
  

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

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 

Nr. 118        2017. gada decembris—2018. gada janvāris 

G ods Dievam augstībā, un 
miers virs zemes cilvēkiem, pie kā 
Viņam labs prāts. 

Lk 2:14 
Š ī  prieka ve sts, ko eņ ģ eļ i pasļudiņa 
ģaņiem Kristus piedzims aņas brī -
dī , joproja m ļiek prieka  satraukties 
kristies u sirdī m, ļai ģaņ jau paģa ju-
s i vaira k ņeka  2000 ģadi, kops  s ī  
ņotikuma.  
Ja , ģribas uzsve rt ties i priekā. Š o-
dieņas sabiedrī ba  uņ pasauļes po-
ļitika  ir tik daudz ņeģatī va —
sļepkavī bas, meļi, terors, izvirtī ba, 
maņtrausī ba, ņodevī ba uņ cits ļ au-
ņums, ka Dieva tuvums uņ Viņ a 
atkļa ta  mī ļestī ba Je zus Be rņiņ a 
kļa tbu tņe  ir ģaņdrī z vieņī ģais, kas 
ve ļ spe j mu su sirdī s ieļiet patiesu 
prieku. Dieva ņesta  z e ļastī bas 
ve sts Je zu  Kristu  ir daudz ļieļa ka 
uņ pa ra ka par visa m s ī s pasauļes 
ņeģa cija m. Ta  ierosiņa arī  mu su 
sirdī s dievis k a s mī ļestī bas atbļa z-
mu. Mī ļestī ba spe j paņa kt daudz, 
daudz vaira k ņeka , pieme ram, 
ņaids. Apustuļis Pe teris par to rak-
sta: „(1 Pe t 4:8) Vispirms esiet pas-
tāvīgi mīlestībā cits pret citu, jo 
mīlestība apklāj daudzus grēkus!” 
Tome r ceļ s  uz s o prieku uņ mī ļes-

tī bu ir ģars . Dieva tauta iļģstos i 
ģaidī ja uz Mesijas atņa ks aņu. Pa-
ģa ja apme ram 400 kļusuma ģadu, 
kops  pe de ja  Veca s Derī bas pra-
vies a  Maļeahija darbī bas ļī dz Jau-
ņa s Derī ba pravies a Ja ņ a Kristī ta -
ja pravietojumiem. Bija ņepiecie-
s ams iļģa ks ļaiks, ļai Veca s Derī -
bas pravietojumi par Kristu 
„iese stos” ciļve ku sirdī s, ļai ģaņ 
tas izdeva s tikai ņeļieļai tautas 
daļ ai. Dievs, ja ta  var sacī t, pa r-
ka rtoja skatuvi ka  tea trī —ņo Ve-
ca s uz Jauņo derī bu. Turkļa t s ī  
pa rka rtos aņa ņotika arī  ve sturis-
ki. Veca s Derī bas perioda ņosļe -
ģuma  pasauļes ceņtrs bija Austru-
mi—Babiļoņijas impe rijas izskata , 
Jauņa s Derī bas ņotikumu ļaika  
pasauļes ceņtrs jau piedere ja Rie-
tumiem—vareņa s Romas impe ri-
jas persoņifice juma . Dieva tautai 
bija vajadzī ģs iļģs ļaiks, ģara ks 
par 4 Adveņta sve tdieņa m, ļai sa-
ģaidī tu Pestī ta ju ierodamies pa-
sauļe .  
Mu su Adveņtam ir ļī dzī ģa ļoma—
mums ir ja maiņa savas dzī ves uņ 
ieradumu skatuve, ļai saģatavotos 
sve tī ģai Pestī ta ja atkaļatņa ks aņai, 
ņe vairs maza piemī ļī ģa Be rņiņ a 

Gaiļis Rī ģas Doma bazņī cas smaiļe . 

K ristī ģaja  tradī cija  ģaiļis 
simboļize  to, ka ģre ciņieks pie-
ņ em dievis k u piedos aņu caur 
Je zu Kristu.  
Gaiļ i biez i ir sastopami arī  apbe-
dī jumos. Neta ļu ņo Hebroņas, 
kas ir Jeruza ļemes tuvuma , ir 
kristies u kapse ta ar ņosaukumu 
“Gaiļ u kapeņes”. 
Romas katakomba s ir ka da 3. 
ģadsimta freska, kura  ir atte ļots 
Je zus Kristus ka  Labais Gaņs uņ 
pie Viņ a ka ja m ir ģaiļis. 
Zeļta vai zeļtī ts ģaiļis bazņī cu 
smaiļe s simboļize  Je zu Kristu, 
kurs  saļauz  tumsas spe ku, atņes 
ģre ku piedos aņu uņ pasļudiņa 
jauņu dieņu ar savu auģs a mceļ-
s aņos ņo ņa ves. 
Gaiļis arī  simboļize  apustuļi Pe -
teri, kurs  Kristu aizļiedza, tac u 
viņ am to piedeva.  
Ta pat ģaiļis aiciņa kristies us bu t 
vieņme r modriem, ģaidot Kris-
tus atkaļatņa ks aņu, kas ka  ceņ-
tra ļa  te ma vijas cauri visam 
Ziemsve tku ģaidī s aņas jeb Ad-
veņta ļaikam.  

O.F. 
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 te ļa , bet, ka  evaņ ģ e ļists Lu ka ir pierakstī jis pas a 
Kristus va rdus (21:25—
28): „Un zīmes būs uz 
saules un mēness, un 
zvaigznēm, un tautas uz 
zemes būs izmisumā un 
izbijušās, kālab jūra krāc 
un bango. Cilvēki pamirs 
no bailēm, gaidot, kas 
nāks pār pasauli, jo de-
besu spēki tiks satricinā-
ti. Un tad viņi redzēs Cil-
vēka Dēlu padebesīs nā-
kam varenībā un lielā 
godībā.” 
Lu ka s o Kristus cita tu par savu atkaļatņa ks aņu 
ņosļe dz ar brī ņis k ī ģu apsoļī jumu: „Kad tas sāk-
sies, tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo 
jūsu atpestīšana tuvojas.”  
Mu su piļņī ģa  atpestī s aņa ņotikts Dieva atve ļe ta-
ja  ļaika , uņ to me s varam de ve t par otro vai 
pe de jo Kristus atņa ks aņas reizi—Ziemsve tkiem. 
 
Svētīgus Kristus Piedzimšanas svētkus visiem Sv. 

Pēteŗa draudzes ziņu lasītājiem! 
 

T ikļī dz bu sim ņosviņe jus i Ziemsve tkus, mai-
ņī sim kaļeņda rus uņ treņe simies uz saviem re -
k iņiem uņ c ekiem uzrakstī t pareizo ģadu. Iesa k-

sies jauņais Kuņģa z e ļastī bas ģads, kas mu su 
tautai bu s ļ oti ī pas s—vaļstiska s ņeatka-
rī bas ieģu s aņas simtģade. Lu ģsim par 
mu su tautas ģarī ģo atmodu, brī vī bu, 
dros ī bu uņ izauģsmi. Gadu maiņ a 
mums atģa diņa par to, cik ļaiks ir stei-
dzī ģs, ka ļietas, kas reiz izdarī tas, atpa-
kaļ  vairs ņeatģriezt, uņ ka ļaika ņotei-
ce js mu su dzī ve  ir Dievs, ņevis me s pa-
s i, jo Viņ s  to ir radī jis. 

J 
aņva ra pirmaja  puse  atzī me sim 

Ziemsve tku ļaika ņosļe ģumu ar Epifa ņi-
jas jeb Zvaiģzņes dieņas dievkaļpoju-
mu, kas ir arī  mu su draudzes izveidos a-
ņas sve tki. Š ajos sve tkos pa rdoma sim 

Mateja evaņ ģ e ļija 2. ņodaļ a  aprakstī to ņotiku-
mu, kad pie Je zus Be rņa ierada s „ģudri vī ri ņo 
austrumiem” ar ī pas a m da vaņa m: zeļtu, vī raku 
uņ mirre m. Š a das da vaņas simboļiski da viņa ti-
kai visauģsta kam vaļdņiekam. Austrumu ģudrie, 
kas pe c seņas bazņī cas ļeģ eņdas bija vaļdņieki 
sava s zeme s, zemoja s maza  Je zus Kristus priek-
s a , kas taja  ļaika  ve ļ bija pavisam mazs be rņs uņ 
atziņa, ka Viņ s  ir pats Dieva De ļs uņ K e ņiņ u K e -
ņiņ s . Tas ir ņepa rprotams s odieņas aiciņa jums  
mums—atzī t savu ņiecī bu uņ ņespe ju Kristus 
prieks a  uņ, da va jot Viņ am savu dzī vi, ju tas uņ 
domas, apļieciņa t Viņ u par  Visuvareņo Dievu. 

O.F. 

Freska, Giotto di Bondone (1267-1357)   

DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
ņo 2017. ģada 17. septembra ļī dz 19. decembrim 

 
Draudzes vajadzībām: 
Ru ta Pu ļiņ a uņ Irisa Putņiņ s -Meļļott—$200 
 

Draudzes ziņām (Ziemsve tku apsveikumi): 
Ru ta Veitmaņis, Iņa ra uņ Ja ņis Ieva ņs, Iņese uņ Jerry Štokes, Daumaņts Ha zņers—$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. 

Pa rskatu saģatavoja: Ja ņis A. Ieva ņs 
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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 Vī toļs/ 

                                               
     Ziemsve tku vakara  zvaņu dziesmas saceņs as ar daudz cita m  skaņ a m, uņ tome r 
ticī ģie saprot -  ļaiks doties uz dievņamu!  
Ta ļu ņo Vaļtaik u piļse tas ļieļs, seņs zvaņs atrodams, ņe vairs ka da dievņama torņī , 
bet pie zemes kļusa  kapse ta !  Tur katrs zvaņam var pieļikt savu roku. Doma ju, tas 
bu tu ņeiespe jami, ja tas ve ļ bu tu zvaņu torņī , auģstu paceļts virs zemes. Ja Je zus 
Kristus ņebu tu ņa cis pie mums, vai me s spe tu ta  izjust Dieva sve tumu uņ mī ļestī bas 
tuvumu?  Paļdies Vissve tam Debeste vam, jo: “…Va rds tapa miesa uņ ma joja mu su 
vidu , uņ me s skatī ja m viņ a ģodī bu, ta du ģodī bu ka  Te va vieņpiedzimus ajam De ļam, 

piļņu z e ļastī bas uņ patiesī bas!”  (Jņ  1:14) 
     Šve tuma caurstra votaja  Vaļtaik u “Ma cī ta ju kapse ta ” maiģi ļietaiņa  s a  ģada aģra  pavasar a dieņa  
ma c.Varis Biteņieks zvaņī ja zvaņu, tam bļakus sta vot!  Zvaņs skaļ i uņ skaisti dzieda ja!  Vai ņobija s ļopiņ i, 
kas ņeta ļu  ļaukos ģaņī ja s? Vai ta ļuma  ka ds ņemiera  sev prasī ja, kas miris? 
      Reiz cita  ļaikmeta  uņ vieta  tiem, kas ņaktī  sarģa ja savas avis ņo debesī m atskaņe ja ve sts: “Nebī staties, 
jo redziet, es jums pasļudiņu ļieļu prieku, kas bu s visiem ļ audī m, jo jums s odieņ Da vida piļse ta  ir dzī mis 
Pestī ta js, kas ir Kristus, Kuņģs!:  (Lk. 2:10-11)   Neatskaņe ja zvaņi, bet eņ ģ eļ u koris, kas sļave ja Dievu uņ 
ve stī ja: virs zemes ņa cis Pestī ta js, kas ņes mieru ļaba pra ta ciļve kiem.  Viņ s  z e ļastī ba  uzkļausa mu su ģre k-
su dzes ļu ģs aņas uņ mums piedodot atģa diņa, ka ņekas mu s ņevare s s k irt ņo Dieva mī ļestī bas, kas ir Viņ a !   
(Rom. 8:39b)    
     Kad Tija uņ Mik eļis Abuļi bija Ita ļija , viņ iem ģadī ja s pa rņaks ņ ot bļakus seņam dievņamam, kur a zvaņi 
zvaņī ja ņe tikai reiz stuņda , bet arī  pusstuņda  – dieņņaktī !  Viete jie seņ pieradus i uņ ģaņdrī z vairs ņedzird 
zvaņus, bet tie biez i atmodiņa ja ceļ ota jus.  Kaut me s ‘ņepierastu’, bet sakļausī tu zvaņu ve stī  atģa diņa jumu, 
ka ļaiks ir da rģa Dieva da vaņa.   
     Drī z zvaņi ve stī s, 2017. ģads paģa jis, 2018. ģads ir kļa t! Vai ļī dzi dzieda s apsņieģota s dzimteņes kapse -
tas zvaņs?  Dros i, ka tas ik pa ļaikam zvaņī ts, brī diņot par tuvojos aja m ve tra m, vai citreiz ģaviļe jot, prieka 
ziņ as ve stot -  varbu t 1918. ģada 18. ņovembrī ?  Vai 1991. ģada ļikteņī ģaja s dieņa s?  Kaut tas zvaņī tu 
2018. ģada 18. ņovembrī   ļī dz ar visiem dievņama zvaņiem Latvija  uņ a rpus ta s!   
     Ne jau bez ciļve kiem tas ņotiks!  Ta de ļ  paļdies jau taģad katram, kas zvaņus zvaņī s, vai visu ģadu visda-
z a da kos veidos kaļpos Dievam par ģodu uņ ļī dzciļve kiem par sve tī bu!!  Par ļ oti uzticī ģu kaļpos aņu ī pas i 
pateicos LELBA L Virsvaļdei, maņai mī ļ ai  Miļvoku draudzei uņ prieks ņiecei Šaņdrai Kaļvei, maņai asisteņ-
tei Tijai uņ savai ģ imeņei.   
     LELBA L Virsvaļdes uņ sava  va rda  ņo sirds ņove ļu skaistus, mī ļestī bas uņ cerī bas piļņus Kristus pie-
dzims aņas Šve tkus uņ Dieva sve tī tu uņ iedvesmotu 2018. ģadu!  Viņ s  ļai pasarģa  uņ sve tī  Latviju uņ visu 
pasauļi ar mieru uņ taisņī bu uņ ļaba pra ta ciļve kiem!    
 

Kas tumsā paliks, zvanus neizdzirdīs 
Šai vakarā, kad nāc Tu gaišu liegs? 

Nāc, sveces aizdedzini, aizdedz sirdis, 
Tu svētais Bēŗns, Tu dievišķīgais prieks! 

 
Kristus mī ļestī ba   

 
+  Lauma  
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

J 
au ģaņdrī z paģa jis ve ļ vieņs ģads.  Atskatoties uz 

2017. ģadu, varam pateikties Dievam par to sve tī bu 
ko Viņ s  ir mu su draudzei da va jis.  Draudzes aktivita te 
turpiņa rite t ģaļveņo ka rtu, pateicoties mu su c akļa-
ja m da ma m. Ta m vieņme r ir jauņas idejas ka  kupļiņa t 
mu su dzī vi.  Bez parastajiem, ģardajiem kafijas ģaļ-
diem uņ siļtaja m pusdieņa m, Ziemassve tku uņ ratņī -
cas tirdziņ iem, s oģad vare ja m baudī t Baļta  ģaļdauta 
uņ Vī ņa uņ Ma ksļas sarī kojumus, abi bija ļabi apmek-
ļe ti.  Arī  piparku ku ceps aņas taļka m bija ļaba atsaucī -
ba. Š ur uņ tur savu roku pieļika arī  draudzes vī ries i. 
Mums arī  ir bijus as vaira kas iņteresaņtas uņ saistos as 
Bī beļes stuņdas, ma c. Oja ra orģaņize tas uņ vadī tas. 
Na ciet ta s apmekļe t, bu sit daudz ko ģuvus i. 
Paģa jus a  ģada  tika atjauņoti abi oriģ iņa ļa s e kas jumti, 
ļieļu daļ u ņo izmaksas tika apdros iņa s aņas seģta.  Paļ-
dies visiem, kas ziedoja jumta projektam.  2018. ģada  
ir paredze ti vaira ki projekti bazņī cas uzture s aņai uņ 
iņveņta ram.  E damza ļes akustikas uzļabos aņa ir vieņa 

ņo auģsta kaja m priorita te m. Ceram to izdarī t ģada 
pirmajos me ņes os, ļai varam vieņs ar otru saruņa -
ties pie kafijas ģaļda.  Vajadze s arī  atvietot ļieļo ļoģu 
ziemeļ u ģaļa , aiz aļta ra.  Ja ka dam ir ziņa ms koņtrak-
tors, kas to vare tu veikt, ļu dzu paziņ ojiet maņ.  Do-
ma jam arī  par eļektroņisko kļavieru ieģa di baļkoņa .  
Mu su e rģ eļes ir vecas uņ vaira kas reizes ir saboja ju-
s a s.  Lī dz s im, ir izdevies ta s saļabot, bet tas vieņme r 
ņebu s iespe jams, jo daļ as ta m vairs ņav dabu jamas.  
Doma jam arī  par kope jama s mas ī ņas atvietos aņu, ta  
pas a iemesļa de ļ .  Ja doma  arī  par saļoka mo kre sļu 
atvietos aņu, jo tie vecie ir ļ oti be dī ģa  sta vokļī .  Visi 
s ie projekti bu s paredze ti jauņaja  budz eta , ko pirms 
ģada sapuļces izsu tī s ar paskaidrojumiem. 
Paļdies visiem, kas ir ieļikus i savu ļaiku, eņerģ iju uņ 
ļī dzekļ us draudzes dzī ve .  Nove ļu katram ģais us 
Kristus dzims aņas sve tkus uņ Dieva sve tī bu jauņaja  
ģada . 

Uļdis Pu ļiņ s  

   ZIEMASSVĒTKU SVEICIENS 2017 

A r ļieļu prieku, Ziemassve tku ģara uņ ņozī mes iedvesmoti, LELBA uņ visa maņa ģ imeņe ņove ļ jums uņ 
ju su piederī ģiem sve tī ģus, miera piļņus uņ priecī ģus Ziemassve tkus.  Piesaucot s ī  ļaika ģaru, izsaka m 
cerī bu, ka ņa kamais ģads ņesī s mieru mu su sirdī s, mieru mu su bazņī ca  uņ mieru tik ļ oti daudza s vieta s 
pasauļe , kura s ir tik izmisī ģa vajadzī ba pe c Je zus Kristus ve sts. 
 Tuvojoties Adveņtam, mu su pasauļe atkaļ cī ņa s ar terorisma uņ aizdomu ļaikmetu.  Kas ir mu su 
drauģi? Kas ir mu su ieņaidņieki? Kam varam uztice ties? Š odieņ, pļas o cies aņu vidu , ve ļamies pasņieģt 
cerī bas piļņo Ziemassve tku sta sta ve sti, cite jot Jesajas 9. ņodaļ as 6. paņtu:  “Mums ir piedzimis Bērns, 
mums ir dots Dēls, un Viņa vārds ir: Brīnišķais padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžigais Tēvs, Miera 
lielskungs.”  Mums savstarpe ji ja atģa diņa Dieva ļabestī ba uņ mī ļestī ba, kas atkļa ta Betļe mes siļī te . 
 Nav s aubu, ka Ziemassve tku ģars ir prieka, ļaba pra ta, miera, cerī bas uņ devī ģuma ģars.  Visur ir 
redzams, ka Ziemassve tki atsta j spe cī ģu uņ pozitī vu iespaidu uz ciļve kiem.  Ziemassve tku ģaru ņerada 
vieņī ģi tirdzņieciskums, sabiedriski ņotikumi uņ tradī cijas, kuras me dz asocie t ar s o ļaiku.  Daudz dziļ a k: 
s is ģars ir atrodams Ziemassve tku ī staja  ņozī me , kas ir iesaiņ ota Je zu  Kristu , kura dzims aņu me s s aja  ļaika  
sviņa m. 
 Ziemassve tku ņozī me ir, ka Dievs sevi ideņtifice  ar ciļve ci, pats kļ u dams ciļve ks.  Dievs sevi iete rpj 
ciļve cī ģa  miesa , Je zus Kristus persoņa , uņ mī t mu su starpa .  Š ī s ir ta s ļaba s ziņ as, kuras me s sviņam 
Ziemassve tku ļaika . Ziemassve tku ņozī me ir, ka Dievs ir ar mums. Ir mieriņos i ziņa t, ka Dievs ir kļa t uņ 
ideņtifice jas ar mums, ciļve kiem, visos mu su dzī ves apsta kļ os, priekos uņ be da s, cī ņ a s uņ uzvara s, baiļe s uņ 
cerī ba s. Ziemassve tki ņozī me , ka Dievs sta v ciļve ku puse . Š a ds mieriņa jums mums dod cerī bu, drosmi uņ 
spe ku, sastopoties ar dzī vi ik dieņas, ar visiem ta s pa rbaudī jumiem. 
 Lai jums ir priecī ģi, sve tī ģi uņ miera piļņi Ziemassve tki, uņ ļaimī ģs, veseļī ģs Jauņais ģads! 

 
 

LELBA prieks ņieks,  
Pra vests Guņa rs Lazdiņ s   
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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) 

G aidot Kristus piedzims aņas sve tkus, iedziļ iņa simies taja  brī ņuma , kam ģatavojamies. Vai esi ka dreiz doma jis par 
spiļģtiem koņtrastiem / pa rsteiģumiem, kas aprakstī ti Kristus piedzims aņas sta sta ? 

• Pasauļes pestī ta js piedzimst Marijai, ņeieve rojamai sievietei - doma jams, ka tru cī ģai ba reņei - ņevis priņcesei 
vai ģaļma da mai. 

• Je zus, pasauļes Lieļskuņģs piedzimst ļopu ku tī , jo viņ a veca kiem ņebija pieejamas citas vietas uņ ģru tņiecī bas 
beiģa s, Marijai bija ja dodas ceļ a  ka ja m, jo Ja zeps uņ Marija bija tik tru cī ģi, ka ņevare ja atļ auties e zeļi. 

• Eņ ģ eļ u ve stī jums ņeizskaņ piļse ta , kur vaira k ciļve ku vare tu to ņokļausī ties, bet ļaukos, kur to dzird ģaņi, ņe-
vis ka di Bazņī cas kuņģi. 

• Ziemsve tku brī ņums risiņa s maza , ņeciļa  sa dz iņ a  va rda  Betļe me, ņevis ģaļvas piļse ta , kur atrodas visa vara 
uņ Dieva sve tais tempļis. 

Š iem koņtrastiem bu tu mu s ja pa rsteidz uņ mums ja atģa diņa, ka Ziemsve tku brī ņums saistī ts ar ņeģaidī to. Ta  tas bija 
toreiz, bet, ka  tas ir s odieņ? Ko saģaidi ņo Ziemsve tkiem? Ka das ir Tavas sirds iļģas vai ļu ģs aņas? 
Doma ju, ka katrs ve ļamies piedzī vot dievis k a  kļa tbu tņi - Dievs ar mums - Dieva siļto pieska rieņu. Gribas persoņī ģi 
saņ emt eņ ģ eļ a ve sti. Bu t skaisti piedzī vot PA RŠTEIGUMU, kas paļī dz dzī vi saprast, ka  arī  Dievam vaira k uztice ties. 
Ziemsve tku pa rsteiģums: Tautai kas staiģa ja tumsī ba , kas maļdī ja s uņ apka rt kļī da, ņe vieņme r ejot Dieva ceļ us, Dievs 
soļa, ka viņ iem atspī de s ģaisma (Jes 9:1). Dievs saģa da s tiem ļieļu prieku. PA RŠTEIGUMŠ 
Lieļa kais sve tku pa rsteiģums uņ brī ņums ņav Kristus be rņiņ a piedzims aņa, bet, ka Pestī ta js piedzimst TEV. Je zus ir 
Tavs Pestī ta js! Š obrī d ņedoma sim par kaimiņ iem, ņeaizbiļdiņa simies sakot: kur ņu maņ, ņeesmu to peļņī jis, citi ir ļa-
ba ki, jo skaidrs, ka Kristus dzimis arī  tiem, bet sirdī  iesļe dzi patiesī bu, ka Dieva De ļs ņa k pasauļe  Tevis de ļ , jo Tu esi 
Dievam svarī ģs. Es Tevi tavā vārdā esmu saucis, tu esi mans, saka Dievs. PA RŠTEIGUMŠ 
Tava  dzī ve  - ņerauģoties uz visa m ta s ņepiļņī ba m, tuks umu, pat tumsu - atspī d Dieva ģaisma. Dievs ar Tevi. Tava , ka  
arī  maņa  tuks uma  ieņa k dievis k ais ar savu ģaismu uņ mieru. 
Pestī ta js ieņa k ņeģaidī ta  vieta , pie ņeģaidī tiem ciļve kiem. Eņ ģ eļ u ve sts doma ta Tev: Dievs ar Tevi. Lai Tas Tevi stipri-
ņa uņ iedros iņa daļī ties ar evaņ ģ e ļija ve sti tuvuma  uņ ta ļuma . 
Ve ļu jums s ajos sve tkos uņ 2018. ģada  piedzī vot Dieva pārsteigumus!  Gods Dievam auģstī ba ! 

Šarma Eģļī te, 
Vidieņes apģabaļa pra vestes vietas izpiļdī ta ja 

M ī ļ a  draudze! Ve ļam jums ikvieņam ģais i, ģais i ņosviņe t Kristus dzims aņas sve t-
kus ar Edvarta Tutera va rdiem: 
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! 

 

Nove ļam jums arī , ļai jauņais ģads jums ir sve tī bas piļņs ar Gotharda Caucis va rdiem: 
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. 
 

 
Širsņī ba  uņ draudzī ba , Iņese, Jerry uņ "Boris"! 

M īļā Draudze! 
Novēlam priecīgus un gaišām 
domām bagātus Ziemassvēt-
kus! Spēku un veselību 2018. 
Gadā!  
Lai svētku mirdzumā dzimst 
ticība, cerība un mīlestība 
jauniem darbiem un sapņiem!   
 

Modris  un Valija Galenieki  
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M īļie draugi! 

Priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu, veselīgu Jauno Ga-

du! 

Jānis un Ināra Ievāns 

Klusa nakts, svēta nakts... 

V issirsnīgākos un mīļākos sveicienus Kristus pie-

dzimšanas svētkos, kā arī svētības vēlējumus Jaunajā 

2018.gadā visai Sv. Pēteŗa draudzi vēlē— 

Daumants Hāzners, 

Ināra Kiršteins, 

Rūta Veitmanis 

C 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 ējš logos sniegpārslu  

mežģīnes kar,  

Uz galda vāzē līkst  

egles zars,  

Un klusiem soļiem,  

rāms un gaidīts,  

Pār slieksni kāpj  

Svētvakars. 
 

No sirds novēlu visiem gaišus un svētīgus  

Kristus dzimšanas svētkus. 

Pārsla Gagainis  

S irsnīgs, sirsnīgs paldies visiem draudzes locekļiem, 

it sevišķi draudzes Dāmu komitejai par ziediem, 

ziedojumiem un mīļiem vārdiem mana vīra Alberta 

Legzdiņa aiziešanā mūžībā.  

 

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 sve tku akta  2017. ģada 18. ņovembrī  C LOA vaļdes ļocekļe Iņese Štokes pasņiedza 
Modrim Gaļeņiekam C LOA Atziņī bas rakstu. Modris ir darbojies turpat visa s uņ turpiņa darboties 
vaira ka s ļatvies u  orģaņiza cija s C ika ģa , tai skaita : Šv. Pe ter a draudze , C LOA revī zija , Vī ru korī , Radio 
Raidī jumu komiteja , Športa pa rvaļde , Iņz eņieru biedrī ba , utt. Ka  Iņese miņe ja apsveikuma ruņa : „Maņ ir 
ļieļs prieks uņ ģods pasņieģt s o C LOA Atziņī bas rakstu persoņai, kas iļģģadī ģi ir stra da jis, darbojies uņ 
atbaļstī jis visvisa dus pasa kumus ģaņ draudze s, ģaņ visa da s socia ļa s orģaņiza cija s, vieņme r ieņ emdams 
atbiļdī ģus amatus—to dara ve ļ arvieņ—ņeņoģurdams! Visa s orģaņiza cija s, kur viņ s  sasta v, uņ ko atbaļsta, 
ta s ir apme ram 8, ņeskaitot viņ a profesijas uņ sporta orģaņiza cijas, viņ s  ir ieriņdots visauģsta ka s paka pes 
kateģorija s.” 

S irsņī ģi pateicos Šv. Pe tera draudzei par apsveikumu uņ ziediem Latvijas Vaļstssve tku sviņī ba s C ika ģa . 
Maņ tas bija ļieļs uņ aizkustiņos s pa rsteiģums! 

Ar cieņ u, Modris 
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS 
DIEVKALPOJUMU K ALPOTĀJU SARAKSTS 

M arts  
6. Andrejs Ezers un Ēriks Sprenne 
13. Ivars Kēlers un Austra Kēlers 
20. Benita Lāčkājs un Pārsla Gagainis  
25. Arurs un Mirdza Gaiķis 
27. Uldis Pūliņš un Ilmārs Riekstiņš 
 

A prīlis   
3. Modris Galenieks un Guntis Kiršteins 
10. Ivars un Ruta Freimanis 
17. Dace Pencis un Inese Stokes 
 

Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs.  Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot pēr-
mindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com                        Pārsla Gagaine 
 

Liturģiskās krāsas: 6. uņ 13. marts—vioļeta; 20. marts (Pu poļu sve tdieņa)—sarkaņa; 25. marts (Lieļa  piektdie-
ņa)—meļņa; 27. marts (Kristus auģs a mceļs aņa s sve tki—Lieļdieņas)—baļta; ņo 3. aprī ļ a ļī dz 8. maijam (ieskaitot)—
baļta; 15. maijs (Vasarsve tki)—sarkaņa; 22. maijs (Trī svieņī bas sve tki)—baļta; ņo 29. maija ļī dz 19. ju ņijam 
(ieskaitot)—zaļ a; 26. ju ņijs (Ja ņ a Kristī ta ja dieņa)—baļta; ņo 3. ju ļija ļī dz 13. ņovembrim (ieskaitot)—zaļ a; 20. ņo-
vembris (Mirus o piemiņ as dieņa—Mu z ī bas sve tdieņa)—baļta, ņo 27. ņovembra ļī dz 18. decembrim (ieskaitot)—
ziļa vai vioļeta; 24. decembris (Kristus Piedzims aņas sve tvakars)—baļta uņ 31.decembris—baļta.   
          Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis 

DIEVKALPOJUMU, PASĀKUMU UN KALPOTĀJU SARAKSTS 

D ECEMBRIS 

3. decembris 10:00—Adveņta 1. sve tdieņas dievkaļpojums ar dievģaļdu. 
10. decembris 10:00—Adveņta 2. sve tdieņas dievkaļpojums.  
  Pe c dievkaļpojuma—sadzieda s aņa s 
17. decembris 10:00—Adveņta 3. sve tdieņas dievkaļpojums ar dievģaļdu. 
24. decembris 17:00—Ziemsvētku Svētvakara dievkaļpojums. 
31. decembris 17:00—Gadmijas dievkaļpojums ar dievģaļdu. 
 

J 
anvāris, 2018. gads 

 

7. janvāris  10:00—Dievkaļpojums ar dievģaļdu 
14. janvāris 10:00—Zvaigznes dienas uņ Šv. Pe ter a draudzes 21. ģadadieņas 

dievkaļpojums. 
21. janvāris 10:00—Epifa ņijas ļaika 3. sve tdieņas dievkaļpojums ar dievģaļdu. 
 11:45—Bī beļes stuņda. 
28. janvāris 10:00—Epifa ņijas ļaika 4. sve tdieņas dievkaļpojums.   
 

P ērminderi 
 
3. decembris A rija Berģmaņis uņ Ruta Freimaņis  
10. decembris Kaļvis Cers uņ Maija Tiļļiks-Dombrovskis  
17. decembris Ja ņis Eizis uņ Arturs Gaik is  
24. decembris Imaņts Cers uņ Daiģa Cers  
31. decembris Uļdis Pu ļiņ s  uņ Iļma rs Riekstiņ s   
 
7. janvāris  Ru ta Eicheņfeļds uņ Beņita La c ka js  
14. janvāris Ja ņis uņ Iņa ra Ieva ņs  
21. janvāris Austra uņ Ivars Ke ļers  
28. janvāris Modris Gaļeņieks uņ E riks 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 ļī dz 17. decembrim (ieskaitot)—vioļeta; 24. decembris (Kristus 
Piedzims aņas sve tvakars)—baļta uņ 31.decembris—baļta. 7. uņ 14. jaņva ris—baļta, 21. uņ 28. jaņva ris—
zaļ a. 

mācītājs Ojārs Freimanis 

 
Pie draudzes kasiere m var ieģa da ties jaunākā tulkojuma Bībeles latviešu valodā, ka  arī  

LELBāL 2018. gada Gadagrāmatas 
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DĀMU SAIMES KALENDĀRS 
 

2. decembris  Ziemsvētku tirdziņš ņo 9:00 ļī dz 16:00 
3. decembris Šiļtas pusdieņas—IV grupa: Iņa ras Kirs teiņs uņ Maijas Tiļļiks-

Dombrovskis vadī ba  
10. decembris IV grupa. Kafijas ģaļds uņ Ziemsve tku ieskaņ as sadzieda s aņa s 
17. decembris  IV grupa. Kafijas ģaļds 
      
7. jaņva ris   Kafijas ģaļds—V grupa: Pa rsļas Gaģaiņis uņ Iņa ras Ieva ņs vadī ba  
14. jaņva ris   V grupa. Siltas pusdienas. 
21. jaņva ris   V grupa. Kafijas ģaļds. 
28. jaņva ris   V grupa. Kafijas ģaļds 
 

PIPARKŪKAS 
Piparku ku taļka ņobeiģta! Pateicoties daudz paļī ģiem, me s izcepa m rekorda skaitu 
piparku ku.  Taģad ņevieņs ņevare s su dze ties, ka pietru ka piparku kas, pas u e s aņai jeb 
da viņa s aņai.  Paļdies Guņtai Kirs teiņei par taļku orģaņize s aņu uņ, protams, visiem darba 
ru k ī s iem! Taģad ve ļ sta v prieks a  pī ra ģu taļka, 29., 30. ņovembrī  uņ 1. decembrī .  
Ziemsve tku tirdziņ s  ir 2. decembrī  ņo 9:00  ļī dz 16:00 

 
Mī ļ ie draudzes ļocekļi, 
Da mu komitejas va rda  uņ arī  
persoņī ģi sveicu ju s Kristus dzims aņas 
sve tkos.  Lai s ie Ziemsve tki dod jums 
mieru, ļabu veseļī bu uņ bu t 
pateicī ģiem par visu ko ju s esiet 
saņ e mus i Viņ a ģa dī ba .  Š ais sve tkos 

ņeaizmirsī sim sļimos uņ visus, kuri cies .  

Ve ļreiz, priecī ģus Ziemsve tkus uņ ļaimī ģu, 
sve tī ģu 2018. ģadu. 

 
  Iņa ra Bļu mberģa, Da mu komitejas prieks ņiece 
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DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

D 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 

O kto bra me ņesī  dzims aņas dieņas atzī me : 
Mirdza Gaik is, Ruta Freimaņis, Eļizabete Freimaņe, 
Veļta Cukurs uņ Iņa ra Ieva ņs. Šveic Iņa ra 
Bļumberģa uņ ma c. Oja rs Freimaņis  

N ovembra ģaviļ ņiekus sveic ma c. 
O.Freimaņis, Iņa ra Bļumberģa. Dzims aņas dieņas 
atzī me : Iņese Štokes uņ Iņta Duks. C ika ģas Vī ru 
kor a diriģ eņte Ma ra Va rpa uņ prieks ņieks Juris 
Pu ļiņ s  

 
C ika ģas Vī ru koris diriģ eņtes Ma ra Va rpas vadī ba  piedaļī ja s La c pļe s a dieņas dievkaļpojuma  2017. ģada 
12. ņovembrī . 

Foto ņo O. Freimaņ a archī va 
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Jauka Pēcpusdiena Sv. Pētera draudzes īpašumā! 

P irms sve tku ļaiks iesta jas uņ ļai pa rvare tu dru mas, ļietai-
ņas rudeņs dieņas, mu su draudzes da mas rī koja jauku, priecī -
ģu pasa kumu, Ma ksļas uņ Vī ņu pe cpusdieņu.  Bija doma aici-
ņa t mu su pas u c ika ģieti, ma ksļiņieci Leļdi Ori izsta dī t savas 
ģļezņas uņ apvieņot izsta di ar vī ņu deģusta ciju. Uņ ta  arī  tapa 
mu su jauka  pe cpusdieņa. Leļde bija ļ oti pretimņa kos a, atveda 

ģļezņas ņo pas a sa kum ģadiem ģļezņotas, kas ve ļ atrodas vi-
ņ as ī pas uma , ka  arī  drauģi “aizdeva” ģļezņas, kuras viņ i bija 
ieģa da jus ies ļaika ģaita .  Arī  ņetru ka ģļezņas, kuras bija pa r-
dos aņa , uņ vaira ki ciļve ki bija ģaņdarī ti ieģa da ties ta s sava  

ī pas uma . Lī ģa Ejupa, ALA’s Kuļtu ras vadī ta ja, pasņiedza ļ oti 
izsmeļ os u CV par Leļdi, pasta stot par Leļdes skoļas ģadiem, vai-
ra ka m izsta de m uņ ģļezņiecī bas ievirze m.   
Šekoja ļ oti ļabi apmekļe ta uņ sirsņī ģa viesos aņa s, vī ņu uņ uzko-
z u baudī s aņa.  Mu su da mas bija saģa da jus as baģa tī ģu, eļeģaņtu 
ģaļdu ar uzkoda m.  Veļģa Driļļe-Eize uņ Beņita La c ka ja bija pie-
stra da jus as ļai viss  ļabi izdotos, pat bija ņorī kojus as savus vī -
rus, Ja ņi uņ Heļmutu ka  vī ņu “ekspertus”, ņe tik ieļe ja vī ņu, bet 
arī  deva “tastiņģ ņotes”.  Pie vieņa ja piemiņ, ka daz i ņo Leļdes 
Ores drauģiem ņoziedoja vī ņu s im vakaram. 

Bija m paciļa ti, ka pe cpusdieņa ļabi uņ draudzī ģi ņorite ja uņ arī , ka s is pasa kums deva ļabu atļikumu mu su Da mu Šaimes ļabda-
rī bas darbam. 
Uz Leļdes ieteikumu ņoļe ma m, ka atļikums tiks su tī ts uz PLMC, t.i. “Pasauļes ļatvies u ma ksļas ceņtru”.  PLMC tika dibiņa ts Rī ģa  
2011 .ģ. 16. marta .  Pats ma ksļas ceņtrs tika atkļa ts 2014. ģada , Ce sī s.  Ka  Vija Be rziņ a, PLMŠ prieks se de (AŠV) raksta, “Katrs 
ziedojums, vai tas bu tu ma ksļas darbs vai fiņaņsia ļs atbaļsts, ir ņozī mī ģs ieģuļdī jums Latvijas kuļtu ras maņtojuma .  Latvies u  
ma ksļiņieki, dzī vodami a rpus Latvijas kļ u st daļ a ņo Latvijas kuļtu ras uņ ma ksļas ve stures sasta vdaļ as.” 
 

Ve ļreiz paļdies Leļdei, Lī ģai, Veļģai, Beņitai, Ja ņim, Heļmutam uņ ikvieņai mu su draudzes da mai, kura pieļika roku, ļai sarī ko-
jums izdotos. 

Iņa ra Bļumberģa, foto: O. Freimaņis 
 

 
 

M irus o piemiņ as dieņa , jeb mu z ī bas sve tdieņa  2017. ģada 26. 
ņovembrī  par piemiņ u mu z ī ba  aizģa jus ajiem draudzes ļocekļ iem uņ 
piederī ģajiem tika iedeģtas svecī tes uņ ņoture ts aizļu ģums.  Paļdies 
Meļitai Bu deņieks par vaiņaģa izģatavos aņu. 
 
 
 
 

Foto: Eļizabete Freimaņe 
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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. 

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 

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!  
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DRAUDZES ZIŅAS 
St. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forest Preserve Drive 
Wood Dale, 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 Blūmberga 847-832-0933;  gblumb@aol.com    
 

Tālrunis baznīcā:    630-595-0143  
 

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. 
Raksti nākošajām Draudzes Ziņām jāiesniedz  mācītājam Ojāram Freimanim
(ojars.freimanis@gmail.com) līdz  2018. gada 21. janvārim. 


