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odien nevienam vairs nav svess bieži džirdetais angliskais teiciens „New Normal”. Šis termins

SLEJA

dievkalpojumiem, kas tomer nav tas pats, ka fižiski
pasiem piedalīties visa dievkalpojuma norise. Nemaž neesam apspriedusi Drive—in iespeju. Manuprat tas butu līdžīgi, ka agrakajos gados no savam
automasīnam skatīties kino. Tas vairs nebutu dievkalpojums, bet drīžak ižrade. Esmu arī dažas reižes
virtuali ticies ar citiem musu Vidienes apgabala garīdžniekiem un garīdžniecem, kur parrunajam to,
ka varetu atsakt kalposanu musu draudžes, jo ir
svarīgi, ka draudže pulcejas kopa. Dažas draudžes
doma par dievkalpojumu rīkosanu arpus telpam—
brīva daba, savukart citas par kalposanu dievnamos, ieverojot piesardžības un sanitaras normas.
Šadu iespeju arī atbalsta ieprieks minetais stata dokuments, kur rakstīts, ka klatiene ir pielaujams pulceties līdž 25% no dievnama ietilpības vai ne vairak par 100 cilvekiem.

ieviesas bižnesa pasaule pec 2007.—2008. gadu
finansialas krīžes un ir aktuals arī sajas dienas,
kad pasaule pardžīvo pandemijas krīži, kas visticamak ieviesīs jaunas socialas užvedības normas,
ana parliecība ir, ka dievkalpojumus janotur
iespejams atsakoties no rokasspiedieniem un ap- dievnama. Šo domu atbalsta arī musu draudžes Paskavieniem. Tacu, ko tas varetu nožīmet musu dome. Talak varesiet ižlasīt draudžes prieksnieka
draudžei?
rakstu, kur minetas vairakas idejas par dievkalpojumu organižesanu, tacu seit užskaitīsu vel kadas
tsakoties musu draudžes klatienes dievkalpo- lietas, kas attieksies už musu kalposanu. Esmu nojumiem no 14. junija, tie noteikti vairs nebus iden- lemis,
ka
sobrīd
nesastadīsu
kalpotaju
tiski ieprieksejiem, jo mums joprojam ir jabut sa- (perminderu) sarakstu, tomer ludžu, pec brīvpratīprata robežas piesardžīgiem. Ilinojas pavalsts bas principa pierakstieties pie manis už konkretam
Publiskas veselības departaments 2020. gada 28. svetdienam. Nelugsu arī perminderiem lasīt Bībemaija publiceja dokumentu „Dievkalpojumu vadlī- les pantus, lai butu pec iespejas mažaka saskarsme,
nijas”. Šaja dokumenta ir ietvertas tikai vadlīnijas, īpasi altara telpa. Kad atsaksim Dievgalda elementu
kas butu labi, ka tiktu ieverotas, tomer tas nav ob- iždalīsanu, visu sagatavosanu un iždalīsanu veiksu
ligatas, jo Bažnīca nav valsts struktura. Ka visdro- vienatne, bež tiesas saskarsmes ar maiži un vīnu.
sakos kalposanas veidus joprojam iesaka organi- Oblates (maižītes) dalīsu ar apželtītu pinceti, ieliežet attalinatos vai „Drive—in” dievkalpojumus. kot tas ižstieptas rokas un vīnu tikai individualos
Musu draudže jau ir ižgajusi cauri attalinatajiem bikerīsos. Roku užliksana pirms Dievgalda ižsnieg-
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sanas netiek paredžeta. Līdžīgi arī pec dievkalpojumiem ižvairīsimies no roku saskarsmes un apskavieniem. Vel paliek atklats jautajums par džiedasanu. Štata dokumenta ir ieteikts ižvairīties no
džiedasanas un kopīgam liturgiskam atbildem, tomer, ja tas tiek darīts, ir iesacīts ieverot 10 pedu
distanci starp gimenu grupam un lietot sejas maskas. Katra žina, apmeklejot un piedaloties dievkalpojumos, nemsim vera divus galvenos principus—
lai mes visi jutamies drosība un lai mums visiem ir
pietiekosi erti. Netiek ieteikts rīkot mielastus pec
dievkalpojumiem, tacu, ja tas tiek darīts, jalieto
vienreižīgie trauki un galda piederumi.

trīs Svēto Garu. Un šajā trīsvienībā neviens nav ne
pirmais, ne pēdējais, neviens nav par otru ne lielāks,
ne mazāks. Visas trīs personas savā starpā ir tikpat
mūžīgas un tikpat vienlīdzīgas. Katrā gadījumā, kā
jau iepriekš sacīts, mums ir jākalpo trīsvienībai vienībā un vienībai trīsvienībā. Tam, kurš vēlas kļūt
svētlaimīgs, ir jādomā par trīsvienību tieši tā.”

N

akosais atceres datums ir 14. junijs—
Komunistiska genocīda upuru pieminas diena, kad
pieminam 1941. gada deportacijas upurus, kad no
Latvijas ižsutīja vairak neka 15 400 iedžīvotajus.
Talak seko vel viena seru diena, kad pieminam Latvijas okupaciju, kas notika 1940. gada Padomju
Šavienībai brutali ižardot musu valsti. Un tad vel
viena okupacija vacu nacistu karaspekam ienemot
Latvijas teritoriju sakot no 1941. gada 22. junija.
24. junija, kad latvju tauta svin Janu dienu, kristīga
bažnīca piemin Jani Kristītaju, kurs sagatavoja celu
cilveku sirdīs Ježum Kristum. Visbeidžot 29. junija
ir apustulu Šv. Petera un Šv. Pavila diena. Abu so
apustulu vardi saistas ar musu draudži. Dievkalpojumus svinam paviliesu celtaja dievnama un musu
draudžes nosaukums ir Šv. Petera draudže.

J unija menesis musu bažnīcai un tautai saistas ar

vairakiem atžīmejamiem datumiem. 7. junija svinesim Trīsvienības svetkus. Šajos lielajos svetkos
tiek ižcelta Dieva Trīsvienība. Šim nolukam lieliski
kalpo Atanasija Ticības apliecība, kas Rietumu bažnīca paradījas V gadsimta, un ko musu bažnīca lieto loti reti, jeb vispar nelieto. Luk, ko par Trīsvienību sī apliecība maca: „Pareiza kopīga kristīgā ticība ir šī: Mēs godājam vienu vienīgo Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienā vienīgā dievībā, nesajaucot
personas un neizmainot dievišķā pamata būtību. Jo
viena ir Tēva, otra - Dēla un trešā - Svētā Gara persona, bet Tēva, Dēla un Svētā Gara dievišķā Būtne ir
viena vienīga: līdzvērtīga godā un mūžīgā majestātē. Tāds, kāds ir Tēvs, ir Dēls un arī Svētais Gars. Neradīts ir Tēvs, neradīts ir Dēls un neradīts ir Svētais
Gars. Bezgalīgs ir Tēvs, bezgalīgs ir Dēls un bezgalīgs ir Svētais Gars. Mūžīgs ir Tēvs, mūžīgs ir Dēls un
mūžīgs ir Svētais Gars. Tomēr nav trīs mūžīgu, bet
tikai viens mūžīgs. Tāpat nav trīs neradītu un trīs
bezgalīgu, bet tikai viens neradīts un viens bezgalīgs. Tā arī visvarens ir Tēvs, visvarens ir Dēls un visvarens ir Svētais Gars. Tomēr nav trīs visvarenu, bet
tikai viens visvarenais. Tā Tēvs ir Dievs, Dēls ir
Dievs, Svētais Gars ir Dievs. Tomēr nav trīs Dievu,
bet viens vienīgs Dievs. Tā Tēvs ir Kungs, Dēls ir
Kungs un Svētais Gars ir Kungs. Tomēr nav trīs Kungu, bet viens vienīgs Kungs. Tāpat kā kristīgā patiesība pieprasa mums atzīt katru personu atsevišķi
par Dievu un Kungu, tā arī kopīgā kristīgā ticība
aizliedz mums runāt par trim Dieviem vai Kungiem.
Tēvu nav neviens darinājis, nedz radījis, nedz dzemdējis. Vienīgi Dēls ir no Tēva, ne darināts, ne radīts,
bet piedzimis. Svētais Gars ir no Tēva un no Dēla, ne
darināts, ne radīts, ne piedzimis, bet no tiem izejošs.
Tātad ir viens vienīgs Tēvs, nevis trīs Tēvu, viens vienīgs Dēls, ne trīs Dēlu, viens vienīgs Svētais Gars, ne

J ulija, kas iespejams liekas kluss menesis vasaras

karstuma, arī ir vismaž divi pieminami notikumi.
Pirmais ir AŠV neatkarības diena 4. datuma. Amerika mums devusi majas, kur džīvot, darbu, ko darīt un jaunu majas vietu tiem, kam bija jabeg no
komunistiem. Lugsim par AŠV, lai demokratija, cilvektiesības un velme apturet launumu seit vienmer paliktu ka galvenais valsts džinejspeks. Lugsim arī par to, lai seit vienmer valdītu taisnība, rasu vienlīdžība, lai launpratīgas sacelsanas, kas posta citu īpasumus un valsts strukturas vienības, nekad vairs nenotiktu, un lai visi vainīgie sanemtu
atbilstosus sodus. 25. julijs ir viena no pirmajiem
Kristus apustuliem Šv. Jekaba Zebedeja dela, pieminas diena. Mateja 4:21-22 lasam: „No turienes
tālāk iedams, viņš ieraudzīja citus divus brāļus – Jēkabu, Zebedeja dēlu, un viņa brāli Jāni – kopā ar savu tēvu Zebedeju laivā tīklus lāpām, un Jēzus viņus
aicināja. Tūlīt, pametuši laivu un savu tēvu, tie sekoja viņam.” Atsakot savus dievkalpojumus dievnama, busim ka Kristus macekli, atsaucoties Vina
aicinajumam sekot Vinam un sludinat Evangeliju
visam tautam. Lai Dievs mus visus svetī un pasarga! Amen.
Macītajs Ojars Freimanis
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA

SANĀKSIM KOPĀ – BEIDZOT!
DIVKALPOJUMI MŪSU BAZNĪCĀ ATSĀKAS AR
14. JŪNIJA TAUTAS SĒRU DIENAS DIEVKALPOJUMU PLKST. 10:00
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daudžam parmainam. Pie tadam tuvaka • Draudže ir atbalstījusi LELBA jaunatnes
nožares projektu “Dosim dabai” un Garnakotne bus laikam neižbegami japierod.
ežera kiegelu projektu ar $1,000 žiedo• Dievnama durvis bus atvertas, lai nav
jumiem.
jakeras pie rokturiem.
• Bus sagadati cimdi, maskas un roku dež- • Auto novietosanas laukums nesen tika
darvots, lai tas nesak drupt.
inficetajs.
• Ieturesim pienemamos attalumus viens • Macītajs rupīgi piestrada, lai katru svetdienu mums butu pieejams Dieva vards,
no otra, gan solos, gan arī ieksa un ara
gan tīmeklī, gan pa pastu tiem, kam tīejot.
meklis nav pieejams. (Esmu skatījies
• Džiesmas bus iždrukatas už lapinam, ko
vairakus virtualos dievkalpojumus no
vares aižmest pec dievkalpojuma.
citam pilsetam un citam valstīm, bet Šv.
• Dievgaldu macītajs pasniegs: maižītes ar
Petera draudžes, manuprat, ir tie iespaipinceti, vīnu individualos bikerīsos.
dīgakie.) Paldies mac. Ojar!
• Katram ieksa nakot tiks nomerīta temperatura ar bežskariena termometri.
eidžot, paldies tiem, kas turpina sutīt
• Vismaž pirmo reiži, pec dievkalpojuma
savu solīto atbalstu draudžei, ka arī tiem,
nebus kafijas galds.
kas ir žiedojusi draudžes žinam un draues esam iegadajusi video kameru, džes vajadžībam. Mums ir iždevumi, kas
kura dievkalpojumi tiks užnemti arī turp- vīrusa del neapstajas, tadel ludžu neaižmirmak katru svetdienu, lai tiem, kas vel neju- stiet to turpinat.
Uldis Pulins
tas drosi ižkusteties no majas, nežud iespe-
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VASARSVĒTKU PĀRDOMAS
Archibīskape Lauma Zušēvica:
Un atskan pirmais spredikis Šveta Gara dibinata kristīga bažnīca – un tas ir varens! Peteris sak ar Dieva vardu! Tas dross
pamats. Peteris liecina, ka notiek tas, ko Dievs sen solīja pravietim Joelam: Es ižliesu savu Garu par visu miesu, un jusu
deli un jusu meitas pravietos un jusu jaunekli skatīs redžejumus, un jusu sirmgalvji sapnos sapnus. Un arī par maniem
kalpiem un manam kalponem es ižliesu savu Garu tajas dienas! Ta diena klat – un Šveta Gara svetīti un iedvesmoti top
visi! Bež vecuma, džimuma vai ekonomiska statusa cenžuras. Par katru Dieva Dels Ježus džimis, džīvojis, cietis, miris
un augsamcelies. Peteris sludinaja sava valoda, kas katram
unikala, jo to nosaka džīves pieredže, ticības ižaugsme, parbaudījumi, bet pari tam - ka katrs spejis atverties Švetajam
Garam un atlaut Tam to parverst, visu sevī ižmainīt. Ka citadak mes ižskaidrotu Petera galīgo parvertību un drosmi.
Kristus bija solījis, ka, sludinot evangelija patiesību, pat pretinieku vidu, pasam vardus nebus jamekle, ka Ježus teica: “…
Švetais Gars macīs tai brīdī, ko jums bus runat.” (Lukas ev.
12:12) Pirmos Vasarsvetkos Peteris tik specīgi runaja, ka
tapa kristīti ap trīs tukstosi dveselu! Ar Vasarsvetkiem Peteris bija gatavs pat mirt, lai Bažnīca džīvotu un turpinatu sludinat evangeliju! Un ta ir noticis, un vel sodien Dievs rada,
Kristus aicina un Švetais Gars darbojas cilvekos, kam katram
savs stasts, ko vestīt sava valoda, ka piederība džīvai Kristus
miesai, tas ir Bažnīcai devis ne tikai ticību, cerību, mieru un
sadraudžību Kristus mīlestība, bet džīves jegu. Iespeju sev
atrast vietu starp citiem, draudže, kur ižjust līdžsvaru nedrosa laika, citu perspektīvu ižmisuma, otra līdžjutību, kur piedžīvot atjaunotu cerību, kad notikumi pasa džīves stasta ižcel
bailes par nakotni! Arī Peteris nestaveja viens, bet pirmajos
Vasarsvetkos nostajas kopa ar vienpadsmit citiem!

darbība, Šveta Gara vadība. Un tad es užrakstīju džejoli par
tam ižjutam, ka es jutos Šveta Gara vadīta. Un sis džejolis saucas “Dieva Gara pieskariens”:
Kad Gars Tavs aižskar manu varo miesu
un Tava piedosana džili sirdī līst,
Ka pumpurs mažs mans gars Tev pretī riesas
jo speji visas bruces, visas vainas džīst.
Tavs Gara speks tik maigs un reiže varens,
ver dveseli ka žiedu saules stars,
par lupam parskrien vardi - varu, atkal varu
no jauna plaukt, jo atplaucis mans gars,
es veros augsup debesīs, ne traki tajas tiecos
jo tas ir tapusas, kas jauns un kaut kas cits.
Te peksni ieraugu, ka apkart vienos žiedos
ir plava, sils un pasas debesis.
Es nesaprotu vairs, kur majas manas
vai seit už žemes tas vai augsa tur,
visapkart man ka avis žiedi ganas un
visus tos pats Dievs ar elpu tur,
nav sapnis tas, es nemeloju, ticiet – skiet, plaukstot
verusies man tresa acs.
Un visa taja, kas vien žemisks licies, daudž
džilak - talak ietiecas mans skats.
Ak Dievs, cik viss ir skaists un bežgalīgi priecīgs,
pat sliktais parverties un tapis labs, un viss - it viss,
kas acīm licies niecīgs, ir tevī dižens tapis
un vel dižaks taps.
Diakons Imants Miezis:
Mana Iesvetību apliecība ir velejums: “Ježus sacīja, Es esmu
Džīvības maiže”, Jn.6:35. Lasot to pasu Jana evangeliju talak,
es ižlasu vel kadas lietas, ko Ježus ir teicis: “Es esmu pasaules
gaisma, Es esmu durvis, Kristus saka, Es esmu Labais gans,”
Vins saka. Lasot Bībeli, man atklajas Kristus raksturs, man
atklajas tas, ka Kristus komuniceja ar saviem laikabiedriem,
ar saviem tuvakajiem, ar saviem macekliem. Un iepažīstu es
arī caur Kristu arī Dieva raksturu, Dieva labvelību, Dieva mīlestību. Un katra kristiesa uždevums jau ir klut līdžīgakiem
Kristum Vina rakstura.
Kristus teica: “Es esmu durvis”. Vai mes esam durvis, vai mes
esam atvertas durvis, vai mes varam paradīt saviem laikabiedriem jegpilnu piepildītu džīvi? Radīt gaismu pasaule, brīdinat par sekliem, brīdinat par klintīm jura un džīves jura, un
džīves okeanos. But par labo ganu, vest savus tuvakos, savus
draugus, jebkuru, kurs taja brīdī tev ir vistuvak pie auglīgam
atžinam un sapratnes par mužības vertību. Visbeidžot - Džīvības maiže. Pabarot ižsalkusos, aižvest to slimajiem, but kopa
ar tiem, kas ir bedas, nesaprasana gan tiesa, gan parnesta
nožīme. Kristus saka: “Es esmu Džīvības maiže”. Maiže ir vertīga katru dienu. Maiže ikdienas lietosanai, maiže, lai augtu,
maiže, lai klutu līdžīgaki Kristus raksturam, maiže, lai paradītu Dieva raksturu sava džīve sodien un tik ilgi, cik Dievs laus
džīvot. Kristus saka: “Es esmu Džīvības maiže”.

Gatavojoties šai dienai, lūdzam trīs mūsu garīdzniekiem dalīties ar to Bībeles pantu, ko viņi saņēma iesvētības dievkalpojumā, kas bieži mūsu draudzēs notiek Vasarsvētkos. Prasījām, kā
šis Bībeles pants ietekmējis tālāko dzīves ceļu, vai nē.
Māc. Rudīte Losāne:
Ja man jaatceras sava Iesvetības diena, tad teiksu godīgi, ka
man atmina spilgtak ir palikusi mana Kristību diena. Un tapec man, sodienas distance skatoties už so laiku, skiet, īpasi
nožīmīgs tas Bībeles pants, ta Rakstu vieta Bībele, kas man ir
atstata mana Kristību apliecība. Un tur ir rakstīts Dieva vards
no Mateja evangelija 28. nodalas: “Ejat un darat par macekliem visus laudis, tos kristīdami Teva, Dela un Šveta Gara
varda, amen”.
Ja es tada laika distance ieskatos, kas ir noticis pedejos 20
gadus mana džīve, tad drosi varu teikt, ka sī Rakstu vieta ir
džili saaugusies ar to, kas ir noticis. Es esmu kalpojusi ka
evangeliste, ka kapelane un pedeja laika es kalpoju musu
bažnīca ka macītaja.
Bet man Jums saja svetku reiže ir arī kada davana, kads apsveikums. Kadi citi panti - soreiž ne no Bībeles, bet no mana
džejola, kuru es sarakstīju pec tam, kad es jau biju kristījusies, iesvetījusies un jutu, ka mana džīve kaut kas īpass darbojas. Godīgi sakot, ja man paliek vieglak iet cauri džīves grutībam, un mes žinam, ka tas ir Švetais Gars. Ta ir Šveta Gara

Archibīskaps emeritus Elmārs Ernests Rozītis
Mīlas masas un brali, draugi! Ar Vasarsvetkiem un iesvetībam man saistas lielas vilsanas. Ka bernam no stasta par Šv.
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Gara ižliesanu, uguns melem un brīniskīgam saprasanas spejam, man bija radies iespaids, ka iesvetīsanu piedžīvosu ka
kaut ko brīniskīgu - arkartīgu, līdž tam neiedomatu. Bet nekas no ta nenotika. Šanemu gan - žiedus, davanas, sanemu
daudž mīlas užmanības, bet nenotika nekas arkartīgs, nekas
aižraujoss. Varbut arī tadel nav palicis prata man mans iesvetības pants. Un varbut tadel gadus velak, turpat Eslingenas
dienvidu bažnīca ižvelejos tad ka savu ordinacijas pantu apustula Pavila vardus: “Tev pietiek ar manu želastību”. Šis
pants nu gan mani ir pavadījis mana džīve un mana kalposana. Jo starplaika biju sapratis - Dieva klatiene neižpaužas ar
visadu “surum-burum”, ar arkartejo vai pardabisko. Dieva
želastība ir pati džīvība, katra diena, katra laba iespeja. Tas
nebut nenožīme samierinasanos ar kaut ko mažak neka pie
berna ižteles. Bet ta ir apžina, ka man jau ir dots tik daudž, ka
vairak nemaž nav iespejams. Ka ar Dieva želastību esmu jau
tas visbagatakais cilveks. Un džīves aicinajums tad ir saredžet
so Dieva želastību atspogulojamies visapkart man. Piemeram, cilveku labestība, pasaules skaistuma. Un ar to tad saistas aicinajums so želastību nekavet, bet talak sniegt - tik dabīgi ka elpot. Visu, ko neredžu un nesaprotu, to mierīgi tad
atstaju Dieva žina, jo man pietiek ne ar mažuminu, bet tadel,
jo Vina klatiene man ir viss.

Archibīskape Lauma Zušēvica:
Un sodien, kad visur notiek neklatienes dievkalpojumi, ar
Vina klatieni pietiks, netruks speka lugt un palauties visos
apstaklos un mīlestība kalpot Vinam un cits citam. Kristus
Bažnīca ir džīva – un pec vairak ka divi tukstosiem gadiem
vel dara Dieva darbu! Un vai arī tas nav varens, varbut visspecīgakais Dieva, Kristus un Šveta Gara eksistences pieradījums! Tagad, kad pasaule vienota cīna pret neredžamiem
ienaidniekiem, pret Covid-19 un visam vīrusa ekonomiskam
sekam, Švetais Gars dos vardus arī mums, redžamai Latvijas
evangeliski luteriskai Bažnīcai arpus Latvijas un Latvija. Dos
vardus sava valoda liecinat ka caur daudžiem un dažadiem
grutiem parbaudījumiem, krīžem, kariem, žaudejumiem,
sergam, bailu pilniem laikiem, un par spīti visadu pretinieku
un beždievīgo macību centieniem to ižnīcinat - Dieva želastības speka – Bažnīca džīvo! Un jums bus džīvot ar! To Kristus
solīja!

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, no sirds - ar pateicību par
jums, un ar pateicību Dievam par mūsu Baznīcu - novēlu skaistus, Svētā Gara iedvesmotus un svētītus Vasarsvētkus! Lai
Dievs svētī! Āmen.

Vasara un Vasarsvētki...
Redžam attelotu Vilhelma Purvīsa gležnu “Pavasarī”. Daržs nupat sak žiedet,
kas dava cerību – viss žied. 31. maija atžīmejam Vasarsvetkus, diena, kad
Dievs, ka Bībele sacīts, ižlej savu Garu par visu radību. Dievs dava mums savu
džīvdaroso speku, lai mus stiprinatu, lai spetu turpinat staigat un stradat Dieva druva. sava darba turpinasanai.
Mums nepieciesams Dieva Gara speks – visparīgi, bet īpasi so gadu, kad domas ap vīrusu. Marta, domajam, (jeb es domaju), ka, nu paris nedelas pabusim
majas, un tad džīve atgriežīsies ierastajas sliedes. Tagad skaidrs, ka situacija ir
daudž sarežgītaka. Ko un ka darīt? Ko un ka nedarīt?
Pacelot savas acis už žiedoso dabu, redžam džīvības speku; atri uždīgusi asni
un jau žied! Putni džied un saule jauki silda. Augot gaidas, nometne labprat
džiedajam:
Vasarā, kad daba zaļo, zied un zeļ Gaidas meža malā nometni sev ceļ.
Līdzi ceļa somai gudrs padoms ar’ Kādreiz ceļot telti noderēt tas var!
Viss žied un žel – džiesma skan: Līdži cela somai gudrs padoms ... noderet tas var. Un tas padoms? Padomi mums nevienmer
patīk, ižnemot, ja tas ir musu... Než vai kads no mums sovasar celsim telti, padoms tomer, noderīgs. Noderīgs laika, kad gudrojam ko un ka darīt, lai palīdžetu draudžei augt kristīga ticība, cerība un mīlestība. Labus padomus sniedž Pauls Gerhardts
sava džiesma, kuru atdžejojis nelaikis archibīskaps Karlis Kundžins, seko divi panti:
Skaties, kā laukā saulīte jaukā
Mīlīgi smaida, zelt starus raida:
Gavilē sirds man un priecīgs kļūst prāts!
Vakar vēl nīkām un rūpestos slīkām,
Šodien jau smejam un priecīgām sejām,
Augšup pret debesīm veŗas mums acs.

Gadās gan vētras vēl neredzētas,
Bet, kad tās galā, debesu malā
Atkal spīd saulītes mīlīgais stars.
Kā gan mums klāsies, kad negaiss reiz stāsies,
Vaidi kad pāries un saulainās ārēs,
Aizsaules dārzos kad atspirgs mums gars!

Velu katram saja vasara apstaties, un paskatīties lauka un baudīt skaisto nevien dabu, bet radību un atcereties, ka Dievs
mums visu krasnuma terpis un mums to devis – piederet Vinam ir laime un prieks. Tas ir tas gudrais padoms, kas vienmer
noderet var! Lai Tev un Tavai draudžei skaista vasara!
Šarma Eglīte, praveste
Vidienes apgabala garīga vadītaja
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Lai aust jauns rīts!
Dieva un Kristus miera svetītus Šveta Gara svetkus!
Šorīt, kad žinas vesta, ka pedejas naktīs mierīgi protesti parvertusies nemieros, degusas ekas, augusas bailes, ludžu no sirds, lai Švetais Gars dod
vardus, ar kuriem cits citu varam stiprinat, un Gara vadību ne tikai musu
Bažnīcai, bet itin visiem, kas tagad tik loti strada, lai piepildītos Davida senas lugsanas vardi: “Rādi mums, Kungs, savu žēlastību un savu pestīšanu dod
mums! Lai ieklausos, ko saka Dievs, - Kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem! Tik lai neprātībā tie neatkrīt! Gan viņa glābiņš tuvu tiem,
kas Viņu bijā, - godība mūsu zemē, žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība
skūpstīs mieru, patiesība no zemes dīgs, un taisnība lūkosies no debesīm.” (Ps
85:8-11)
Mums vel liels darba prieksa, jo AŠV aižspriedumainība pret cilvekiem nav
ierobežota. Ieklausīsimies sevī, vai arī musos neslepjas tas greks! Lugsim,
lai Dievs palīdž katra saskatīt Vina bernu, pasa Kristus attelu! Nežinams
autors stasta, ka reiž kads rabīns prasījis studentiem:
“Kad nakts partop diena?”
“Kad džīvnieku taluma redžot, varam pateikt, vai tas ir aita vai suns?”
“Ne,” atbildeja rabīns.
“Kad koku taluma redžot, vari pateikt, vai tas ir vīges vai firžiku koks?”
“Ne,” atbidejis rabīns.
“Kad tad?” ludža studenti.
Gudrais rabīns atbildejis: “Tad, kad ieskatoties cilveka seja, tu redži, ka tas ir tavs bralis vai masa. Jo, ja tu to nespej, tad vienalga, cik ir pulkstenis, vel ir nakts.”
Lai aust jauns rīts un speja katra saredžet masu vai brali!
Kristus mīlestība,
+ Lauma
Foto: Talis Redmanis

M

usu Bažnīca aktīvi atbalsta tos, kas Kapselu iela valsts socialas aprupes centra (VŠAC) filiale “ Rīga” apbrīnojama, patiesa mīlestība gada par berniniem ar neirologiskiem traucejumiem un kustību ierobežojumiem. Tauta
deveta “ Kapselu nama” sociala darbiniece Estere Zemīte ir apbrīnojama maksliniece, kuras darbi atver acis un
nelauj aižmirst bernus un jauniesus, kas parak bieži sabiedrībai klust 'neredžami’, jo tie džīvo atdalīti.
Iedomajaties vien, ka butu, ja Covid-19 laika kustību ierobežojumi ilgtu visu mužu. Paldies Dievam, ka ir citas iespejas, ka mes viena otru varam satikt un redžet! Un soreiž tas ir caur makslas darbiem !
Kristus mus aicina katra saredžet Vinu un ka Vina džīva miesa, Bažnīca, atspogulot Vinu sava darbība. Prav. Karlis
Zols ik nedelu ir vadījis svetbrīdi darbiniekiem Kapselos, un to turpinas darīt, kad tas bus atlauts.
Mums arī no talienes iespejams piedalīties Esteres Zemītes makslas ižstades "Pažudusie berni" atklasana. Iesaistīsimies! Majas lapa https://dživibascels.webnode.com/ par daudžiem no viniem arī lasami apraksti. Šie
berni turpina ceret, ka vinus ieraudžīs!
Lugsim par siem Dieva berniniem un visiem, kas Kapselu iela parvers mītnu telpu par svetu vietu.
+ Lauma Zusevica un mac. Dr. Dace Škudina
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Ravējot
Šaja Covid-19 laika liels gimenu skaits pirmoreiž iekopj daržus un vairak dodas daba staigat. Dvesele norimst nemiers daba stradajot. Domas klust cerīgakas, un nak atskarsme, ka
visas grutības Dievs turpina gadat, un mums arvien ir daudž par ko pateikties. Arī es dodos ravet, lai žemi sagatavotu stadiem. Pateicos, ka mammina iemacīja man pažīt vismaž
‘parastas’ nežales un saprast, ka arī ta Dievs iesaista sava darba. Darža labi ravet, bet ne tik
labi nežales meklet cilveku vidu.
Ježus līdžība Mateja ev. 13:24-30, Dieva valstība tiek salīdžinata ar cilveku, kura tīruma
ienaidnieks slepeni iesejis nežales starp kviesiem. Kalpi ir gatavi pat vainot saimnieku:
"Vai tad tu tīrumu neapseji ar labu seklu? No kurienes gan tur nežales?" Šaimnieks atbild:
"Tas ir ienaidnieka darbs." Škaidrs - kalpiem gatavs atrisinajums: "Vai tu gribi, lai ejam tas
ižravet?" “Ne, ka, nežales ravedami, jus neižraujat līdži arī kviesus. Laujiet abiem augt kopa līdž plaujai.” Kalpi tacu atskirtu nežales no kviesiem, vai ne? Ižlemt, kurs cilveks derīgs
Dieva valstībai, kurs ne - tas vienīgi Dieva darbs. Vai ta mes želastība netiekam pasargati no neatgrieženiskam kludam, bet tiekam aicinati
rast iespejas, ka blakus otram ‘augot’, sadžīvosim sodien, rīt un pec krīžes, lai arī del musu darba vairotos Dieva svetība.
Arī tagad, kad daudži klust nepacietīgaki, jo sajukuma aug bailes par nakotni, un ir jau tik cilvecīgi pamažam meklet, ko vainot! Atskan pasparliecinatas balsis, kas parmet tam vai tai, kas ka ‘nežales’ ižpostījusi vinu ar lielam pulem un darbu iekoptos ‘džīves daržus’! Tie sejusi
tikai vislabakas seklas parliecība, ka tas ilgi nesīs auglus. Ižmisuma atskan vardi: "Mes neesam so pelnījusi!" Ižjutot bežspeku, ka nevaram
kontrolet to, kas notiek, kaut mes nemekletu, ko vainot, bet katrs turpinatu lugt pec miera un gudrības ižlemt, ka reaget un ko darīt talak, lai
veidotos arvien tuvakas attiecības ar Dievu un ar citiem, kam blakus jadžīvo.
Aižvakar lija un nevareju iet ravet, tomer ižbrīna veroju, ka ara atspirgt daba krasu ekspložija. Istaba žinas vestīja par launa vīrusa augosam
sekam. Ludžu par savu un citu gimenem, par varoniem un varonem! Ipasi sodien, Štarptautiskaja Masu diena, lai lielakais paldies medmasinam, kas ka džiedinatajas turpina davinat cerību. Daudži ir atveselojusies un, pavisam negaidīti, līdž ar viniem atspirgusi arī daba - ka gaiss,
ta arī udeni kluvusi tīraki! Lai sī cerības žīme davina gaismu tumsakiem brīžiem! Lai Dievs turpina džiedinat dabu un mus caur tas davanam! Vins lai svetī mus ticība, cerība un mīlestība!
+ Lauma
Foto: Baiba Redmane

Veselībā un slimībā
Domas ižraisīja avīžes komiksa attelota aina, kura notiek saruna starp diviem sen laulatiem draugiem. Vīrs prato: “Zini, ja viens no mums
saslimtu ar corona vīrusu, tas visticamak otram pieliptu”. Šieva mierīgi apstiprina: “Es žinu”. Klusejot, sieva užliek roku vīram, abi skatas
partikas saraksta. Nak prata laulības dotie solījumi. Pa gadiem teksts sad tad mainījies, tomer parasti atskan solījumi mīlet, cienīt, kopa
palikt ar otru priekos un bedas, bagatība un nabadžība, veselība vai slimība, līdž Dievs nave skirs.
Covid-19 laika muža draugiem dotie laulību solījumi daudžiem tiek parbaudīti varbut vel nepiedžīvotos veidos.
Katra laulība ir unikala - tikai viena, kaut simboliski, tomer specīgi vieno miljonus. Apustulis Pavils
sava vestule Efežiesiem 5. nodala dalījas vardos, kas raksturoja kristīgas laulības džīves butību un
ieguva vel plasaku nožīmi, kad vins līdžības vīra tela saredžeja Kristu un sievas tela – Bažnīcu. Tie
abi savstarpeja mīlestība brīvpratīgi vienoti un gatavi otra laba užupureties - veselība un slimība.
Mes visi kopa esam Vina miesa, Vina Bažnīca, kas esam apliecinajusi savu ticību Kristum.
Šaja Covid-19 laika musu Bažnīca ir bijusi užticīga Vinam un pavisam vel nepiedžīvotos apstaklos
turpinajusi pildīt savu solījumu sludinat Kristus evangeliju. Tie esat jus, kas turpinajusi stradat un
kopa lugt, lai tas, kurs viens palicis un augosas bailes par to, ka nesaslimt vai samaksat rekinus,
ižjustu Dieva mieru. Lai tas, kurs sero par mužība aižsaukto džīves draugu un nespeju pat atvadīties, tiktu stiprinats kristīgas cerības džiedinosa speka. Lai tas, kuram kluvis grutak ciesas telpas
ilgstosi but muža drauga ‘labakajai pusei’, atceretos, cik atbrīvojosi atvainoties un sanemt otra piedosanu, ka Kristus želastību. Lai tas, kurs jutas tik vainīgs, jo berniem nav spejis but labs vai pacietīgs skolotajs, saprastu – ja bernins juties mīlets, vins bus audžis visvertīgakaja gudrība. Paldies
visiem, kas esat Kristus Bažnīca.
Lasīju par kadas laulību terapeites ieteikumu katru dienu laulatam draugam komplimenta ižteikt pateicību. Ja gruti iedomaties par ko, tad
terapeite ieteikusi sakt ar pateicību par to, ko bieži užtveram ka passaprotamu. Ieteikumam sekojot, daudžas laulības piedžīvojusas svetību! Ka butu, ja mes simboliski apdavinatu Kristu daloties ar musu draudžem? Gan caur labiem vardiem, lugsanam, gan ar saviem žiedojumiem ižteicot savu pateicību.
Ir noverots, ka pulcejoties dievkalpojumos virtualaja pasaule, vieglak piemirst draudžes locekliem žiedot draudžes darbam. Turpinasim
pec iespejam atbalstīt savas draudžes. Šaprotam, ka saja laika kadam varetu but grutak žiedot, tadel, lai otra devīgums nes to, ka mīlu
brali vai masu. Jusu žiedojumi, vai tie butu finansiali, vai cita veida davanas, arvien svetīs musu draudžes darbu ar iespejam veselība un
slimība, priekos un bedas visiem kopa turpinat užticīgi pildīt dotos solījumus Ježum Kristum, musu visu muža Draugam!
Jusu,
+ Lauma
Foto: Baiba Redmane
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J ūnijs
7. junijs
14. junijs
21. junijs
28. junijs

J ūlijs

5. julijs
12. julijs
19. julijs
26. julijs

DIEVKALPOJUMU PLĀNS
Virtuals Trīsvienības svetku dievkalpojums YouTube kanala.
10:00—Komunistiska genocīda upuru atceres dievkalpojums baznīcā.
10:00—Jana Kristītaja dienas dievkalpojums ar dievgaldu.
10:00—Šv. Petera un Šv. Pavila dienas dievkalpojums.

10:00—AŠV Neatkarības dienas dievkalpojums.
10:00—Dievkalpojums ar dievgaldu.
10:00—Dievkalpojums.
10:00—Šv. Jekaba dienas dievkalpojums.

AICINĀJUMS!
Ludžu, piesakieties pie manis, kuri jutas drosi, ka varetu veikt perminderu pienakumus,
ieskaitot Bībeles lasījumus. ojars.freimanis@gmail.com 773-818-6965
Jusu macītajs Ojars Freimanis

Jēzus saka: “Tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.”
Mateja 19:6

Sv. Pēteŗa draudze sirsnīgi sveic Jon Bernard un Daigu Kiršteinu savienojot savas dzīves laulības saistēm 2020. gada 24. maijā.

J ŪNIJS

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS

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
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un novēl Dieva svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem!
Tas Kungs, jūsu Dievs, lai pieliek tam, cik jūs esat, vēl tūkstoš reižu klāt un lai svētī jūs, kā solījis! 5. Moz 1:11
8

ATMIŅU ALBUMS

A

ttels no Lucijas Šprennes archīva.
Brasie talcinieki sagatavo vietu, kur
buvet musu bažnīcu.
Meginies saskatīt, vai kadas sejas pažīstat.

U

žsakot kalposanu 2013. gada 25.
augusta dievkalpojuma ar kristībam.

L

aimīgais paris un priecīgais macītajs. Attela: Daiga
un Jon Bernard, mac. Ojars Freimanis. 5/24/2020
Foto: Eližabete Freimane
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI
no 2020. gada 23. marta līdž 2020. gada 24. maijam

Draudzes vajadzībām:

Olgerts Cakars un Šigrīda Renigere—$ 580.00

Draudzes ziņām:

Inese un Jerry Štokes—$ 100.00
(2 Kor 9:7) Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:
priecīgu devēju Dievs mīl.
Parskatu sagatavoja: Inara Ievane

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Gunārs Blumbergs, dzimis 1937. gada 21. maijā, Mazsalacā, Latvijā ir aizgājis mūžībā
2020. gada 5. aprīlī Glenview, IL.
Bēŗu dievkalpojums notiks Sv. Pēteŗa baznīcā, kad tas būs iespējams.
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Gunāra ģimenei un draugiem.
Jēzus sacīja: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība.
Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.”
Jņ 14:6

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Diāna Brūns, dzimusi Paukšēns, 1933. gada 29. aprīlī, Augstrozē, Latvijā ir aizgājusi
mūžībā 2020. gada 28. martā Orland Park, IL.
Bēŗu dievkalpojums notiks baznīcā, kad tas būs iespējams.
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Diānas ģimenei un draugiem.
Jēzus sacīja: “Mana Tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata Dēlu un tic viņam,
būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšāmcelšu pastarā dienā.”
Jņ 6:40

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Rasa Bābelniece, dzimusi Zikmane, 1935. gada 26. janvārī, Latvijā ir aizgājusi
mūžībā 2020. gada 2. martā Long Grove, IL.

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Rasas ģimenei un draugiem.
Jēzus sacīja: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība.
Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!”
Jņ 11:25
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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!

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.

Draudzes telpas var aizrunāt, sazinoties ar Uldi Pūliņu:
Mobilais: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com
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
Biedrzinei /maksājuma konta pārzinei Inārai Ievānei
1347 East Lyn Ct.
Homewood, IL 60430-3833
e-pasts: inaraievans@att.net
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DRAUDZES ZIŅAS
Št. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church
450 Forest Preserve Drive
Wood Dale, IL 60191-1983

Draudzes mācītājs:
Draudzes priekšnieks:
Draudzes priekšnieka palīdze:
Dāmu komitejas priekšniece:

Ojārs Freimanis
Uldis Pūliņš
Inese Stokes
Ināra Blumberga

773-818-6965;
630-759-8314;
708-532-3471;
847-832-0933;

ojars.freimanis@gmail.com
uvpulins5@gmail.com
inese42@outlook.com
gblumb@aol.com

Tālrunis baznīcā:

630-595-0143;

WiFi: St Peters

peterisi

Rūta Veitmane:
Lūcija Sprenne:

847-398-2631
630-231-3229

Kasieres:

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 2020. gada 13. jūlijam.
ojars.freimanis@gmail.com
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