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Gaiļis Rīģas Doma bazņīcas smaiļe.

K

ristīģaja tradīcija ģaiļis
simboļize to, ka ģreciņieks pieņem dievisku piedosaņu caur
Jezu Kristu.
Gaiļi biezi ir sastopami arī apbedījumos. Netaļu ņo Hebroņas,
kas ir Jeruzaļemes tuvuma, ir
kristiesu kapseta ar ņosaukumu
“Gaiļu kapeņes”.
Romas katakombas ir kada 3.
ģadsimta freska, kura ir atteļots
Jezus Kristus ka Labais Gaņs uņ
pie Viņa kajam ir ģaiļis.
Zeļta vai zeļtīts ģaiļis bazņīcu
smaiļes simboļize Jezu Kristu,
kurs saļauz tumsas speku, atņes
ģreku piedosaņu uņ pasļudiņa
jauņu dieņu ar savu auģsamceļsaņos ņo ņaves.
Gaiļis arī simboļize apustuļi Peteri, kurs Kristu aizļiedza, tacu
viņam to piedeva.
Tapat ģaiļis aiciņa kristiesus but
vieņmer modriem, ģaidot Kristus atkaļatņaksaņu, kas ka ceņtraļa tema vijas cauri visam
Ziemsvetku ģaidīsaņas jeb Adveņta ļaikam.
O.F.

DAKTORA

ods Dievam augstībā, un
miers virs zemes cilvēkiem, pie kā
Viņam labs prāts.
Lk 2:14
Šī prieka vests, ko eņģeļi pasļudiņa
ģaņiem Kristus piedzimsaņas brīdī, joprojam ļiek prieka satraukties
kristiesu sirdīm, ļai ģaņ jau paģajusi vairak ņeka 2000 ģadi, kops sī
ņotikuma.
Ja, ģribas uzsvert tiesi priekā. Šodieņas sabiedrība uņ pasauļes poļitika ir tik daudz ņeģatīva—
sļepkavības, meļi, terors, izvirtība,
maņtrausība, ņodevība uņ cits ļauņums, ka Dieva tuvums uņ Viņa
atkļata mīļestība Jezus Berņiņa
kļatbutņe ir ģaņdrīz vieņīģais, kas
veļ spej musu sirdīs ieļiet patiesu
prieku. Dieva ņesta zeļastības
vests Jezu Kristu ir daudz ļieļaka
uņ paraka par visam sīs pasauļes
ņeģacijam. Ta ierosiņa arī musu
sirdīs dieviskas mīļestības atbļazmu. Mīļestība spej paņakt daudz,
daudz vairak ņeka, piemeram,
ņaids. Apustuļis Peteris par to raksta: „(1 Pet 4:8) Vispirms esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu, jo
mīlestība apklāj daudzus grēkus!”
Tomer ceļs uz so prieku uņ mīļes-

SLEJA

tību ir ģars. Dieva tauta iļģstosi
ģaidīja uz Mesijas atņaksaņu. Paģaja apmeram 400 kļusuma ģadu,
kops pedeja Vecas Derības praviesa Maļeahija darbības ļīdz Jauņas Derība praviesa Jaņa Kristītaja pravietojumiem. Bija ņepieciesams iļģaks ļaiks, ļai Vecas Derības pravietojumi par Kristu
„iesestos” ciļveku sirdīs, ļai ģaņ
tas izdevas tikai ņeļieļai tautas
daļai. Dievs, ja ta var sacīt, parkartoja skatuvi ka teatrī—ņo Vecas uz Jauņo derību. Turkļat sī
parkartosaņa ņotika arī vesturiski. Vecas Derības perioda ņosļeģuma pasauļes ceņtrs bija Austrumi—Babiļoņijas imperijas izskata,
Jauņas Derības ņotikumu ļaika
pasauļes ceņtrs jau piedereja Rietumiem—vareņas Romas imperijas persoņificejuma. Dieva tautai
bija vajadzīģs iļģs ļaiks, ģaraks
par 4 Adveņta svetdieņam, ļai saģaidītu Pestītaju ierodamies pasauļe.
Musu Adveņtam ir ļīdzīģa ļoma—
mums ir jamaiņa savas dzīves uņ
ieradumu skatuve, ļai saģatavotos
svetīģai Pestītaja atkaļatņaksaņai,
ņe vairs maza piemīļīģa Berņiņa

teļa, bet, ka evaņģeļists Luka ir pierakstījis pasa sies jauņais Kuņģa zeļastības ģads, kas musu
tautai bus ļoti īpass—vaļstiskas ņeatkaKristus vardus (21:25—
rības ieģusaņas simtģade. Luģsim par
28): „Un zīmes būs uz
musu tautas ģarīģo atmodu, brīvību,
saules un mēness, un
drosību uņ izauģsmi. Gadu maiņa
zvaigznēm, un tautas uz
mums atģadiņa par to, cik ļaiks ir steizemes būs izmisumā un
dzīģs, ka ļietas, kas reiz izdarītas, atpaizbijušās, kālab jūra krāc
kaļ vairs ņeatģriezt, uņ ka ļaika ņoteiun bango. Cilvēki pamirs
cejs musu dzīve ir Dievs, ņevis mes pano bailēm, gaidot, kas
si, jo Viņs to ir radījis.
nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināaņvara pirmaja puse atzīmesim
ti. Un tad viņi redzēs CilZiemsvetku ļaika ņosļeģumu ar Epifaņivēka Dēlu padebesīs nājas jeb Zvaiģzņes dieņas dievkaļpojukam varenībā un lielā
mu, kas ir arī musu draudzes izveidosaFreska, Giotto di Bondone (1267-1357)
godībā.”
ņas svetki. Šajos svetkos pardomasim
Luka so Kristus citatu par savu atkaļatņaksaņu Mateja evaņģeļija 2. ņodaļa aprakstīto ņotikuņosļedz ar brīņiskīģu apsoļījumu: „Kad tas sāk- mu, kad pie Jezus Berņa ieradas „ģudri vīri ņo
sies, tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo austrumiem” ar īpasam davaņam: zeļtu, vīraku
jūsu atpestīšana tuvojas.”
uņ mirrem. Šadas davaņas simboļiski daviņa tiMusu piļņīģa atpestīsaņa ņotikts Dieva atveļeta- kai visauģstakam vaļdņiekam. Austrumu ģudrie,
ja ļaika, uņ to mes varam devet par otro vai kas pec seņas bazņīcas ļeģeņdas bija vaļdņieki
pedejo Kristus atņaksaņas reizi—Ziemsvetkiem. savas zemes, zemojas maza Jezus Kristus prieksa, kas taja ļaika veļ bija pavisam mazs berņs uņ
Svētīgus Kristus Piedzimšanas svētkus visiem Sv.
atziņa, ka Viņs ir pats Dieva Deļs uņ Keņiņu KePēteŗa draudzes ziņu lasītājiem!
ņiņs. Tas ir ņeparprotams sodieņas aiciņajums
mums—atzīt savu ņiecību uņ ņespeju Kristus
ikļīdz busim ņosviņejusi Ziemsvetkus, mai- prieksa uņ, davajot Viņam savu dzīvi, jutas uņ
ņīsim kaļeņdarus uņ treņesimies uz saviem re- domas, apļieciņat Viņu par Visuvareņo Dievu.
O.F.
kiņiem uņ cekiem uzrakstīt pareizo ģadu. Iesak-
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI
ņo 2017. ģada 17. septembra ļīdz 19. decembrim
Draudzes vajadzībām:
Ruta Puļiņa uņ Irisa Putņiņs-Meļļott—$200

Draudzes ziņām (Ziemsvetku apsveikumi):
Ruta Veitmaņis, Iņara uņ Jaņis Ievaņs, Iņese uņ Jerry Štokes, Daumaņts Hazņers—$100

Vētras „Harvey” cietušo palīdzībai:
Vaļija uņ Modris Gaļeņieks—$100
(2 Kor 9:7) Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:
priecīgu devēju Dievs mīl.
Parskatu saģatavoja: Jaņis A. Ievaņs
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LAI ATSKAN ZVANI ZIEMSVĒTKOS
UN IEEJOT 2018. GADĀ!
Zvani torņos gavilē, Prieks plūst bēdu dvēselē.
Zvanus zinām atskanam Viņam mazam Nācējam.
/Aļberts Vītoļs/
Ziemsvetku vakara zvaņu dziesmas saceņsas ar daudz citam skaņam, uņ tomer
ticīģie saprot - ļaiks doties uz dievņamu!
Taļu ņo Vaļtaiku piļsetas ļieļs, seņs zvaņs atrodams, ņe vairs kada dievņama torņī,
bet pie zemes kļusa kapseta! Tur katrs zvaņam var pieļikt savu roku. Domaju, tas
butu ņeiespejami, ja tas veļ butu zvaņu torņī, auģstu paceļts virs zemes. Ja Jezus
Kristus ņebutu ņacis pie mums, vai mes spetu ta izjust Dieva svetumu uņ mīļestības
tuvumu? Paļdies Vissvetam Debestevam, jo: “…Vards tapa miesa uņ majoja musu
vidu, uņ mes skatījam viņa ģodību, tadu ģodību ka Teva vieņpiedzimusajam Deļam,
piļņu zeļastības uņ patiesības!” (Jņ 1:14)
Švetuma caurstravotaja Vaļtaiku “Macītaju kapseta” maiģi ļietaiņa sa ģada aģra pavasara dieņa
mac.Varis Biteņieks zvaņīja zvaņu, tam bļakus stavot! Zvaņs skaļi uņ skaisti dziedaja! Vai ņobijas ļopiņi,
kas ņetaļu ļaukos ģaņījas? Vai taļuma kads ņemiera sev prasīja, kas miris?
Reiz cita ļaikmeta uņ vieta tiem, kas ņaktī sarģaja savas avis ņo debesīm atskaņeja vests: “Nebīstaties,
jo redziet, es jums pasļudiņu ļieļu prieku, kas bus visiem ļaudīm, jo jums sodieņ Davida piļseta ir dzīmis
Pestītajs, kas ir Kristus, Kuņģs!: (Lk. 2:10-11) Neatskaņeja zvaņi, bet eņģeļu koris, kas sļaveja Dievu uņ
vestīja: virs zemes ņacis Pestītajs, kas ņes mieru ļaba prata ciļvekiem. Viņs zeļastība uzkļausa musu ģreksudzes ļuģsaņas uņ mums piedodot atģadiņa, ka ņekas mus ņevares skirt ņo Dieva mīļestības, kas ir Viņa!
(Rom. 8:39b)
Kad Tija uņ Mikeļis Abuļi bija Itaļija, viņiem ģadījas parņaksņot bļakus seņam dievņamam, kura zvaņi
zvaņīja ņe tikai reiz stuņda, bet arī pusstuņda – dieņņaktī! Vietejie seņ pieradusi uņ ģaņdrīz vairs ņedzird
zvaņus, bet tie biezi atmodiņaja ceļotajus. Kaut mes ‘ņepierastu’, bet sakļausītu zvaņu vestī atģadiņajumu,
ka ļaiks ir darģa Dieva davaņa.
Drīz zvaņi vestīs, 2017. ģads paģajis, 2018. ģads ir kļat! Vai ļīdzi dziedas apsņieģotas dzimteņes kapsetas zvaņs? Drosi, ka tas ik pa ļaikam zvaņīts, brīdiņot par tuvojosajam vetram, vai citreiz ģaviļejot, prieka
ziņas vestot - varbut 1918. ģada 18. ņovembrī? Vai 1991. ģada ļikteņīģajas dieņas? Kaut tas zvaņītu
2018. ģada 18. ņovembrī ļīdz ar visiem dievņama zvaņiem Latvija uņ arpus tas!
Ne jau bez ciļvekiem tas ņotiks! Tadeļ paļdies jau taģad katram, kas zvaņus zvaņīs, vai visu ģadu visdazadakos veidos kaļpos Dievam par ģodu uņ ļīdzciļvekiem par svetību!! Par ļoti uzticīģu kaļposaņu īpasi
pateicos LELBAL Virsvaļdei, maņai mīļai Miļvoku draudzei uņ prieksņiecei Šaņdrai Kaļvei, maņai asisteņtei Tijai uņ savai ģimeņei.
LELBAL Virsvaļdes uņ sava varda ņo sirds ņoveļu skaistus, mīļestības uņ cerības piļņus Kristus piedzimsaņas Švetkus uņ Dieva svetītu uņ iedvesmotu 2018. ģadu! Viņs ļai pasarģa uņ svetī Latviju uņ visu
pasauļi ar mieru uņ taisņību uņ ļaba prata ciļvekiem!
Kas tumsā paliks, zvanus neizdzirdīs
Šai vakarā, kad nāc Tu gaišu liegs?
Nāc, sveces aizdedzini, aizdedz sirdis,
Tu svētais Bēŗns, Tu dievišķīgais prieks!
Kristus mīļestība
+ Lauma
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA

J au ģaņdrīz paģajis veļ vieņs ģads.

ņo auģstakajam prioritatem. Ceram to izdarīt ģada
pirmajos meņesos, ļai varam vieņs ar otru saruņaties pie kafijas ģaļda. Vajadzes arī atvietot ļieļo ļoģu
ziemeļu ģaļa, aiz aļtara. Ja kadam ir ziņams koņtraktors, kas to varetu veikt, ļudzu paziņojiet maņ. Domajam arī par eļektroņisko kļavieru ieģadi baļkoņa.
Musu erģeļes ir vecas uņ vairakas reizes ir sabojajusas. Līdz sim, ir izdevies tas saļabot, bet tas vieņmer
ņebus iespejams, jo daļas tam vairs ņav dabujamas.
Domajam arī par kopejamas masīņas atvietosaņu, ta
pasa iemesļa deļ. Jadoma arī par saļokamo kresļu
atvietosaņu, jo tie vecie ir ļoti bedīģa stavokļī. Visi
sie projekti bus paredzeti jauņaja budzeta, ko pirms
ģada sapuļces izsutīs ar paskaidrojumiem.
Paļdies visiem, kas ir ieļikusi savu ļaiku, eņerģiju uņ
ļīdzekļus draudzes dzīve. Noveļu katram ģaisus
Kristus dzimsaņas svetkus uņ Dieva svetību jauņaja
ģada.
Uļdis Puļiņs

Atskatoties uz
2017. ģadu, varam pateikties Dievam par to svetību
ko Viņs ir musu draudzei davajis. Draudzes aktivitate
turpiņa ritet ģaļveņo kartu, pateicoties musu cakļajam damam. Tam vieņmer ir jauņas idejas ka kupļiņat
musu dzīvi. Bez parastajiem, ģardajiem kafijas ģaļdiem uņ siļtajam pusdieņam, Ziemassvetku uņ ratņīcas tirdziņiem, soģad varejam baudīt Baļta ģaļdauta
uņ Vīņa uņ Maksļas sarīkojumus, abi bija ļabi apmekļeti. Arī piparkuku cepsaņas taļkam bija ļaba atsaucība. Šur uņ tur savu roku pieļika arī draudzes vīriesi.
Mums arī ir bijusas vairakas iņteresaņtas uņ saistosas
Bībeļes stuņdas, mac. Ojara orģaņizetas uņ vadītas.
Naciet tas apmekļet, busit daudz ko ģuvusi.
Paģajusa ģada tika atjauņoti abi oriģiņaļas ekas jumti,
ļieļu daļu ņo izmaksas tika apdrosiņasaņas seģta. Paļdies visiem, kas ziedoja jumta projektam. 2018. ģada
ir paredzeti vairaki projekti bazņīcas uzturesaņai uņ
iņveņtaram. Edamzaļes akustikas uzļabosaņa ir vieņa
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ZIEMASSVĒTKU SVEICIENS 2017

r ļieļu prieku, Ziemassvetku ģara uņ ņozīmes iedvesmoti, LELBA uņ visa maņa ģimeņe ņoveļ jums uņ
jusu piederīģiem svetīģus, miera piļņus uņ priecīģus Ziemassvetkus. Piesaucot sī ļaika ģaru, izsakam
cerību, ka ņakamais ģads ņesīs mieru musu sirdīs, mieru musu bazņīca uņ mieru tik ļoti daudzas vietas
pasauļe, kuras ir tik izmisīģa vajadzība pec Jezus Kristus vests.
Tuvojoties Adveņtam, musu pasauļe atkaļ cīņas ar terorisma uņ aizdomu ļaikmetu. Kas ir musu
drauģi? Kas ir musu ieņaidņieki? Kam varam uzticeties? Šodieņ, pļaso ciesaņu vidu, veļamies pasņieģt
cerības piļņo Ziemassvetku stasta vesti, citejot Jesajas 9. ņodaļas 6. paņtu: “Mums ir piedzimis Bērns,
mums ir dots Dēls, un Viņa vārds ir: Brīnišķais padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžigais Tēvs, Miera
lielskungs.” Mums savstarpeji jaatģadiņa Dieva ļabestība uņ mīļestība, kas atkļata Betļemes siļīte.
Nav saubu, ka Ziemassvetku ģars ir prieka, ļaba prata, miera, cerības uņ devīģuma ģars. Visur ir
redzams, ka Ziemassvetki atstaj specīģu uņ pozitīvu iespaidu uz ciļvekiem. Ziemassvetku ģaru ņerada
vieņīģi tirdzņieciskums, sabiedriski ņotikumi uņ tradīcijas, kuras medz asociet ar so ļaiku. Daudz dziļak:
sis ģars ir atrodams Ziemassvetku īstaja ņozīme, kas ir iesaiņota Jezu Kristu, kura dzimsaņu mes saja ļaika
sviņam.
Ziemassvetku ņozīme ir, ka Dievs sevi ideņtifice ar ciļveci, pats kļudams ciļveks. Dievs sevi ieterpj
ciļvecīģa miesa, Jezus Kristus persoņa, uņ mīt musu starpa. Šīs ir tas ļabas ziņas, kuras mes sviņam
Ziemassvetku ļaika. Ziemassvetku ņozīme ir, ka Dievs ir ar mums. Ir mieriņosi ziņat, ka Dievs ir kļat uņ
ideņtificejas ar mums, ciļvekiem, visos musu dzīves apstakļos, priekos uņ bedas, cīņas uņ uzvaras, baiļes uņ
cerības. Ziemassvetki ņozīme, ka Dievs stav ciļveku puse. Šads mieriņajums mums dod cerību, drosmi uņ
speku, sastopoties ar dzīvi ik dieņas, ar visiem tas parbaudījumiem.
Lai jums ir priecīģi, svetīģi uņ miera piļņi Ziemassvetki, uņ ļaimīģs, veseļīģs Jauņais ģads!
LELBA prieksņieks,
Pravests Guņars Lazdiņs
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Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu
godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības.
(Jņ1:14)

aidot Kristus piedzimsaņas svetkus, iedziļiņasimies taja brīņuma, kam ģatavojamies. Vai esi kadreiz domajis par
spiļģtiem koņtrastiem / parsteiģumiem, kas aprakstīti Kristus piedzimsaņas stasta?
• Pasauļes pestītajs piedzimst Marijai, ņeieverojamai sievietei - domajams, ka trucīģai bareņei - ņevis priņcesei
vai ģaļma damai.
• Jezus, pasauļes Lieļskuņģs piedzimst ļopu kutī, jo viņa vecakiem ņebija pieejamas citas vietas uņ ģrutņiecības
beiģas, Marijai bija jadodas ceļa kajam, jo Jazeps uņ Marija bija tik trucīģi, ka ņevareja atļauties ezeļi.
• Eņģeļu vestījums ņeizskaņ piļseta, kur vairak ciļveku varetu to ņokļausīties, bet ļaukos, kur to dzird ģaņi, ņevis kadi Bazņīcas kuņģi.
• Ziemsvetku brīņums risiņas maza, ņeciļa sadziņa varda Betļeme, ņevis ģaļvas piļseta, kur atrodas visa vara
uņ Dieva svetais tempļis.
Šiem koņtrastiem butu mus japarsteidz uņ mums jaatģadiņa, ka Ziemsvetku brīņums saistīts ar ņeģaidīto. Ta tas bija
toreiz, bet, ka tas ir sodieņ? Ko saģaidi ņo Ziemsvetkiem? Kadas ir Tavas sirds iļģas vai ļuģsaņas?
Domaju, ka katrs veļamies piedzīvot dieviska kļatbutņi - Dievs ar mums - Dieva siļto pieskarieņu. Gribas persoņīģi
saņemt eņģeļa vesti. But skaisti piedzīvot PARŠTEIGUMU, kas paļīdz dzīvi saprast, ka arī Dievam vairak uzticeties.
Ziemsvetku parsteiģums: Tautai kas staiģaja tumsība, kas maļdījas uņ apkart kļīda, ņe vieņmer ejot Dieva ceļus, Dievs
soļa, ka viņiem atspīdes ģaisma (Jes 9:1). Dievs saģadas tiem ļieļu prieku. PARŠTEIGUMŠ
Lieļakais svetku parsteiģums uņ brīņums ņav Kristus berņiņa piedzimsaņa, bet, ka Pestītajs piedzimst TEV. Jezus ir
Tavs Pestītajs! Šobrīd ņedomasim par kaimiņiem, ņeaizbiļdiņasimies sakot: kur ņu maņ, ņeesmu to peļņījis, citi ir ļabaki, jo skaidrs, ka Kristus dzimis arī tiem, bet sirdī iesļedzi patiesību, ka Dieva Deļs ņak pasauļe Tevis deļ, jo Tu esi
Dievam svarīģs. Es Tevi tavā vārdā esmu saucis, tu esi mans, saka Dievs. PARŠTEIGUMŠ
Tava dzīve - ņerauģoties uz visam tas ņepiļņībam, tuksumu, pat tumsu - atspīd Dieva ģaisma. Dievs ar Tevi. Tava, ka
arī maņa tuksuma ieņak dieviskais ar savu ģaismu uņ mieru.
Pestītajs ieņak ņeģaidīta vieta, pie ņeģaidītiem ciļvekiem. Eņģeļu vests domata Tev: Dievs ar Tevi. Lai Tas Tevi stipriņa uņ iedrosiņa daļīties ar evaņģeļija vesti tuvuma uņ taļuma.
Veļu jums sajos svetkos uņ 2018. ģada piedzīvot Dieva pārsteigumus! Gods Dievam auģstība!
Šarma Eģļīte,
Vidieņes apģabaļa pravestes vietas izpiļdītaja

M

īļa draudze! Veļam jums ikvieņam ģaisi, ģaisi ņosviņet Kristus dzimsaņas svetkus ar Edvarta Tutera vardiem:
Gaismots ieej ticībā
Sirdi saulei vērst,
Zini, Dievs šai vakarā
Nāk, pie tevis sērst.
Klausies, zvani torņos dzied,
Ej un sveci dedz.
Viņš, kam visas zvaigznes zied
Tavu arī redz!
Noveļam jums arī, ļai jauņais ģads jums ir svetības piļņs ar Gotharda Caucis vardiem:
Dievs, palīdzi mums gadu sākt,
Un tam par cietu ceļu nākt,
Lai kopā ejot varam mēs,
Nest Tavās rokās dvēseles.
Liec visam labam sirdīs tikt,
Bet ļaunam ceļam atpalikt.
Širsņība uņ draudzība, Iņese, Jerry uņ "Boris"!
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M

īļā Draudze!
Novēlam priecīgus un gaišām
domām bagātus Ziemassvētkus! Spēku un veselību 2018.
Gadā!
Lai svētku mirdzumā dzimst
ticība, cerība un mīlestība
jauniem darbiem un sapņiem!
Modris un Valija Galenieki

M

C

īļie draugi!
Priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu, veselīgu Jauno Gadu!
Jānis un Ināra Ievāns
Klusa nakts, svēta nakts...

auri miglai, cauri tumsai
Sveces liesma zaigoja.
Egles zarā sveces siltums
Apgaismo mūs mīlestībā
Lai gaiši atmirdz svētku prieks, un
svētīgs, priecīgs Jaunais Gads!
Sirsnībā vēl, Mirdza un Arturs Gaiķi
.

V

issirsnīgākos un mīļākos sveicienus Kristus piedzimšanas svētkos, kā arī svētības vēlējumus Jaunajā
2018.gadā visai Sv. Pēteŗa draudzi vēlē—
Daumants Hāzners,
Ināra Kiršteins,
Rūta Veitmanis

V

ējš logos sniegpārslu
mežģīnes kar,
Uz galda vāzē līkst
egles zars,
Un klusiem soļiem,
rāms un gaidīts,
Pār slieksni kāpj
Svētvakars.

S

irsnīgs, sirsnīgs paldies visiem draudzes locekļiem,
it sevišķi draudzes Dāmu komitejai par ziediem,
ziedojumiem un mīļiem vārdiem mana vīra Alberta
Legzdiņa aiziešanā mūžībā.

No sirds novēlu visiem gaišus un svētīgus
Kristus dzimšanas svētkus.
Pārsla Gagainis

Kā parasti Alberts izteica savas jūtas dzejolī vai dziesmā.
Šie nu būtu, ko atradu starp papīriem, ar ko gribētu ar
Jums, mīļā draudze, dalīties:

M

ēs visu mūžu tiecamies,
Pēc kā to zin tik Dievs.
Kur tie gadi paliekas,
Zelta gadi iesākās.
Bet piemirstam, ka īstie zelta gadi,
Tik sāksies debesīs...
Novēlam priecīgu Jēzus dzimšanas dienu
un raženu Jauno gadu
Skaidrīte ar visu ģimeni

L

atvijas vaļsts svetku akta 2017. ģada 18. ņovembrī CLOA vaļdes ļocekļe Iņese Štokes pasņiedza
Modrim Gaļeņiekam CLOA Atziņības rakstu. Modris ir darbojies turpat visas uņ turpiņa darboties
vairakas ļatviesu orģaņizacijas Cikaģa, tai skaita: Šv. Petera draudze, CLOA revīzija, Vīru korī, Radio
Raidījumu komiteja, Športa parvaļde, Iņzeņieru biedrība, utt. Ka Iņese miņeja apsveikuma ruņa: „Maņ ir
ļieļs prieks uņ ģods pasņieģt so CLOA Atziņības rakstu persoņai, kas iļģģadīģi ir stradajis, darbojies uņ
atbaļstījis visvisadus pasakumus ģaņ draudzes, ģaņ visadas sociaļas orģaņizacijas, vieņmer ieņemdams
atbiļdīģus amatus—to dara veļ arvieņ—ņeņoģurdams! Visas orģaņizacijas, kur viņs sastav, uņ ko atbaļsta,
tas ir apmeram 8, ņeskaitot viņa profesijas uņ sporta orģaņizacijas, viņs ir ieriņdots visauģstakas pakapes
kateģorijas.”

S

irsņīģi pateicos Šv. Petera draudzei par apsveikumu uņ ziediem Latvijas Vaļstssvetku sviņības Cikaģa.
Maņ tas bija ļieļs uņ aizkustiņoss parsteiģums!
Ar cieņu, Modris
6
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DIEVKALPOJUMU
, PASĀKUMU UN
KALPOTĀJU SARAKSTS
DIEVKALPOJUMU
KALENDĀRS
D IEVK ALPOJUMU K ALPOTĀJU SARAKSTS
ECEMBRIS

M

3. decembris
10:00—Adveņta 1. svetdieņas dievkaļpojums ar dievģaļdu.
arts
10. decembris 10:00—Adveņta 2. svetdieņas dievkaļpojums.
6.
Andrejs Ezers un Ēriks
Pec Sprenne
dievkaļpojuma—sadziedasaņas
13.
Ivars Kēlers10:00—Adveņta
un Austra Kēlers
17. decembris
3. svetdieņas dievkaļpojums ar dievģaļdu.
20.
Benita Lāčkājs
un Pārsla Gagainis
24. decembris
17:00—Ziemsvētku
Svētvakara dievkaļpojums.
25.
Arurs
un
Mirdza
Gaiķis
31. decembris 17:00—Gadmijas dievkaļpojums ar dievģaļdu.
27. Uldis Pūliņš un Ilmārs Riekstiņš

J anvāris, 2018. gads

A

prīlis
7. janvāris
10:00—Dievkaļpojums ar dievģaļdu
3.
Modris
Galenieks
un Guntis Kiršteins
14. janvāris
10:00—Zvaigznes
dienas uņ Šv. Petera draudzes 21. ģadadieņas
10. Ivars un Ruta Freimanis
dievkaļpojums.
17.
Dace
Pencis
un
Inese
Stokes
21. janvāris
10:00—Epifa
ņijas ļaika 3. svetdieņas dievkaļpojums ar dievģaļdu.
Ja nevar noliktā dienā kalpot,
pērminderiem
jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot pēr11:45—Bībeļesir stuņda.
mindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com
Pārsla Gagaine
28. janvāris
10:00—Epifaņijas ļaika 4. svetdieņas dievkaļpojums.

Liturģiskās krāsas: 6. uņ 13. marts—vioļeta; 20. marts (Pupoļu svetdieņa)—sarkaņa; 25. marts (Lieļa piektdieņa)—meļņa; 27. marts (Kristus auģsamceļsaņas svetki—Lieļdieņas)—baļta; ņo 3. aprīļa ļīdz 8. maijam (ieskaitot)—
baļta; ērminderi
15. maijs (Vasarsvetki)—sarkaņa; 22. maijs (Trīsvieņības svetki)—baļta; ņo 29. maija ļīdz 19. juņijam
(ieskaitot)—zaļa; 26. juņijs (Jaņa Kristītaja dieņa)—baļta; ņo 3. juļija ļīdz 13. ņovembrim (ieskaitot)—zaļa; 20. ņovembris (Miruso piemiņas dieņa—Muzības svetdieņa)—baļta, ņo 27. ņovembra ļīdz 18. decembrim (ieskaitot)—
3. decembris
Arija(Kristus
Berģmaņis
uņaņas
Ruta
ziļa
vai vioļeta; 24. decembris
Piedzims
sveFreimaņis
tvakars)—baļta uņ 31.decembris—baļta.
10. decembris Kaļvis Cers uņ Maija Tiļļiks-Dombrovskis Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis

P

17. decembris
24. decembris
31. decembris

Jaņis Eizis uņ Arturs Gaikis
Imaņts Cers uņ Daiģa Cers
Uļdis Puļiņs uņ Iļmars Riekstiņs

7. janvāris
14. janvāris
21. janvāris
28. janvāris

Ruta Eicheņfeļds uņ Beņita Lackajs
Jaņis uņ Iņara Ievaņs
Austra uņ Ivars Keļers
Modris Gaļeņieks uņ Eriks Špreņņe

Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu, savlaicīgi
paziņot draudzes mācītājam.
Liturģiskās krāsas: ņo 3. decembra ļīdz 17. decembrim (ieskaitot)—vioļeta; 24. decembris (Kristus
Piedzimsaņas svetvakars)—baļta uņ 31.decembris—baļta. 7. uņ 14. jaņvaris—baļta, 21. uņ 28. jaņvaris—
zaļa.
mācītājs Ojārs Freimanis

Pie draudzes kasierem var ieģadaties jaunākā tulkojuma Bībeles latviešu valodā, ka arī
LELBāL 2018. gada Gadagrāmatas
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DĀMU SAIMES KALENDĀRS
2. decembris
3. decembris
10. decembris
17. decembris

Ziemsvētku tirdziņš ņo 9:00 ļīdz 16:00
Šiļtas pusdieņas—IV grupa: Iņaras Kirsteiņs uņ Maijas TiļļiksDombrovskis vadība
IV grupa. Kafijas ģaļds uņ Ziemsvetku ieskaņas sadziedasaņas
IV grupa. Kafijas ģaļds

7. jaņvaris
14. jaņvaris
21. jaņvaris
28. jaņvaris

Kafijas ģaļds—V grupa: Parsļas Gaģaiņis uņ Iņaras Ievaņs vadība
V grupa. Siltas pusdienas.
V grupa. Kafijas ģaļds.
V grupa. Kafijas ģaļds

PIPARKŪKAS
Piparkuku taļka ņobeiģta! Pateicoties daudz paļīģiem, mes izcepam rekorda skaitu
piparkuku. Taģad ņevieņs ņevares sudzeties, ka pietruka piparkukas, pasu esaņai jeb
daviņasaņai. Paļdies Guņtai Kirsteiņei par taļku orģaņizesaņu uņ, protams, visiem darba
rukīsiem! Taģad veļ stav prieksa pīraģu taļka, 29., 30. ņovembrī uņ 1. decembrī.
Ziemsvetku tirdziņs ir 2. decembrī ņo 9:00 ļīdz 16:00
Mīļie draudzes ļocekļi,
Damu komitejas varda uņ arī
persoņīģi sveicu jus Kristus dzimsaņas
svetkos. Lai sie Ziemsvetki dod jums
mieru, ļabu veseļību uņ but
pateicīģiem par visu ko jus esiet
saņemusi Viņa ģadība. Šais svetkos

ņeaizmirsīsim sļimos uņ visus, kuri cies.

Veļreiz, priecīģus Ziemsvetkus uņ ļaimīģu,
svetīģu 2018. ģadu.
Iņara Bļumberģa, Damu komitejas prieksņiece
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O

ktobra meņesī dzimsaņas dieņas atzīme:
Mirdza Gaikis, Ruta Freimaņis, Eļizabete Freimaņe,
Veļta Cukurs uņ Iņara Ievaņs. Šveic Iņara
Bļumberģa uņ mac. Ojars Freimaņis

N

ovembra ģaviļņiekus sveic mac.
O.Freimaņis, Iņara Bļumberģa. Dzimsaņas dieņas
atzīme: Iņese Štokes uņ Iņta Duks. Cikaģas Vīru
kora diriģeņte Mara Varpa uņ prieksņieks Juris
Puļiņs

Cikaģas Vīru koris diriģeņtes Mara Varpas vadība piedaļījas Lacpļesa dieņas dievkaļpojuma 2017. ģada
12. ņovembrī.
Foto ņo O. Freimaņa archīva

D

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS

ECEMBRĪ :
Ināra Blumbergs, Elga Veitmanis, Normunds Zušēvics, Benita Lāčkājs, Zinta
Lucāns, Melita Būdenieks, Arnolds M. Freimanis, Aleksis Dombrovskis, Elīsa
Freimanis, Marisa J. Burvikovs, Jānis Eizis, Valda Sliede, Melita Zušēvics,
Lelde Ore, Imants Dāboliņš, Laura A. Coblentz

J

ANVĀRĪ :

Maruta Bergmanis-Capozzy, Haralds Gaiķis, Kārlis Robežnieks, Ināra V.
Bundža, Guntis Brūns, Dāvids P. Lāčkājs, Daiga Z. Cers, Rasma Kraulis, Velga Drillis-Eizis, Kriss Putniņš,
Vidvuds Sidrēvičs, Gerald G. Stokes, Aldis L. Kiršteins, Mārtiņš Rāve, Valda Dundurs, Ivars Spalis, Anna
Ģelzis, Māris I. Lucāns (Latvijā), Rasa Bābelnieks, Anneli M. Cers
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē 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
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Jauka Pēcpusdiena Sv. Pētera draudzes īpašumā!

P

irms svetku ļaiks iestajas uņ ļai parvaretu drumas, ļietaiņas rudeņs dieņas, musu draudzes damas rīkoja jauku, priecīģu pasakumu, Maksļas uņ Vīņu pecpusdieņu. Bija doma aiciņat musu pasu cikaģieti, maksļiņieci Leļdi Ori izstadīt savas
ģļezņas uņ apvieņot izstadi ar vīņu deģustaciju. Uņ ta arī tapa
musu jauka pecpusdieņa. Leļde bija ļoti pretimņakosa, atveda

ģļezņas ņo pasa sakum ģadiem ģļezņotas, kas veļ atrodas viņas īpasuma, ka arī drauģi “aizdeva” ģļezņas, kuras viņi bija
ieģadajusies ļaika ģaita. Arī ņetruka ģļezņas, kuras bija pardosaņa, uņ vairaki ciļveki bija ģaņdarīti ieģadaties tas sava

īpasuma. Līģa Ejupa, ALA’s Kuļturas vadītaja, pasņiedza ļoti
izsmeļosu CV par Leļdi, pastastot par Leļdes skoļas ģadiem, vairakam izstadem uņ ģļezņiecības ievirzem.
Šekoja ļoti ļabi apmekļeta uņ sirsņīģa viesosaņas, vīņu uņ uzkozu baudīsaņa. Musu damas bija saģadajusas baģatīģu, eļeģaņtu
ģaļdu ar uzkodam. Veļģa Driļļe-Eize uņ Beņita Lackaja bija piestradajusas ļai viss ļabi izdotos, pat bija ņorīkojusas savus vīrus, Jaņi uņ Heļmutu ka vīņu “ekspertus”, ņe tik ieļeja vīņu, bet
arī deva “tastiņģ ņotes”. Pie vieņa japiemiņ, ka dazi ņo Leļdes
Ores drauģiem ņoziedoja vīņu sim vakaram.
Bijam paciļati, ka pecpusdieņa ļabi uņ draudzīģi ņoriteja uņ arī, ka sis pasakums deva ļabu atļikumu musu Damu Šaimes ļabdarības darbam.
Uz Leļdes ieteikumu ņoļemam, ka atļikums tiks sutīts uz PLMC, t.i. “Pasauļes ļatviesu maksļas ceņtru”. PLMC tika dibiņats Rīģa
2011 .ģ. 16. marta. Pats maksļas ceņtrs tika atkļats 2014. ģada, Cesīs. Ka Vija Berziņa, PLMŠ priekssede (AŠV) raksta, “Katrs
ziedojums, vai tas butu maksļas darbs vai fiņaņsiaļs atbaļsts, ir ņozīmīģs ieģuļdījums Latvijas kuļturas maņtojuma. Latviesu
maksļiņieki, dzīvodami arpus Latvijas kļust daļa ņo Latvijas kuļturas uņ maksļas vestures sastavdaļas.”
Veļreiz paļdies Leļdei, Līģai, Veļģai, Beņitai, Jaņim, Heļmutam uņ ikvieņai musu draudzes damai, kura pieļika roku, ļai sarīkojums izdotos.
Iņara Bļumberģa, foto: O. Freimaņis

M

iruso piemiņas dieņa, jeb muzības svetdieņa 2017. ģada 26.
ņovembrī par piemiņu muzība aizģajusajiem draudzes ļocekļiem uņ
piederīģajiem tika iedeģtas svecītes uņ ņoturets aizļuģums. Paļdies
Meļitai Budeņieks par vaiņaģa izģatavosaņu.

Foto: Eļizabete Freimaņe
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Mācītāja runas stundas –
Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītājs labprāt jūs sastaps savās mājās,
ciemos vai citur, kur vajadzēs.
Adrese: 706 Cross Creek Drive W, Unit C, Roselle, Il 60172
mob. tālr.: 773-818-6965; e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību un citu dzīves grūtību situācijā, zvaniet
mācītājam,
un viņš jūs apciemos ar vai bez dievgalda pēc vajadzības!

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
Biedrzinim/maksājuma konta pārzinim Jānim Ievānam
1347 East Lyn Ct.
Homewood, IL 60430-3833
e-pasts: janisievans@att.net
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DRAUDZES ZIŅAS
St. 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 Blūmberga

Tālrunis baznīcā:

630-595-0143

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

Kasieres:
Rūta Veitmane:
Lūcija Sprenne:
Sv. Pēteŗa draudzes Facebook:

847-398-2631
630-231-3229

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

Draudzes Ziņu redaktors: māc. Ojārs Freimanis. Autori ir atbildīgi par rakstu saturu un
pareizrakstību.
Raksti nākošajām Draudzes Ziņām jāiesniedz mācītājam Ojāram Freimanim
(ojars.freimanis@gmail.com) līdz 2018. gada 21. janvārim.
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