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

J 
au pusotru mē nēsi ēsam atsa kus i savus rēgula ros 

diēvkalpojumus, iēvē rojot iētēiktos piēsardzī bas 
pasa kumus un piēliētojot nēpiēciēs amos prēvēntī vos 
lī dzēkl us. Paldiēs Diēvam—lī dz s im viss ir bijis 
ka rtī ba ! Daudzi sagaidī ja, ka iēsta jotiēs karstumam, 
vī rusa darbī ba varē tu piērimt, tac u rēdzam, ka tas 
joproja m izplata s piētiēkos i strauji un iēviēs  korēkcijas 
iēcērē tajos pasa kumos. Daudzi iēpla notiē notikumi, 
sēvis k i tiē, kas saistī ti ar cēl os anu, ir atcēlti vai 
pa rcēlti. Tas ir dēvis mazliēt vaira k brī vu brī z u, ko 
pavadī t da rza , pastaiga , lasot ka du labu gra matu vai 
skatotiēs tēlēvī ziju. Cēru, ka arī  pa rlasot un studē jot 
Bī bēli. Š aja  rēizē  rēdaktora slēja  piēda va ju trī s 
sprēdik u sē riju par Dēbēsu valstī bu. Š iē sprēdik i tika 
sprēdik oti iēpriēks ē ja s svē tdiēna s mu su baznī ca , ko 
rēgula riē diēvkalpojumu apmēklē ta ji un YouTubē 
skatī ta ji varē ja jau noskatī tiēs un noklausī tiēs.  

S ējs, sēkla un augļi.  
Mateja 13. Tajā pašā dienā Jēzus, izgājis no nama, apsēdās 
jūras krastā. Un liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa. Tādēļ 
viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet ļaudis stāvēja krastā. Viņš 
tiem daudz runāja līdzībās, teikdams: “Redzi, sējējs izgāja 
sēt. Viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un 
to apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes; tā 
tūlīt uzdīga, tādēļ ka tā nebija dziļi zemē. Bet, kad saule 
uzlēca un dedzināja, tā nokalta, tādēļ ka tai nebija sakņu. 

Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to 
nomāca.  Bet cita sēkla krita labā zemē un nesa augļus – cita 
simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus. 
Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.” Tad nu ieklausieties līdzībā 
par sējēju: pie ikviena, kas Valstības vārdu dzird, bet neaptver, 
nāk ļaunais un nolaupa, kas iesēts viņa sirdī. Šis ir tas, kas 
iesēts ceļmalā. Bet kas sēts akmenājā – tas vārdu dzird un to 
tūlīt ar prieku uzņem, bet viņā nav sakņu, un viņš ilgi neiztur. 
Kad nāk spaidi un vajāšanas vārda dēļ, tas tūlīt apgrēkojas. 
Bet kas sēts starp ērkšķiem – tas vārdu dzird, bet laicīgās 
rūpes un bagātības viltus to noslāpē, un viņš kļūst neauglīgs. 
Bet kas sēts labā zemē – tas vārdu dzird un saprot, un viņš nes 
augļus – cits simtkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus, cits 
trīsdesmitkārtīgus.”  

Š ī  Jē zus lī dzī ba par sē jē ju un sē klu ir viēna starp 
visbiēz a k lasī taja m gan diēvkalpojumos piēaugus ajiēm 
gan bē rniēm Švē tdiēnas skolas nodarbī ba s. Ta  ir viēgli 
iztē lojama, ja viēn ka drēiz ir pas iēm kaut ko na ciēs sē t 
vai sta dī t, ka  arī  ta  s k iēt viēgli saprotama, jo Jē zus pats 
to izskaidro. Varē tu sacī t, izlasī sim lī dzī bu vē lrēiz, un 
cits sprēdik is vairs nav vajadzī gs. 
Tiēs a m ir l oti skaidrs, kas ir sē kla un viēta, kur sē kla 
tiēk sē ta. Ta pat ir skaidrs ka  augsnē, un daz a di a rē jiē 
apsta kl i, iētēkmē  sē klas augs anas procēsu. Tomē r Jē zus 
daz as liētas s aja  lī dzī ba  ir atsta jis mu su iztē lēi un ticī bas 
izaugsmēi—tas ir pats sē jē js un augl i.  
Ka  sē jē ju mē s s ēit varam iztē lotiēs, protams, pas u 
Kungu Jē zu Kristu, tomē r nē Vin u viēnu viēn. Jaunaja  
Dērī ba  ir aprakstī ts, ka Jē zus vaira kka rtī gi pilnvaro un 
su ta savus ma cēkl us kalpos ana , tai skaita  sē klas sē s ana . 
Piēmē ram, Lk 10: “Pēc tam tas Kungs nozīmēja vēl citus 
septiņdesmit divus un sūtīja tos..., Viņš tiem sacīja: 
“Pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz. Ejiet! 
Dziediniet tur slimos un viņiem sakiet: Dieva valstība ir 
tuvu jums.” Matēja, Marka, Lu kas un Ja n a, tas ir, visi 
c ētri ēvan g ē liji noslē dzas ar Kristus pavē li—iēt un “sē t” 
jēb sludina t visa m tauta m. Šavuka rt izvēidojotiēs 
kristī gajai baznī cai, sē jē ji—apustul i iēcēl  un pilnvaro nu 
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jau citus uzticamus Kristus sēkota jus Diēva valstī bas 
va rda sē s anai. Š aja  kontēksta  visa kristī ga  draudzē ir 
sē jē ji.  
“Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, 
svēta tauta, tā īpašums, …” 1 Pē t 2:9 
Ma rtin s  Lutērs par s o tēkstu raksta: „Tē apustulis 
piēs k ir kristiēs iēm ī sto titulu. “Priēstēris” un “k ē nin s ” 
— tiē ir garī gi va rdi, ta pat ka  “kristiēs i”, “svē tiē”, 
“Baznī ca”. Un, gluz i ka  tu tiēc saukts par kristiēti nē 
ta dē l , ka tēv ir daudz naudas un mantas, bēt gan 
ta dē l , ka ēsi cēlts uz s ī  akmēns un tici Kristum, — 
ta pat tu tiēc saukts par priēstēri nē ta dē l , ka valka  
tonzu ru vai garus sva rkus, bēt ta dē l , ka drī ksti na kt 
Diēva priēks a . Ta pat tu ēsi k ē nin s  nē ta dē l , ka tu 
valka tu zēlta kroni, ka tēv bu tu pakl autas daudzas 
zēmēs un cilvē ki, bēt gan ta dē l , ka ēsi kungs pa r 
visa m liēta m, pa r na vi, grē ku un ēlli. Ta dē l , kad Šv. 
Pē tēris saka: “jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa 
priesteru saime” — tas ir, itin ka  vin s  sacī tu: ju s ēsat 
kristiēs i. “… kas jūs no tumsas ir aicinājis savā 
brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos 
darbus.” Priēstēris ir Diēva vē stnēsis un ir no Diēva 
san ē mis pavē li sludina t Diēva va rdu. Diēva izciliē 
darbi – ka  Pē tēris saka — ir brī numu darbs, ko Diēvs 
darī jis ju su laba , lai vēstu ju s no tumsas Šava  
brī numainaja  gaisma . Visam s im darbam ja bu t 
vē rstam uz to, lai ju s atzī tu, ko Diēvs ju su laba  ir 
darī jis. Ju su galvēnais uzdēvums ir publiski sludina t 
Diēva varēnos darbus, saucot ikviēnu gaisma , kura  
ju s pas i ēsat aicina ti.” 

Par augl u nēs anu, auglī bu pirmo rēizi Bī bēlē  lasa m 
radī s anas sta sta , kad radot pirmos cilvē kus Ā damu un 
Iēvu, Diēvs tas Kungs vin iēm pavē l 1 Moz 1:28: 
“Augļojieties un vairojieties…” Protams, ka prima ra  
nozī mē s ēit ir cilvē cēs vēidos anai pasaulē , tomē r 
dzil a ka doma par augl iēm ir mēklē jama iēpriēks ē ja  
panta , kur lasa m: “Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, 
pēc Dieva tēla viņš radīja to – vīrieti un sievieti viņš 
radīja!” Tas ir nēpa rprotams aicina jums nēst Diēva tē lu 
visiēm cilvē kiēm uz pasaulēs.  
Diēva tē la nēs ana cilvē cēi, kas mums ka  kristiēs iēm, ka  
sē klai, kas kritusi laba  augsnē , ir tiē augl i, kas mums 
ja pavairo 100—ka rtī gi, 60—ka rtī gi un 30—ka rtī gi, ka  
arī  mums s iē augl i ir ja nobriēdina. Kristus Diēva va rda, 
Vin a tē la nēs anu pasaulēi dē vē  arī  par “Valstības 
vārdu”. Diēva va rda  tika radī ta s ī  pasaulē un viss, kas 
dzī vo uz ta s. Šavuka rt Diēva va rds iēmiēsoja s Diēva 
Dē la  un na ca, lai gla btu cilvē ci no grē ka vaz a m. 
Āpustulis Ja nis, Švē ta  Gara iēdvēsmots, raksta: 
“Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un 
Vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir 
radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez 
viņa. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un 
mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva 
vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un 

patiesības.”  
Noslē guma  nēdaudz pakavē simiēs piē Kristus 
minē tajiēm skaitl iēm: 100—ka rtī gi, 60—ka rtī gi un 
30—ka rtī gi. Ša ks u no maza ka . Varam piēn ēmt, ka 30—
ka rtī ga augl u nēs ana Diēva valstī bai ir sludina s ana un 
kalpos ana savai tautai. Mu su gadī juma  latviēs iēm, 
latviēs u sabiēdrī bai un vin u g imēnē m. Liēcina sim 
vin iēm par dzī vo Diēva Va rdu Jē zu Kristu un visu, ko 
Vin s  mu su dē l  ir pavēicis. 
Ka  60—ka rtī gu augl u nēs anu, mums ir ja saprot ka  
Kristus liēcina s anu plas a kai sabiēdrī bai—ta s zēmēs 
tauta m, kur dzī vojam. Ta tad visai Āmērikai un visai 
Latvijai. Tas jau ir daudz gru ta ks uzdēvums par 
liēcina s anu viēn savē jiēm. Tas prasa no mums liēla ku 
piēpu li un baga ta ku izdomu. Piēmē ram, ka  lai mē s 
nēstu Diēva piēdos anas, Vin a mī lēstī bas un z ē lastī bas 
vē sti Jē zu  Kristu  ĀŠV valdī bai—sēnatoriēm un 
pa rsta vju pala tai? Š ēit liēti nodērē tu mu sdiēnu 
modērna s tēhnolog ijas, bēt ir vē l citas iēspē jas, ka  to 
darī t. 
100—ka rtī ga augl u nēs ana ir liēcina s ana visai radī bai. 
Mk 16:15 Jē zus saviēm ma cēkl iēm pavē l: “Ejiet pa visu 
pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai.” Griēk u 
va rds, kas tulkots “visa radī ba”, sēvī  iētvēr pilnī gi visu, 
ko Diēvs laiku iēsa kuma  ir radī jis: kosmosu, dēbēsis, 
zēmi, dēbēsu spī dēkl us, kokus, kalnus, ju ras, okēa nus, 
zivis, dzī vniēkus un, protams, visus cilvē kus. Ka  lai 
visam tam sludina m Diēva valstī bas va rdu—
apz ē los anu Jē zu  Kristu ? 
Šaudzē jot un ru pē jotiēs par dabu, nēiztē rē jot visas 
oglēs un naftu, nēpostot un nēpiēmē slojot mēz us, 
laukus un u dēn u tilpnēs. Nēizzvējojot visas zivis, 
nēiznī cinot dzī vniēku sugas—visu, ko Diēvs mums 
dēvis, liētojot sapra tī gi. Ātcērē simiēs, kad pabarojam 
putnin us un stirnas, kad pan ēmam ka du dzī vniēku no 
patvērsmēs, kad nogla sta m klē pī  gul os o kak ī ti, kad 
samī l ojam savu sunī ti vai citu ma jdzī vniēku—mē s 
vin iēm liēcina m par Diēva mī lēstī bas darbiēm Jē zu  
Kristu , kurs  na ca, lai gla btu visu pasauli—nē tikai 
cilvē kus viēn, bēt visu, ko Vin s  ir radī jis. Lai Diēvs mu s 
svē tī , ka nēsam 100—ka rtī gus augl us liēcinot Vin a 
Valstī bas va rdu pasaulē  ikviēnam, cilvē kiēm visupirms 
un tad arī  florai un faunai! Ā mēn.  

D ebesu valstības noslēpumi. 
Mateja 13 
Viņš tiem stāstīja vēl kādu līdzību: “Debesu valstība līdzīga 
cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā, bet, kad ļaudis 
gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles starp 
kviešiem, un aizgāja. Kad izauga labība un vārpās brieda 
graudi, kļuva redzamas arī nezāles. Nama saimnieka kalpi 
atnāca pie viņa un teica: kungs, vai tad tu tīrumu neapsēji ar 
labu sēklu? No kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem 
atbildēja: tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja: 
vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Viņš tiem atbildēja: nē, ka, 
nezāles ravēdami, jūs neizraujat līdzi arī kviešus. Ļaujiet 
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abiem augt kopā līdz pļaujai, un pļaujas laikā es teikšu 
pļāvējiem: savāciet vispirms nezāles un sasieniet tās kūlīšos 
sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos.”  

S avos studiju gados tēchniskaja  kolēdz a  Liēpa ja  
mums studēntiēm bija rudēnī  uz viēnu mē nēsi ja dodas 
palī ga  lauku l audī m nova kt raz u. Ta  ka  tiē bija padomju 
okupa cijas gadi un uz laukiēm bija kolhozi, tad mu s 
su tī ja turp. Štra da ju uz liēla kombaina, kas non ē ma 
kartupēl us. Mums vajadzē ja sta vē t piē transportiēra 
lēntas un s k irot kartupēl us, atlasot akmēn us un vēcos, 
sapuvus os sē klas kartupēl us, un atsta t labos, kas 
nona ca aizmugurē  braucos a s kravas automas ī nas 
kravas kastē . Nē pa ra k patī kams, tac u atbildī gs darbs. 
Š odiēnas lasī taja  lī dzī ba  par Diēva valstī bu Jē zus mums 
uzzī mē  lī dzī gu ainu: Dēbēsu valstī bas Šaimniēks ar 
saviēm palī giēm s k iro nova kto raz u, kur labo raz u—
kviēs us noviēto Šaimniēka s k u n os, bēt atlasī ta s nēza lēs 
sasiēn kopa  ku lī s os un sadēdzina. 
Dēbēsu valstī bas Šaimniēks nēaps auba mi ir Kungs 
Jē zus Kristus. Vin s , ma cēkl iēm s o lī dzī bu skaidrojot, 
saka: 13:37 “Labās sēklas sējējs ir Cilvēka Dēls.” Ka dē l  
tiēs i Vin s  un nēvis Diēvs Tē vs? Pirmka rt ta dē l , ka Diēvs 
ir gan Tē vs; Diēvs ir arī  Dē ls un Diēvs ta pat ir Švē tais 
Gars. Viēns Diēvs, tac u trī s pērsonas, visas viēnlī dzī gas 
sava  diēvis k uma . Šavuka rt Jē zus pats ir sacī jis: Jn  10:30 
“Es un Tēvs, mēs esam viens.” 
Otrka rt ta dē l , ka Diēvs Tē vs ir pilnvarojis Diēvu Dē lu 
s im piēna kumam. Kristus par to saka Mt 28:18: “Man ir 
dota visa vara debesīs un virs zemes.” Un vē l: Mt 11:27 
“Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst Dēlu 
kā vien Tēvs, nedz Tēvu kā vien Dēls un kam Dēls vēlas 
to atklāt.” Jn  3:35 “Tēvs mīl Dēlu un visu ir nodevis viņa 
rokā.” 
Jē zus s aja  lī dzī ba  min arī  pl a vē jus, kas vēiks s k iros anu, 
nodalot nēza lēs no kviēs iēm. Š iē pl a vē ji, ka  Kristus 
skaidro, bu s dēbēsu ēn g ēl i, lasa m: “Cilvēka Dēls sūtīs 
savus eņģeļus.” Ta tad ēn g ēl i lī dz ar Kristu ikviēnam 
atmaksa s, jēb notiks nēza l u ats k irs ana no kviēs iēm, 
sagrupē s ana kopa  ku lī s os un visbēidzot sadēdzina s ana.  

Tac u tiē bu sim arī  mē s, kas ticī ba  uz Jē zu Kristu savu 
dzī vi dzī vojam. Laiku piēpildī juma  ticī giē piēdalī siēs 
s aja  s k iros anas procēsa . Mt 19: 27—28 Pē tēris rēiz 
Kristum jauta ja: “Redzi, mēs esam visu atstājuši un 
esam tev sekojuši; kas mums būs par to?” Jēzus tiem 
teica: “Patiesi es jums saku: jūs, kas man esat sekojuši, 
tad, kad viss būs atjaunots un Cilvēka Dēls sēdēs savā 
godības tronī, arī sēdēsiet uz divpadsmit troņiem un 
tiesāsiet divpadsmit Israēla ciltis.”  
Š ī  Pē tēr a diskusija ar Jē zu man atga dina bē rnī bu, bē rnu 
spē lēs, kad rēizi pa rēizēi saviēm vēca kiēm vai 
vēca kajiēm bra l iēm un ma sa m uz aicina jumu kaut ko 
pavēikt, ēsam vaica jus i ta pat: “Bēt kas man par to bu s? 
Ko tu man par to dosi?” Protams, ka nē viēnmē r par 
visiēm darbin iēm, ko vēca ki mums uzticē jus i, ēsam 
kaut ko san ē mus i. Protams, nēskaitot s ēit vin u 
mī lēstī bu un ru pēs par mums.  
Jē zus par sēkos anu sēv un visa cita atsta s anu saviēm 
ma cēkl iēm un visiēm, kas arī  s odiēn sēko Kristum, 
apsola piēdalī s anos Liēlaja  Tiēsa . Nēvis, ka  
novē rota jiēm, skatī ta jiēm, bēt ka  lī dz—tiēsnēs iēm 
pas am Pēstī ta jam. Ka  zvē rina to komandai. Āpustulis 
Pa vils, Švē ta  Gar a apskaidrots, raksta korintiēs iēm (1 
Kor 6:2—3): “Vai tad jūs nezināt, ka svētie tiesās 
pasauli? Vai jūs nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus?” 
Ta tad, kad bu sim Diēva valstī ba , tur garlaicī gi mums 
nēbu s. Kopa  ar Jē zu Kristu bu s ja tiēsa  pazudus a s 
dvē sēlēs jēb l auna  bē rnus un l aunuma darī ta jus, ka  arī  
kritus os ēn g ēl us. Kristus, skaidrojot s o lī dzī bu, 
ma cēkl iēm sacī ja: “Nezāles ir ļaunā dēli. Ienaidnieks, 
kas tās sējis, ir velns. Eņģeļi savāks no viņa Valstības 
visas apgrēcības un visus ļauna darītājus un tos iemetīs 
ugunīgā kurtuvē – tur būs vaimanas un zobu griešana.” 
Otrs jauta jums, kam mums ja piēvē rs  uzmanī ba s aja  
ēvan g ē lija tēksta , ir “nēza l u” atsta s ana kopa  augs anai 
ar kviēs iēm. Kristus ar to mu s aicina pa rdoma t divas 
liētas: 1) plē s ot a ra  no labī bas nēza lēs, var izraut arī  
labos kviēs us; 2) pasaulē  ir ja bu t lī dzsvaram, balansam 
starp l auno un labo. 
Kristus, pirms savas na vēs un augs a mcēls ana s lu dza 
Tē vu par ma cēkl iēm, par mums, kas sēkojam Vin am (Jn  
17): “Kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju Tavā 
vārdā tos, ko Tu man biji devis, es tos pasargāju, un 
neviens no viņiem nav pazudis. Es nelūdzu, lai Tu viņus 
paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus sargātu no 
ļaunā.”  
Kristus vē las pasarga t ikviēnu savu sēkota ju, lai pat 
nējaus i ka ds nēpazustu. Tē, saprotams, nēiēt runa par 
to, ka nēviēnam kristiētim pasaulē  nēkad un nēkas 
l auns nēnotiks. Runa ir par mu z ī bu, par mu z ī ga s 
dzī vī bas pērspēktī vu, lai mē s nēviēns to nēkad 
nēpazaudē tu. 
Intērēsanti, Jē zus liēk mums saprast, ka pasaulē  ir ja bu t 
arī  nēza lē m, bēz laba  ir ja bu t arī  l aunumam. Ja nēbu tu 
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s ī  l aunuma, mē s nēspē tu saprast un satvēr visu labo. Ja 
nēbu tu naida, mē s nēzina tu, kas ir mī lēstī ba. Ja nēbu tu 
nēmiēru un karu, mē s nēizprastu ta das liētas, ka  
brī vī ba, miērs un saticī ba. Nēbu tu asaru un sa pēs, mē s 
nēprastu smiētiēs un priēca tiēs par katru diēnu, ko 
Diēvs sava  z ē lastī ba  mums l a vis piēdzī vot. Nēbu tu 
slimī bu un sē rgu, mē s nēzina tu, cik vē rtī ga ir mu su 
vēsēlī ba un cik l oti par to ir ja ru pē jas. Nēbu tu nēza l u, 
dadz u un ē rks k u, mē s nēsarēdzē tu ziēdu kra s n umu un 
nēsagars otu pas u izaudzē to toma tu un gurk u gars u.  
Kristus dē l  mē s ēsam, ka  raksta Pa vils: “Dieva bērni, arī 
mantinieki – Dieva mantinieki un Kristus 
līdzmantinieki, ja vien līdz ar Viņu ciešam, lai līdz ar 
Viņu nāktu godībā.” 
Iēsta jotiēs prēt l aunumu pasaulē  un Kristus va rda  prēt 
to cī notiēs, paturē sim pra ta  visu labo, skaisto, vē rtī go 
un patiēso, un, ka plē s ot nēza lēs, nēizraujam arī  ko 
liēku, jo Pēstī ta js vē las saglaba t visus labos kviēs us 
savas valstī bas s k u n os, kur, nona kot ar Vin u godī ba , 
mu s gaida svē tī gs un atbildī gs uzdēvums—spriēst 
taisnī gu tiēsu kopa  ar Diēva Dē lu. Tad taisniē mirdzē s 
ka  saulē sava Tē va valstī ba . Ā mēn.  

P iecas līdzības par Debesu valstību. 
Mateja 13 
Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja: “Debesu valstība ir 
līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēj savā laukā.  
Tā gan ir pati mazākā no sēklām, bet, kad izaug, ir lielāka 
par citiem stādiem un kļūst par koku, tā ka pat debesu 
putni ligzdo tā zaros.” Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja: 
“Debesu valstība ir līdzīga raugam, ko sieviete ņēma un 
iejauca trīs mēros miltu, līdz visa mīkla uzrūga.” To visu 
Jēzus ļaužu pūlim runāja līdzībās, un bez līdzībām viņš tiem 
nerunāja. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, 
ko cilvēks atradis noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, 
kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl Debesu valstība ir 
līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti 
vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to.  
Vēl Debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā 
saķer dažādas zivis. Kad tīkls pilns, to izvelk krastā un sēdot 
labās zivis savāc grozos, bet sapuvušās izmet ārā. Tā būs 
laiku beigās: eņģeļi izies un nošķirs ļaunos no taisnajiem un 
iemetīs tos ugunīgā kurtuvē – tur būs vaimanas un zobu 
griešana.” 

P ar ko mē s s odiēn visbiēz a k runa jam? Par vēsēlī bu, 
par Covid-19, par rudēnī  gaida ma m vē lē s ana m, par 
ēkonomiku, un ka  ta s lējupslī dē var iētēkmē t mu su un 
mu su mī l oto dzī vēs. Par bē rniēm, mazbē rniēm, par 
Latviju. Va rdu sakot, par visu, kas mums s obrī d ir tas 
svarī ga kais. Nēdoma ju, ka pa ra k biēz i sava s saruna s 
piēskaramiēs laiku bēigu un Dēbēsu valstī bas tē ma m. 
Jē zus Kristus par Dēbēsu jēb Diēva valstī bu runa  
visvaira k, salī dzinot ar cita m tē ma m. Nē sēvis dē l , jo 
Vin s  no turiēnēs ir na cis un ir Valdniēks dēbēsī s un virs 
zēmēs—Vin s  par to runa  mu su dē l , lai mē s kaut 

nēdaudz tiēcamiēs pē c dēbēsu liēta m. Vin s  mums to 
nēpa rmēt, jo cilvē kiēm viēnmē r vissvarī ga ka s ir 
aktua la s tē mas, nēvis ta s, kas parēdzē tas kaut kad 
na kotnē . Viēnī gais, ko Jē zus mums rēizē m pa rmēt, ir 
gaus ana s un zu dī s ana s par to, ka viss ir tik slikti, cik 
slikti viēn var bu t. Tē Vin s  saka Mt 6: “Nezūdieties, 
sacīdami: ko ēdīsim? ko dzersim? ko vilksim mugurā? 
Jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet 
vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss 
pārējais tiks iedots.”  
Evan g ē lija tēksta  ar piēca m ī sa m lī dzī ba m Jē zus aicina 
mu s pa rdoma t vaira kus Dēbēsu valstī bas 
raksturojumus, lai mē s nēdaudz vaira k par to uzzina tu.  
Lī dzī ba par sinēpju sē klin u mudina doma t par to, ka 
Dēbēsu valstī ba ir augos a un ka tur viētas atradī siēs 
ikviēnam, pat dēbēsu putniēm. Dzī vojot pa rapdzī vota  
pasaulē , kur visi ēsam ciēs i kopa , ta  s k iēt laba 
pērspēktī va—bu t viēnmē r augos a  vidē , bēz robēz a m, 
bēz limitiēm. Putnu kla tbu tnē raisa arī  domas par to, ka 
Diēva valstī ba  ir parēdzē ta viēta visai Diēva radī bai, tai 
skaita  dzī vniēkiēm, mu su mī lul iēm, putnin iēm, 
zivtin a m, burundukiēm, utt.   

Ārī  otra  lī dzī ba par raugu un mī klu runa  par 
dinamiku—augs anu un vairos anos. Tac u vaira k par 
fizisko piēaugs anu, s ēit ja uzsvēr kvalita tēs uzlabos ana. 
Raugs nē tikai dod mī klai iēspē ju “cēltiēs”, bēt iēdod tai 
arī  ī pas u, piēsa tina tu gars u. Šajauc mī klu ar u dēni, 
piēbēr s k ipsnin u sa li un pagars o—nēkas sēvis k s, tac u 
panku ka m dēr. Bēt, kad piējauc mitro raugu, kas 
iēpriēks  iēraudzē ts ar cukuru, izna k gan pla tsmaizī tēs, 
gan pī ra dzin i, gan citas gardas liētas, ko mu su da mas un 
kungi liēliski prot pagatavot. Dēbēsu valstī ba ta dē l  bu s 
mums visiēm bauda ma—tai bu s ī pas a gars a, kas mums 
visiēm viēna di vai otra di patiks.  
Trēs a  un cēturta  lī dzī ba nora da uz Dēbēsu valstī bas 
vē rtī bu—ta  ir vē rtī ga ka par visu s aja  dzī vē  un pasaulē . 
Āpslē pta  manta aicina doma t, ka tur bu s tik augstas 
vē rtī bas, par kura m s odiēn nēmaz nēspē jam 
iēdoma tiēs. Šavuka rt da rga  pē rlē nora da uz jau 
zina ma m un sagaida ma m vē rtī ba m: uz pērsoniska m un 
tuva m attiēcī ba m ar visuvarēno Diēvu, uz ta du pas u 
diēvbē rnī bas statusu, ka ds ir Kristum ar Tē vu, mē s 
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bu sim ka  Vin a bra l i un ma sas. Iēmantosim to pas u 
mu z ī bu, slavu un godu, ka du Vin s  iēmantojis dēbēsī s. 
Tas, ka mums ja tiēcas pa rdot pilnī gi visu, kas mums ir, 
lai iēgu tu Dēbēsu valstī bu, nora da uz to, ka bu s ja atdod 
visvē rtī ga kais, kas mums ir. Ta  ir mu su dzī vī ba. Pa vils 
atga dina 1 Kor 15: “to es jums saku: Dieva valstību 
nevar iemantot miesa un asinis, tāpat kā iznīcīgais 
neiemanto neiznīcīgo.” Mums ja piēn ēm s ī  rēalita tē, un, 
kad piēna ks ī stais laiks, ir ja bu t gataviēm aiziēt 
priēcī giēm un gavilē jot, nēvis z ē lojot sēvi, ka nu ir viss 
un ka ta la k nēka  vairs nēbu s. Mums ka  Šalamanam ir 
ja lu dz no Diēva dzirdī gu sirdi un sapras anu, lai s o 
bu tisko jauta jumu par iēiēs anu Diēva valstī ba  izprastu 
un piēn ēmtu. 

Visbēidzot piēkta  lī dzī ba izskaidro skaudro rēalita ti—
nē visi nona ks dēbēsī s Diēva valstī ba  un piēdzī vos 
mu z ī go dzī vos anu. Šapuvus a s zivis, uguns kurtuvē, 
vaimanas un zobu griēs ana kliēdz uz mums: ēllē ir 
tikpat rēa la ka  Dēbēsu valstī ba. Ikviēnam—gan 
dzī vajam, gan mirus ajam bu s ja sta jas Diēva tiēsas 
priēks a  laiku bēiga s, kad Kristus na ks atkal visa  sava  
godī ba  kopa  ar dēbēsu pulkiēm—ēn g ēl iēm. Tad tiks 
nos k irti l auniē no taisnī gajiēm. L auniē nona ks ēllē  

mu z ī ga s mocī ba s, bēt taisniē Diēva valstī ba  mu z ī ga  
svē tlaimē  un godī ba . 
Š odiēn ir daudzas maldu ma cī bas, kas mē g ina piēvilt 
cilvē kus, skaidrojot, ka ēllē un Diēva sods ir 
izdoma jumi, lai iēbaidī tu mazus bē rnus un viēntiēs us, 
ka visi jau ta pat nona ks dēbēsī s, tikai ta  ka rtī gi 
ja papu las un ja atvēr savi maki. Vin i pat piēmin Kristu, 
tac u nē ka  viēnī go Pēstī ta ju, vin iēm Kristus ir viēns 
starp daudzajiēm praviēs iēm.  
Bī bēlē mums skaidri ma ca, ka Dēbēsu valstī ba  var tikt 
viēnī gi tiē, kas tic uz Jē zu Kristu ka  uz patiēsu Cilvē ku 
un uz patiēsu Diēvu, kurs  ciēta, mira un augs a mcē la s 
mu su dē l . Kristus saka Jn  14:6: “ES ESMU ceļš, 
patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien 
caur mani.” Cita vēida, cita cēl a ka  nokl u t Dēbēsu 
valstī ba  piē Diēva Tē va viēnka rs i nav. Tas nav pat 
dēbatē jams vai apspriēz ams jauta jums. Lī dzī gi ka  ir 
viēna Zēmē, viēna Šaulē, viēns Mē nēss, ta pat ir tikai 
viēns cēl s  uz Dēbēsī m—Jē zus Kristus, mu su ticī ba uz 
Vin u. Tajos brī z os, kad mu s pa rn ēm s aubas par to, vai 
mu su ticī ba ir piētiēkos i stipra, ir ja pal aujas uz Švē to 
Garu. Ka  Pa vils mu s uzmundrina: “Gars nāk palīgā 
mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums 
jālūdz, bet Gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu 
nopūtām. Un tas, kas izpēta sirdis, zina, kas Garam 
padomā, tādēļ ka Gars pēc Dieva prāta iestājas par 
svētajiem.”  
Š aja s piēca s ī saja s lī dzī ba s par Dēbēsu valstī bu Kristus 
mums ar viēnka rs iēm piēmē riēm no dzī vēs pasta sta tik 
l oti daudz. Dēbēsu valstī ba ir dinamiska un bauda ma, 
viētas tur bu s visiēm ticī ba  aizga jus ajiēm, tur bu s visa 
Diēva radī ba, ta  ir visliēla ka  vē rtī ba, pē c ka  mums ir 
ja tiēcas. Mē s tur varē sim nokl u t, iziēdami cauri na vēs 
va rtiēm. Ellē, kas ir prētpols Dēbēsu valstī bai, ir 
rēalita tē. Visiēm bēz izn ē muma bu s ja sta jas Liēla s 
tiēsas priēks a , lai san ēmtu taisnī gu spriēdumu. Tad 
taisniē, ka  Kristus saka, iēiēs mu z ī ga  dzī vī ba . Ā mēn.  

 

 

Ma cī ta js Oja rs Frēimanis 

PAPILDUS ZIEDOJUMI DRAUDZEI 
no 2020. gada 24. maija lī dz 19. ju lijam 

Draudzes vajadzībām: 
Ol g ērts Cakars, Pa rsla Gagainē un anonī ms ziēdota js—$ 3,780.00 
 

Draudzes ziņām: 
Ānonī ms ziēdota js—$ 120.00 
 

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

Pa rskatu sagatavoja: Ru ta Vēitmanē un Ina ra Iēva nē 
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NĒ, ES NEESMU ROBOTS! 
 

P asu tot prēcēs vai pa rbaudot informa ciju intērnēta , ar-
viēn biēz a k ja apstiprina, ka nēēsi robots. Nē , ēs nēēsmu ro-
bots, bēt cilvē ks, kas arī  nēgrib bu t robots, automa tiski vēic 
citu iēprogrammē tos uzdēvumus. Pandē mijas laiks dau-
dziēm izjauca dzī vēs iērasto ritmu un licis pa rbaudī t iēradu-
mus, kurus automa tiski ēsam atka rtojus i jau gadiēm ilgi. Ro-
boti funkcionē  pē c citu iēsta dī ta pla na, robotiēm viēnalga, 
cik rēizēs tu san ēm ‘robocall’, kas tēv mē g ina ko pa rdot. Ār 
laiku mē s atpazī stam ‘robo zvana’ numuru un to vai nu igno-
rē jam, vai noblok ē jam. Bēt, ja ‘robo zvana’ uzsta dī ta js no vis-
as sirds dēg par ‘savu liētu’? Āgra k vai vē la k, tas mu s atkal 
atradī s. 
Matēja ēv. 15:21-28 sta sta, ka Jē zus nona ca Tiras un Šidonas 
apvidu , ta tad, a rpus Israē las. Vin u atrada kanaa niēs u siēviē-
tē, slima bē rnin a ma tē. Ātkal un atkal vin a kliēdza un lu dza, 
lai Jē zus apz ē lotos par vin u un slimo mēitin u. Šiēviētēs sirds 
dēga ma tēs mī lēstī ba . Kaut nēbu dama Israē liētē, vin a nēpiē-
l a va iēspē ju no lu guma atka ptiēs. Pat ma cēkl iēm, s k iēt, kl u st 
vin as z ē l un lu dz Jē zum tai palī dzē t. Vai mums liēkas, ka Vin s  
pa ra k automa tiski atbild? Ka Vin s  “viēnī gi su tī ts piē Israē la tautas pazudus aja m avī m,” ta  atka rtojot tau-
ta  piēn ēmto Pēstī ta ja darbī bas pla nu? Viēna di vai otra di, s ī  atbildē arviēn nēpa rliēcina ja nēatlaidī go ma -
ti, kas vē l dēdzī ga k lu dza: “Kungs, palī dzi man!” 
Vin a atbildē skan tik skarba: “Nav labi bē rniēm doma to maizi nomēst sunī s iēm.” Un tomē r ma tē nēklusē , 
bēt ka da spē ka iēdros ina ta, atjautī gi turpina sarunu: “Ja , Kungs, bēt sunī s i ē d druskas, kas nobirst no vi-
n u kungu galda.” Daz a di rakstī ts par s o sarunu, ka dē l  Jē zus tik pazēmojos i un sēv nēraksturī gi uzruna ja 
ma ti. Lasiēt atkal un atkal! Iēdoma jiētiēs iēspē ju, ka, Jē zus balss skanē ja apgru tina ta, ka Vin a acis mir-
dzē ja z ē lsirdī ba , ka, dzirdot ma tēs atbildi, Jē zus pat izbrī na  dzil a k iēvilka ēlpu un atbrī voti, varbu t pat ar 
smaidu, vē stī ja: “Āk, siēviētē, tava ticī ba ir liēla! Lai notiēk, ka  tu vē liēs.” Un taja  brī dī  vin as mēita kl uva 
vēsēla. Un nē tikai vin a, bēt drī z viēn arī  nēskaita mi citi! Jo Jē zus, paldiēs Diēvam, arī  nēbija robots, bēt 
Diēvs un cilvē ks ar sirdi, kura pa rplu da z ē lsirdī ba , taisnpra tī ba  un mī lēstī ba . 
Pē c s ī s sarunas Jē zus dēva s uz Galilēju. Laba s zin as par Vin u bija paskrē jus as Vin am pa priēks u. Piē Vin a 
ka ja m tika noga da ti nēskaita mi daz a du tautī bu slimniēki, un Vin s  tos visus dziēdina ja. Un l audis izbrī na  
“slavē ja Israē la Diēvu.” (Mt 15:31b) Vai starp tiēm bija kanaa niēs u ma tē? Varam tikai minē t un vin ai pa-
tēiktiēs par vin as ticī bu, par vin as pa rliēcī bu, ka, galu gala , z ē lsirdī ba uzvarē s! Ārī  mu su dzī vē s! Lai na k 
kas na kdams, turpina sim lu gt ticī ba , ka Diēvs darī s vēsēlu s o pasauli, ko arī  Vin s  mī l! Pats Jē zus ma cī ja: 
“Lu dziēt, tad jums taps dots!” Un kaut arī  ī sti nēgribam kl u t par ‘robo’ zvanī ta jiēm, kanaa niēs u ma tēs 
piēdzī vojums liēcina, ka ka drēiz arī  ta  patiēsi ir labi! Un jo sēvis k i tad, kad Jē zus uzrēiz nēatbild ta , ka  
pas i iēdoma ja miēs, labi bu tu. Varbu t pa rbaudī s mu s, mudina s mu s no jauna izvē rtē t, kas sēvī  bu tu 
‘ja pa rprogrammē ’, lai arī  mu su dzī vē s z ē lsirdī ba uzvarē tu. Visa s attiēcī ba s! Gan ar Diēvu, gan viēnam ar 
otru! 
 

Ja skriēn. Zvana tēlēfons. Iēspē jams, ‘robo zvans’. Varbu t s orēiz atbildē s u. Kristus mī lēstī ba , lu dzot lī dz ar 
jums, nēatlaidī gi, 
 

+ Lauma 
 
Foto: Baiba Rē dmanē  
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 LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA AMERIKĀ 
LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA 

Prāv./Dean Gunars Lazdins, 
146 Springs Ct. Carmel, IN 46033.telefons (317)844-8608  

e-mail:glazdins@indy.rr.com 

The Latvian Evangelical Lutheran Church in America Response to Racist Violence 

How long, O Lord? 
Psalm 13:1a 

Thē Latvian Evangēlical Luthēran Church in Āmērica is horrifiēd and hēartbrokēn by thē rēcēnt dēaths of Black Āmēricans. 
Wē acknowlēdgē and rēgrēt thē ēxistēncē of racist violēncē, individual and systēmic racism and racial injusticē prēsēnt in our 
world. Ās Christians, wē must not bē silēnt and wē will call out and combat thēsē ēvils and fight for justicē and pēacē!  
Thē Latvian pēoplē havē ēxpēriēncēd many morē yēars of opprēssion than frēēdom. Though our historiēs arē diffērēnt, wē 
will work togēthēr to achiēvē thē samē unaliēnablē and ēqual rights for all. Wē acknowlēdgē that with thē Emancipation 
Proclamation and thē Thirtēēnth Āmēndmēnt slavēry was abolishēd, but sadly Black pēoplē wērē only bēginning thēir jour-
nēy to frēēdom. 
Āftēr thē rēcēnt horrific acts, wē cry out togēthēr with our Black brothērs and sistērs “How long, O Lord?”. Ās wē pray for 
God’s hēlp and guidancē, wē arē committēd to thē following Āction points: 

• Dēvēlop dēēpēr rēlations with divērsē communitiēs of faith. 
• Partnēr and support thē work of organizations that combat racial injusticē. 
• Šupport ēlēctēd officials working towards social and racial justicē. 
• Dēvēlop and implēmēnt a Biblē Študy focusing on anti-racism and loving our nēighbors unconditionally. 
• Lēarn and ēngagē bēyond our comfort zonē, undērstand our privilēgē on thē road to rēconciliation. 

Wē bēliēvē that all humans arē crēatēd in thē imagē of God. Thērēforē, wē pray wē arē grantēd thē undērstanding and 
strēngth to activēly fight racism, to hēlp our nēighbors to transform our communitiēs from thosē dēvastatēd by fēar, misun-
dērstanding, and violēncē into pēacēful and vibrant communitiēs. Wē as a church rēcognizē that this work will bē ongoing 
and arē committēd to this journēy until justicē prēvails. 
 
Endorsēd by: 
Lauma Zusēvics, Ārchbishop, Thē Latvian Evangēlical Luthēran Church Ābroad & Thē Latvian Evangēlical Luthēran Church in 
Āmērica 
Thē Rēv. Gunars Lazdins, National Dēan; Pastor, Latvian Evangēlical Luthēran Church of Indianapolis 
Thē Rēv. Dr. Daira Cilnē, Wēstērn District Dēan; Pastor, Latvian Evangēlical Luthēran Churchēs of Šēattlē and Vancouvēr 
Thē Rēv. Dr. Šarma Eglitē, Midwēstērn District Dēan; Liturgy and Music Dirēctor; Pastor, Unitēd Latvian Evangēlical Luthēran 
Church of Clēvēland 
Thē Rēv. Ānita Varsbērga-Paza, Eastērn District Dēan; Pastor, Latvian Evangēlical Luthēran Church of Washington, DC. 
Thē Rēv. Davis Kanēps, Canadian District Dēan; Štatistics Dirēctor; Pastor, Christ Latvian Evangēlical Luthēran Church in 
Hamilton, Ontario 
Thē Rēv. Dr. Dacē Škudina, Missions Dirēctor; Pastor, Latvian Evangēlical Luthēran Āssēmblagē of Št. Louis 
Thē Rēv. Dags Dēmandts, Youth Dirēctor; Pastor, Latvian Evangēlical Luthēran Church of Minnēapolis - Št. Paul 
Thē Rēv. Āija Graham, Pastor, Latvian Evangēlical Luthēran Unitēd Church of Kalamazoo and Latvian Evangēlical Luthēran 
Church of Lansing, Michigan 
Thē Rēv. Dr. Kristinē Šuna-Koro, Vicar, Midwēstērn District 
Thē Rēv. Edgars Pētrēvics (+ diēd a wēēk aftēr ēndorsing this statēmēnt), Vicar, Wēstērn District 
Thē Rēv. Dacē Zusmanis, Vicar, Eastērn District 
Thē Rēv. Ilzē Kuplēns-Ewart, Pastor, Št. Āndrēw’s Latvian Evangēlical Luthēran Latvian Church of Toronto 
Thē Rēv. Ilzē Larsēn, Pastor, Latvian Evangēlical Luthēran Church of Grand Rapids, Michigan 
Thē Rēv. Dr. Fritz Traugott Kristbērgs Pastor, Emēritus 
Thē Rēv. Āiva Rozēnbērga-Drummond, Vicar, Eastērn District 
Thē Rēv. Girts Griētins, Pastor, Št. John’s Evangēlical Luthēran Latvian Church of Toronto 
Thē Rēv. Robērts Franklins, Pastor, Latvian Evangēlical Luthēran Church of Šaginaw, Michigan 
Thē Rēv. Ojars Frēimanis, Pastor, Chicago Št. Pētēr's Latvian Evangēlical Luthēran Church 
Thē Rēv. Janis Gintērs, Pastor, Milwaukēē Latvian Evangēlical Luthēran Holy Trinity Church 
Thē Rēv. Linda Šniēdzē Taggart, Dēacon, Latvian Evangēlical Luthēran Churchēs of Rochēstēr, Šyracusē and Šchēnēctady  
Thē Rēv. Gija Galins, Pastor, Latvian Evangēlical Luthēran Church of Lincoln, Nēbraska 
Thē Rēv. Gundēga Puidza, Pastor, Chicago Latvian Evangēlical Luthēran Zion Church  
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DIEVKALPOJUMU PLĀNS 

A ugusts 
2. augusts 10:00—Diēvkalpojums ar dievgaldu. 
9. augusts 10:00—Diēvkalpojums. 
16. augusts  10:00—Bī skapa Mēinarda piēmin as un ma cī ta ja Oja ra Frēiman a  
  ordina cijas 15. gadadiēnas atcērēs diēvkalpojums. 
23. augusts 10:00—Divvalodīgs diēvkalpojums ar kristībām un dievgaldu.  
  Piēdalī siēs Ārchibī skapē Lauma Zus ē vica  (ja tas būs iespējams) 
30. augusts 10:00—Diēvkalpojums.   
 

S eptembris 
7. sēptēmbris 10:00—Diēvkalpojums.  
14. sēptēmbris 10:00—Divvalodīgs diēvkalpojums ar dievgaldu. 
 13:00—Kapu svētki Olī vkalna kapos 
21. sēptēmbris  10:00—Diēvkalpojums. 
28. sēptēmbris 10:00—Diēvkalpojums. 
 
AICINĀJUMS! 
Lu dzu, piēsakiētiēs piē manis, kuri ju tas dros i, ka varē tu vēikt pē rmindēr u piēna kumus, 
iēskaitot Bī bēlēs lasī jumus. Št.Pētērs.Latvian.Church@gmail.com 773-818-6965  

Ju su ma cī ta js Oja rs Frēimanis 

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

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 Rācene, 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, Īrisa Putniņa-Mellott, Kristaps 

Dārziņš   
 

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  

mailto:St.Peters.Latvian.Church@gmail.com
mailto:ojars.freimanis@gmail.com
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

K ops  mē s atsa ka m kla tiēnēs diēvkalpojumus 
14. ju nija , mums apmēklē ta ju skaits (starp 24 un 
32) ir bijis pat liēla ks, nēka  agra kos vasaras diēv-
kalpojumos. Liēkas, ka cilvē kiēm ir vajadzī ba kaut 
kur izkustē tiēs un tiktiēs ar pazin a m. Mē s cēns a-
miēs iēvē rot valdī bas iētēikumus un priēks rē-
dzē t, ka gandrī z visi tiēm sēko. Iēna kot visiēm 
tiēk nomē rī ta tēmpēratu ra ar nē pa ra k prēcī zu 
K ī na  taisī tu piērēs tērmomētru. Ir piēējamas mas-
kas, ja ka ds ir aizmirsis ma ja , ka  arī  viēnrēiz val-
ka jami cimdi tiēm, kas tos vē las. Vaira ka s viēta s ir 
izliktas pudēlī tēs roku sanitizē s anai, labiērī cī ba s 
ir ‘sani-wipēs’, lai katrs var dēzinficē t rokturus un 
kra nus pirms un pē c liētos amas. Mē s turam ap-
mēklē ta ju sarakstu, lai vajadzī bas gadī juma  va-
ram zina t, kas tai diēna  bija kla t. Ir rēdzams, ka 
cilvē ki pas i iēvē ro attiēcī gos atta lumus un valka  
maskas tur, kur varbu t 6 pē du atta lums nav prak-
tisks.  Kaut arī  mums tagad notiēk kla tiēnēs diēv-
kalpojumi, ma cī ta js turpina s tos iērakstī t un uz-

likt uz YouTubē, lai tiē, kas vē l nēju tas dros i tos 
apmēklē t, var tomē r noskatī tiēs un dzirdē t Diēva 
va rdu. Esam iēga da jus iēs laba ku mikrofonu un ka-
mēru s im nolu kam. 

J 
u lija sa kuma  bija diēzgan pamatī ga vē tra, kas 

izga za divas ēglēs piē iēlas un nora va ka dus dēsmit 
dakstin us no jauna s piēbu vēs jumta. Izga ztos ko-
kus aizva ca pilsē ta, par jumta labos anu bu s ja ru pē -
jas pas iēm. Ta  firma,  kas mums uzlika jumtu gal-
vēnajam diēvnamam, man iēsniēdza $675 aprē k i-
nu par labos anu.  Ta  ka  pirmos $1000 no zaudē ju-
miēm apdros ina s ana nēsēdz, tas bu s pas iēm ja sa-
maksa .  Tas atga dina, ka izdēvumi turpina s un mē s 
cēram, ka draudzē atcērē siēs maksa t savus solī tos 
ziēdojumus. K a rtē jiē rē k ini turpina na kt, tos vī rus 
nav apsta dina jis. 

N ovē lu visiēm jauku, Diēva svē tī tu vasaru. 
 

Uldis Pu lin s   

J 
u nija mē nēs a 21. datuma  draudzē svēica kla tēsos os mē nēs a gavil niēkus: Āstrī du 

Robēz niēci un Ru tu Trēknais. Švēicē ji: ma c. Oja rs Frēimanis un Inēsē Štokēs 
Foto: Elizabētē Frēimanē 



10 

M u su draudzēs 
locēklē Dzidra Brēndē 
2020. gada 25. ju nija  
atzī mē ja savu 95. gadu 
jubilēju. 
 
Lai Diēvs svē tī  visus 
vin as mu z a gadus gan, 
kas paga jus i, gan tos, 
kas vē l priēks a ! 
 

Foto no O.Frēiman a 
archī va 

A mērikas Šaviēnoto Valstu Nēatkarī bas 
diēnu mu su draudzē ar ī pas u divvalodī gu 
diēvkalpojumu svinē ja 2020. gada 5. ju lija  
 

Foto: Elizabētē Frēimanē 

J 
u lija mē nēs a gavil niēkus Ārturu 

Gaik i un Āiju Mrugacz draudzē 
svēica pē c diēvkalpojuma 2020. 
gada  12. ju lija . 
 

Foto: Elizabētē Frēimanē 
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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 ZIŅAS 
Št. Pētēr's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forēst Prēsērvē Drivē 
Wood Dalē, 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. 
Rakstus un informāciju nākošajām Draudzes Ziņām, lūdzu iesūtīt mācītājam līdz 2020. gada 20. 
septembrim. st.peters.latvian.church@gmail.com, ojars.freimanis@gmail.com  

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

