-
pojumiem: Pūpolu svētdiena – Kanāda, Zaļā Ceturtdiena – Rietumi, Lielā Piektdiena – Vidiene uņ 
Lieldienas – Austrumi. Bu s arī  Dziesmu ļapiņ as, kur as saņ ems tiem draudzes ļocekļ i, kur i ņeļieto iņter-
ņetu. Ju su ma cī ta ji izsu tī s papiļdus iņforma ciju. 
 

Pra veste Sarma Egļī te 

http://www.apriņķis.lv
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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 Ejupe, Vija Reinfelde, Gunārs Blumbergs, Kristofers E. Blumbergs, Māra Skulte, Aivars Kuplis, 

Ivars Kēlers, Ēriks Blumbergs  
 

J 
ŪNIJS  

Jānis Priede, Māra Blumberga, Edgars Meņģelis, Ella D. Baipšys, 

Ilze Ievāne, Rūta Treknais, Linda Zuševica, Hugo Hūns, Agris 

Šlesers, Jānis Lebedevs, Astrīda Robežniece    
   

J 
ŪLIJS 

Roberts Blumbergs, Arturs Gaiķis, Modris Galenieks, Andrejs Rāve, Georgs Pavlovičs, Skaidrīte 

Legzdiņa, Dzidra Brende, Ariana Vilciņa, Aija Mrugacz, Denvers Dimants, Emīls J. Magone, Juris 

Meisters, Lija Gaiķe  
 

A UGUSTS  

Velta Dārziņa, Ojārs Freimanis, Kārlis Augis Baipšys, Solvita A. Baipšys-Kalniņa, Vija Brēmane, 

Ivars Vītols, Linda Tomson, Guntis Kiršteins, Astrīda Meņģele, Dace Ventere, Rasma Priede, 

Daumants Hāzners, Gunta Kiršteina, Arvīds Rupeiks, Viktors A. Lāčkājs  
  

S EPTEMBRIS  

Aleksandra Lilija Rickher, Nikolajs Gaiķis, Ingeborga Rācenis, Ārija Bergmane, Sarma Ejupe, 

Anda Sokalski, Ilmārs Riekstiņš, Emīlija K. Blumberga, Andris Dzelme, Valda Ulmane, Ināra 

Ķirsone, Mārtiņš Vārpa, Kalvis Cers, Ilze Šmidchena, Talia K. Tomson, Lillia Dimante, Ēriks R. 

Blumbergs, Ēriks Sprenne, Rūta Eichenfelde, Arnis K. Robežnieks, Irisa Putniņa-Mellott, Kristaps 

Dārziņš     

DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
ņo 2020. gada 16. jaņva r a ļī dz 22. martam 

Draudzes vajadzībām: 
Marks K irsoņs, Iņa ra K irsoņe, Āivars Kupļis, Āņda Sokaļski uņ Ru ta Trekņais—$ 11,725.00 
 

Draudzes ziņām: 
Modris uņ Vaļija Gaļeņieki, Iņa ra Kirs teiņa, Āņda Sokaļski, Lu cija Spreņņe, Iļma rs Riekstiņ s  uņ Ā rija 
Bergmaņe—$ 3,230.00 

Paldies par Jūsu ziedojumiem!   Pa rskatu sagatavoja: Iņa ra Ieva ņe 
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Ka rļis Robez ņieks bija vieņī gais kļa t-
esos ais jaņva ra jubiļa rs 2020 gada 5. 
jaņva ra dievkaļpojuma . 
 

2020. gada 2. februa ra gaviļ ņieces: 
Zigrī da Reņigere, Vaļija Gaļeņiece uņ 

Iņta Ra ve 
 

2020. gada 12. jaņva r a Zvaigzņes die-
ņas dievkaļpojuma , kura  kaļpoja ma c. 
Oja rs Freimaņis uņ ma c. Guņgdega 
Puidza uņ piedaļī ja s C ika gas vī ru koris, 
draudze atzī me ja 23. gadadieņu 

Foto: Eļizabete uņ Oja rs Freimaņ i 

Ātte ļs apaks a . C ika gas Korpora ciju Kopa Kaļpaka Piemiņ as 
Dievkaļpojuma , 3-8-20: 
Pirma  riņda  ņo kreisa s:  Draudzes Prieks ņieka Vietņiece 
Iņese Stokes, imeria, Draudzes Ma cī ta js O. Freimaņis, Drau-
dzes Prieks ņieks U. Pu ļiņ s , fr. Latav!, Kopas Seņiors J. Meis-
ters, Bev!, R. Bļumbergs, Lettg! Otra  riņda  ņo kreisa s:  E. 
Āņteņs, fr. Liv!,  Ā. S ra ders, Taļ!, Ā. Spru dz s, Seļ!, Kopas Sek-
reta rs N. Zus e vics, Gers! C !K!K! pasta v kops  1950. gada uņ 
visus s os gadus ir bijusi aktī va, rī kojot daz a dus sarī koju-
mus. Dievkaļpojuma koļekte ar C !K!K! pieļikumu tiks ziedo-
ta Okupa cijas Muzejam Latvija . 

Juris Meisters, Bev! C !K!K! t/ļ seņiors  

Draudzes Padome uņ amatpersoņas pe c piļņsapuļces 
2020. gada 1. marta . (ņe visi ir kļa tesos i) Padome: 
Uļdis Pu ļiņ s –prieks ņieks, Iņese Stokes–prieks ņieka 
paļī dze, Dace Peņce–sekreta re, Lu cija Spreņņe–
kasiere, Ru ta Veitmaņe–kasieres paļī dze/gra matvede, 
Iņa ra Ieva ņe–biedrziņe, Vija Reiņfeļde–maņtziņe, Pa-
domes ļocekļ i: Veļga Driļļe-Eize, Eļizabete Freimaņe, 
Pa rsļa Gagaiņe, Beņita La c ka ja, Ivars Spaļis. Revīzijas 
komisija: Ruta Freimaņe, Iņa ra Kirs teiņa, Maija Zai-
miņ a. 
Piļņsapuļce apstipriņa ja draudzes budz etu, ka  arī  pie-
ņ e ma Satversmes izmaiņ as par Padomes ļocekļ u ļaika 
ļimita atceļs aņu, izņ emot prieks ņiekam uņ prieks ņie-
ka paļī gam. 

Foto: Nijoļe Spaļis 
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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 

BAZNĪCĀ ŠOBRĪD DIEVKALPOJUMI NENOTIEK! 

Mācītāju varat sastapt baznīcā svētdienās no 10:00 līdz 11:00, iepriekš darot to zināmu:  

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

Dievkalpojumu ierakstus varat skatīties YouTube un Dropbox, kuru adreses izsūtu katru nedēļu 

Informāciju par Klusās Nedēļas un Lieldienas dievkalpojumiem skatīt 4.lpp 

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 
 

Ilmārs Bergmanis, dzimis 1930. gada 3. oktōbrī Rīgā, Latvijā  

mūžībā: 2020. gada 8. martā Des Planes, IL 
 

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Ilmāra ģimenei un draugiem. 
 

Jēzus sacīja: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība.  
Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.”  

Jņ 14:6 

M arta me ņes a jubiļa ri uņ 
sveice ji pe c 2020. gada 1. marta 
dievkaļpojuma. No kreisa s sveice ji: 
ma c. Oja rs Freimaņis uņ Iņese 
Stokes. Gaviļ ņieki: Biruta 
Va rsberga, Ru ta Pu ļiņ a, Daiņa Cera 
uņ Uļdis Pu ļiņ s  
 

Foto: Eļizabete Freimaņe 



 

2020.g. 28. martā 
PĀRDOMAS ATVESEĻOJOTIES 
 
Droši, ka katram no mums tā noticis - tu uzmosties un zini, nebūs labi.  Paaugstinātā 
temperatūra dara savu. Ir sāpes, absolūts pārgurums. Taču, kad tas notiek ļaunā Covid-19 
aptumšotā laikā, parādās vēl viens simptoms - bailes. Pagājušajā otrdienā piedzīvoju tādu 
rītu. Dienās pēc tam vairākas reizes man prasīja: vai Tev ir kādi no simptomiem, kas 
raksturo Covid-19?  Bailes var gandrīz likt iedomāties, ka ir! Bet, paldies Dievam, nebija. 
Jūtos arvien labāk. Ārste konsultēja caur video, tā aizsargājot mani, sevi, citus! Izrakstīja 
zāles, kuras gan bija jāpārtrauc lietot blakus efektu dēļ, daži no kuriem līdzinājās tiem, no 
kā jābaidās. Dalos, jo vēl dziļāk pati izjutu, cik spēcīgi bailes pašas par sevi spēj kaitēt 
veselībai šajā murgainajā laikā.  
 

Dalos arī tādēļ, lai aicinātu vairot pretspēku 
šīm bailēm, vēl dedzīgāk lūdzot un 
pateicoties par tiem, kas pārvar savas 
absolūti pamatotās bailes, dodoties no 
savām mājām un ģimenēm, lai gādātu 
par visiem slimniekiem, kas tik ļoti cieš! 
Vairosim pretspēku bailēm, mazāk skatoties 
nepārtrauktās pārraides, kas satrauc un spēj 
padarīt slimu! Vairāk meklēsim, kā atbalstīt 
tos, kas strādā ārstu birojos, aptiekās, 

slimnīcās, veikalos, kompānijās, ‘virtuālajās skolās’ un birojos, atsaucoties šī baiļu pārpilnā 
laika vajadzībām! Vairosim pretspēku bailēm, pateicoties Dievam par to, ka notiek arī 
daudz, daudz laba! Kļūsim līdzdalībnieki labestības darbos! Sazvanīsimies un atklāti 
dalīsimies savās bailēs! Tā cits citam varam palīdzēt dāvināt citu perspektīvu, kamēr miers 
mazliet atgriežas.   
 
Vairākas reizes pagājušajā nedēļā nāca prātā Kristus Augšāmcelšanās stāsts. Dievam 
pateicos, ka tas ir tik cilvēciski patiess, jo tas ir pilns baiļu! Arī toreiz, kad prāts nespēja 
saprast tik neizprotamu notikumu, dabiskā reakcija bija bailes. Tas, ka Kristus sekotājiem 
bija šīs bailes, netika izdzēsts no Augšāmcelšanās stāsta, bet tika atbildēts ar vārdu: 
“Nebīstieties!” Kā toreiz, tā tagad Dievs zina, pirms kāds Viņa mīļotais bērns var ticībā 
gavilēt, pirms cerība var atklāt ceļu daudz gaišākai nākotnei - dvēselei jāatgriežas mierā! 
Tad Viņa bērni var skaidrāk domāt un nokļūt veselīgākā vietā. Būtu nedabiski domāt, ka 
mūs nebaidītu tas, kas tagad  notiek, jo to patiešām nespējam saprast. Nebaidīsimies no 
bailēm! Ja sev tās nepiedosim, tad būs daudz grūtāk no tām izkļūt. Pretspēkā lūgsim vēl 
patiesāk, lai Dievs ir klāt, iedrošina un atbild kā toreiz:  Nebīstieties!  Nebīstieties, ja arī 
atkārtoti jālūdz pēc tā miera, kas pārspēj visu saprašanas! Tas nāks! Tas ir Kristus žēlastības 
apsolījums, Viņa spēks! Un svēts Viņa vārds! 
 
+Lauma 



T a s  K u n g s  i r  a u g š ā m c ē l i e s ?  A l e l u j a ?  
T a s  K u n g s  i r  a u g š ā m c ē l i e s !  A l e l u j a !  

 

Aleluja! Ar nozīmi: lai slavēts Dievs! Lietojot šo vārdu, slavējam Dievu. Lieldienās tā 

darām, jo kur sagaidīja nāvi un visu cerību beigas, piedzīvoja dzīvību un atjaunotu cerību.  

Mūsu ausis un acis piesātinātas ar ziņām par Koronas vīrusu. Gribētos tās aizvērt; sanāktu, 

ka galva smiltīs... Arī Jēzus sekotāji, būdami acu liecinieki 

notikumiem Jeruzalemē, kas pēc cilvēka saprašanas 

beidzās Golgātas kalnā ar Jēzus kaunu un moku pilno 

nāvi, droši vien, ka viņiem gribējās kā ievainots 

dzīvnieks nolīst malā un galvu iebāzt smiltīs. Tas Kungs 

ir augšāmcēlies!? Aleluja!? 

Kā tas varēja/var notikt? Kur ir Dievs? Kāda jēga 

sludināt Kristus augšāmcelšanos, draudu apņem-tiem?! 

Teikts, ka 40-70% no Ohio Štata iedzīvotāji saslims ar 

COVID19 vīrusu; vairums izveseļošoties. Vairums... 

Prāts negrib pārsteigties ar savu “Aleluja!” 

Varētu teikt, ka arī mēs, respektējot mūsu zinātnieku 

un medicīnisko personāla padomus, norobežojot sevi no 

citiem, esam nolīduši sāņus. Cik ironiski, ka dzīvojot 

nošķirtiem, piedzīvojam tuvību. Kaimiņi palīdz 

kaimiņiem – pat tādi, kas vienīgi apsveicinājušies, bet 

nav iepazinušies – meklē otram palīdzēt. Vīnotavas un 

brūzes pārtrauc savu produktu ražošanu un pārgājuši uz 

dezinficējošu līdzekļu ražošanu. Ļaudis dzied un spēlē no 

balkoniem. Ģimenes pavada laiku kopā – runājot, spēlējot spēles, maltītes gatavojot. Šuvējas šuj 

maskas. Trūkuma cietēju atbalstītāju skaits pieaug. Cilvēki sazvanās – meklējot tiešāku kontaktu 

nekā īsziņas, tvīti, epasti vai facebook spēj piedāvāt. Labestības atdzimšana. Aleluja! 

Kur sagaidīja briesmas un vientulību, atplaukusi cerība un attiecību padziļināšana. Ļaudis 

griežas pie Dieva. Dzīves vērtības piedzīvo atjaunošanos. Saprotam, ka svarīgs ir līdzcilvēks. 

Varam droši sludināt: Tas Kungs ir augšāmcēlies! Aleluja! 

Trāpīgi, ka Kristus augšāmcelšanās dienā skan Apustuļa Pāvila vārdi: Ja mēs vienīgi šajā 

dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. (1Kor15:19) Tad arī velti visas Lieldienu 

svinības. Pāvils turpina: Bet nu Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no 

aizmigušajiem. (1Kor15:19) Pāvils atgādina: Dievs ir liels un Dieva apsolījumi derīgi visiem 

laikiem un ir spēkā visās vietās; Dieva lielums ietveŗ šo mirkli, šo laiku, šo gadu - pagātni un 

tagadni kā arī nākotni. Pāvils atgādina, ka esam Dieva rokās visur un vienmēr. 

Lieldienu vestījums: augšāmcelšanās spēks ir spēcīgāks pat par krusta nāvi; Kristus ir 

augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem - pirmais, tā tad sekos arī citi... 

Lieldienas ir dzīvības svētki - daba mostas no ziemas miega, stādi dzen asnus, pumpuri plaukst - 

daba atjaunojas. Tur kur viss likās beigts, atplaukst dzīvība. Atjaunošanās noder mums katram.  

Mana Lieldienu lūgšana ir, lai Dieva atjaunošanās spēks iedarbojas katrā vienā, ka domas 

kļūst gaišākas, cerīgākas, auglīgākas un mīļākas... Tas Kungs ir augšāmcēlies. Aleluja! Viņš 

patiesi ir augšāmcēlies! Aleluja! Lai Dievs jūs svētī un pasargā! 
 

Sarma Eglīte, LELBA Vidienes apgabala garīgā vadītāja fotogrāfe: mācītāja Gija Galiņa 
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DRAUDZES ZIŅAS 
St. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forest Preserve Drive 
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 komitejas priekšniece:  Ināra Blumberga 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. 
Šobrīd nav zināms, kad iznāks nākošajās Draudzes Ziņas. 


