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Š ovasar jau otro reizi (pirma  reize 
bija ieprieks e ja  vasara  2 nede ļ as)  
man bija iespe ja 3 nede ļ as kaļpot Zie-
meļ amerikas ļieļa kaja  ļatvies u centra  
Gar ezera .  Ma cī ju vidusskoļas pirma-
ja m kļase m ticī bas ma cī bas jeb reļiģ i-
jas un e tikas prieks metu, darbojos ar 
Gar ezera saģatavos anas skoļas be r-
niem, ka  arī  be rnu nometnes be r-
niem. Mana  skatī juma  tas bija sve tī ģs 
ļaiks ģan be rniem, ģan man pas am. 
Š aja s nede ļ a s sapratu, ka Gar ezers 
man ir kļ uvis tikpat tuvs, ka  tiem ļat-
vies iem, kas tur pavadī jus i pat visus 
51 ta  pasta ve s anas ģadus. Me ģ ina s u 
izkļa stī t, ka de ļ . 
 

Pirmka rt, Gar ezers sevī  nes baģa tī ģu 
paģa tni. Paģa tne ir ļ oti bu tiska ciļve -
ku un tautu veidos ana s skoļa. Paģa t-
ne  me s varam atrast to, kas mu s, ta -
dus, ka di esam s odien, ir forme jus i. 
Katra  zin a  tie ir ģan mu su vecveca ki, 
ģan veca ki, ģan skoļota ji. Bet mu su 
forma cija ir notikusi arī  ļatviskaja  bu -
tī ba . Ta  ir tautas ve sture un tradī cijas.  
Ma coties mu su tautas ve sturi, kļ u st 
saprotama ki, ka de ļ  esam tik sī ksti un 
neatļaidī ģi, ka de ļ  spe jam sasnieģt 
daudz ko, kas varbu t tik ļabi nepado-
das cita m tauta m. Daz reiz ģan s is ļat-
viskais sī kstums robez ojas ar stu rģaļ-
vī bu, kas var trauce t ļabu rezuļta tu 
sasnieģs anu. No ve stures me s ma ca -
mies arī  to izauģsmi, ko esam piedzī -

vojus i ticī ba . Latvju tauta, ļī dzī ģi ka  
citas tautas (izn emot Izrae ļa tautu) 
ta s pirmsa kumos savu ticī bu baļstī ja 
daudzdievī ba  jeb poļiteisma . Teoļo-
ģ iski to de ve  par ticī bas be rnī bas 
posmu, jo ciļve ki ve ļ nespe j saprast, 
ka Dievs var bu t viens vienī ģs. Vieģ-
ļa k bija uztvert Dievu ka  sauļi, ka  
ģaismu, ka  kaut ko no dabas. Par to 
apustuļis Pa viļs raksta 1. Kor 3 „Es 
vēl nevarēju runāt ar jums kā ar garī-
giem cilvēkiem, bet tikai kā ar miesī-
giem, kā ar maziem bērniem Kristū.  
Es jūs dzirdīju ar pienu un citu barību 
nedevu, tādēļ ka jūs to nespējāt uz-
ņemt.” Tice t daudzdievī bai, ta tad, 
nozī me  bu t ve ļ miesī ģam, ve ļ nepie-
auģus am, kam der tikai piens. Kad 
esam pieauģus i, me s varam e st visa -
da veida barī bu. Kad esam ticī ba  pie-
auģus i, me s ticam vienam vienī ģa-
jam—Trī svienī ģajam Dievam, kas 
teoļoģ ija  tiek de ve ts par monoteis-
mu.  
 

Otrka rt, s obrī d me s dzī vojam ta-
ģadne —ta dos apsta kļ os, ka dus ģa-
diem iļģi esam veidojus i. Gar ezera  
tas ir redzams ģan jaunaja s bu ve s, 
ģan interneta pieeja , ģan technoļoģ i-
ju ļietos ana , ģan arī  taja s vieta s, kur 
nepiecies ams pamatī ģs remonts, kur 
kaut kas ļaika ģaita  jau noļietojies. 
Taģadni me s redzam arī  s oģad neie-
rasti kupļaja  Gar ezera studentu un 

E nkurs senatne  ciļve kiem sim-
boļize ja dros ī bu. Ve stuļes Ebre-
jiem autors enkuru node ve  par 
cerī bu Je zu  Kristu . Ebr 6:19-20 Ta  
mums ir stiprs un drošs dvēseles 
enkurs, kas sniedzas dziļi iekšā aiz 
priekškara,  kur Jēzus par mums 
iegāja pirmais, uz mūžiem tapdams 
par augsto priesteri. 
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P irms vaira kiem ģadiem Latvija , Liepa ja , kur es 
dzī voju, redze ju uz ietves saļ imstam ka du kunģu 
ģados, kas nebija pa ra k ļabi ģ e rbies. Ta  bija ta da 
diezģan dzī va vieta, kur ciļve ki na ca un ģa ja. Daudzi 
paģa ja ģara m, nodoma dami, ka vin s  ir pa ra k stipri 
ļietojis aļkohoļu. Es tome r pieģa ju pie vin a un, ne-
sajutis neka du aļkohoļa smaku, piezvanī ju a trai pa-
ļī dzī bai un paģaidī ju, kame r atbrauca vin am pakaļ . 
Š im ciļve kam bija probļe mas ar sirdi.  
 
Vai s aja  situa cija  es rī kojos ka  
z e ļsirdī ģais samarietis? Man ja at-
zī st, ka tome r ne . Tas ir mu su piļ-
soniskais piena kums – tas ir kat-
ra kristies a piena kums paļī dze t 
otram, kad tas ir nona cis neļai-
me . Tome r ta  nav z e ļsirdī ģa  sa-
maries a rī cī ba. Lu kas evan ģ e ļija  
mine tais samarietis rī koja s 
daudz ta ļa k un daudz vaira k, ko 
me s parasti ikdiena  nekad neda-
ra m. Me s izdara m to vienu soļi, 
kas ir nepiecies ams, ļai ka dam 
paļī dze tu, un ar to arī  viss bei-
dzas. Paļī dze t otram, ta da  norma -
ļa  apme ra , kad tas ir nokļ uvis ne-
ļaime , nav neka ds varon darbs. Tas ir tas, kas mums 
vienka rs i ir ja dara.  
 
Šta stu par z e ļsirdī ģo samarieti Je zus izkļa sta ka  at-
biļdi uz ļikuma zina ta ja jauta jumu: “kas man jāda-

ra, lai iemantotu mūžīgo dzīvību?” Je zus s aja  ģara-
ja  atbiļde , skaidri pasaka, ka ar kaut ka  darī s anu 
mu z ī ģo dzī vos anu jeb Dieva vaļstī bu nopeļnī t ne-
var neviens. Ta de ļ , ka me s nevaram izpiļdī t baus-
ļī bu. Ta de ļ , ka me s nekad pietiekos i nespe jam pa-
ļī dze t savam tuva kajam. Un ta de ļ , ka mu su z e ļsir-
dī ba, iepretim Dieva da va tajai, tome r ir ļ oti niecī -
ģa.  
 

Kas tad ir s ī  bausļī ba, kuru me s 
piļnī ba  izpiļdī t nespe jam? Liku-
mus zina ta js sacī ja: “Mīli Kun-
gu, savu Dievu, no visas savas 
sirds un no visas savas dvēseles, 
un ar visu savu spēku, un ar visu 
savu prātu un savu tuvāko kā 
sevi pašu.”  
 
Mī ļe t Kunģu, savu Dievu no 
visas savas sirds un no visas 
savas dve seļes, un ar visu savu 
spe ku nozī me , ka mums sava  
dzī ve  vienme r Dievs bu tu ja tur 
un ja ļiek auģsta k par visu citu. 
Vai me s ikdiena  to spe jam? Es 
ka  ģarī dznieks to nespe ju. Ma-

na ikdiena ir saistī ta ar kaļpos anu, ar Bī beļes ļasī -
s anu, stude s anu un ļu ģs ana m. Tome r es nespe ju 
s o bausļī bu piena cī ģi izpiļdī t. To nav spe jis ne-
viens pravietis, kas ir mine ts Bī beļe , to nav spe ju-
s i Kristus apustuļ i, to nespe j izdarī t neviens ciļ-

ŽĒLSIRDĪGAIS SAMARIETIS  

be rnu puļka . Citiem ļatvies u vaļoda, tradī cijas un 
ve stures zina s anas ir apbrī nojami auģsta  ļī menī , 
kurpretim, citiem—ļ oti va jas, vai ģandrī z vairs vis-
pa r nav. Lī dzī ģi tas attiecas uz ģarī ģajiem jauta ju-
miem. Ka diem prieks zina s anas kristietī bas pamat-
ļieta s ir ļ oti auģstas, bet citiem ta du tikpat ka  nav. 
Tome r ļabi, ka rī ta ļu ģs ana s, dievkaļpojumos un ticī -
bas ma cī bas jeb reļiģ ijas un e tikas kļase s joproja m 
atkļa ti par ticī bu runa . Visiem Dieva va rds ir dzir-
dams, kas ve ļreiz uzsver Gar ezera devī zi—Dievam 
un Latvijai. Mu su—tas ir visu LELBAs ma cī ta ju un 
draudz u uzdevums ir s o tradī ciju un ievirzi turpina t. 
 

Tres ka rt, na kotne. Na kotne Gar ezeram, na kotne 
ļatvju tautai, izkaisī tajai pasauļe , na kotne mu su 
draudze m un mu su pas u na kotne. Es vienme r uz 

ļieta m esmu raudzī jies optimistiski. Cens os saskatī t 
ļabo vai vismaz perspektī vu arī  tad, ja ļiekas, ka viss 
ir tikai meļnos ton os. Kaļpojot Gar ezera , tikdamies 
ar be rniem un citiem skoļota jiem, varu secina t vie-
nu—mums ka  ļatvju tautai sves uma , ka  neļieļai sau-
jin ai sī kstu, uzticī ģu saviem me rk iem un ticī ģu Die-
vam ciļve ku, ir na kotne. Be rni ma ca s uzcī tī ģi un 
ve ļas savu dzī vi saistī t ar ļatvietī bu. Ma cī tais Dieva 
va rds arī  atrod dzirdī ģas ausis un atve rtas sirdis.  
 

Esmu pa rļiecina ts, ka ta  turpinot, me s varam sare-
dze t ļatvies us ģan Amerikas sabiedrī bas darbī ba , 
ģan ļatvies u orģaniza cija s, ģan arī , kas man ka  ģa-
rī dzniekam visvaira k ru p, mu su draudze s. Dievs 
sve tī  Latviju! … un ļatvies us!               

O.F. 
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ve ks. Katru dienu ir ka das situa cijas, kur me s netu-
ram Dievu auģsta k par visu. Ik pa brī dim me s tu-
ram auģsta k par Dievu ka das citas ļietas vai ciļve -
kus. Ta de ļ  mums ja ļ auj Dievam sevi mainī t, un s is 
main as process nav vienas dienas, nede ļ as, me nes a 
vai ģada darbs, bet ģan tas ir viss mu su mu z s no 
pirma s dienas, kad sevi sa kam apzina ties ļī dz die-
nai, kad tiekam aizsaukti no s ī s dzī ves. Mums ir 
ja ļ auj Dievam sevi mainī t, bet ne vienme r to ģri-
bam. Mums patī k rī koties vaira k ta , ka  pas i esam 
noļe mus i, nevis paļ a vī ba  uz Dievu.  
 
Tas izkļausa s diezģan dru mi, ka to nespe jam. To-
me r ļaba  zin a bausļī ba  ir ta , ka tad, kad sa kam sa-
prast, ka me s daudz neko pas i nevaram izdarī t sa-
va  dzī ve , mums ir ja mekļe  paļī dzī ba, un s ī  paļī dzī -
ba ir Kunģs Je zus Kristus. Bausļī bas me rk is ir pie-
vest mu s pie Vin a.  Tas ir viss, ko Dievs no mums 
saģaida, un Kristus mu su vieta  dara visu pa re jo. Jo 
Vin s  bausļī bu ir piepiļdī jis pie krusta.  Vin s  ļ auj 
mums bu t Dieva z e ļsirdī bas tuvuma  ik dienas, nes-
katoties pat uz to, ka me s nespe jam visas ļietas 
idea ļi izdarī t un nekad nespe sim.   
 
Me s ties a m cens amies paļī dze t cits citam, un tas ir 
brī nis k ī ģi, bet, ļasot s o ļī dzī bu par samarieti, mums 
ir ja atzī st, ka tik daudz, cik vin s  darī ja s im cietus a-
jam, me s tome r nedara m. Izte ļosimies to situa ciju: 
samarietis apsta jas un paļī dz cietus ajam. Uzļej eļ ļ u 
uz bru ce m, ļai nomierina tu ta s, jeb mu sdienu me-
dicī nas vaļoda  runa jot – dod pretsa pju ļī dzekļi. Tad 
uzļej vī nu, ļai dezinfice tu s ī s bru ces. Iese dina sava  
Cadillac un aizved uz Trump International Hotel 
C ika ģa . Tur vin s  ne tikai atsta j cietus o ciļve ku un 
apmaksa  vin a uzture s anos, bet vin s  papiļdus iedod 
naudu viesnī cas pa rvaļdniekam, divus dena rijus, 
kas ir divu dienu caurme ra darbinieka ataļģojuma 
apme ra . Vin s , dodot s o naudu viesnī cniekam, pasa-
ka, ka, ja ve ļ ģadī tos ka di izdevumi, tad es vin s  at-
kaļ atbrauktu un visu samaksa tu. Kurs  no mums ta  
ir ka dreiz dzī ve  darī jis ar pavisam sves u ciļve ku?  
Es varu dros i pasacī t, neviens! Me s, protams, ci-
tiem ka da  me ra  paļī dzam, un tas ir mu su sve ts pie-
na kums, bet me s nekad nedara m tik ļ oti daudz ka  
s is samarietis aprakstī taja  situa cija .  
 
Me s nespe jam paļī dzī bu snieģt ta , ka  s aja  sta sta , 
bet tas ļiek mums aizdoma ties, ka mums ir ja ma ca s 
paļī dze t citiem ļaba k. Mums ir ja ma ca s paļī dze t 
citiem vaira k un kvaļitatī va k, jeb paļī dze t dziļ a k 

iedziļ inoties esos ajos apsta kļ os un ta ļa ka s konsek-
vence s. Ka pe c ta da neļaime ir notikusi? Ne vienme r 
ar ciļve kiem atģada s ta das neļaimes, kur ir redza-
mas a re jas bru ces un sasitumi. Biez a k ciļve kam ir 
ja paļī dz, kad vin am ir citas probļe mas, citas ģru tī -
bas un citas situa cijas, kas ir saistī ts ar dve seļi, kas 
ir saistī ts ar pas saju tu. Un tur, ļai paļī dze tu, mums 
ir daudz ja ma ca s.  
 
Doma jot par paļī dze s anu, mums ir ja uzdod sev ve ļ 
ka ds jauta jums: “vai me s pas i ļabpra t san emam 
pieda va to paļī dzī bu no citiem?” Parasti me s atsaka -
mies no ta s, jo ļiekas, ka visu varam pas i. Atcere si-
mies savu be rnī bu, mu su be rnus un mazbe rnus – 
kad ve ļies vin iem paļī dze t aizpoģa t poģas, vai aiz-
s n ore t kurpju aukļas, visbiez a k dzirdam strupu no-
raidī jumu—es pats!  
 
Mums ļiekas, ka varam ļ oti daudz, bet ī stenī ba  ne-
varam. Mums ir ja ļ auj paļī dze t arī  sev, tad, kad tas 
ir nepiecies ams. Ka dreiz me s varbu t pat neredzam 
s o nepiecies amī bu, ka mums paļī dzī ba ir vajadzī ģa. 
L ausim, ļai mums paļī dz, ļ ausim Dievam mums pa-
ļī dze t, ļ ausim Kristum mums paļī dze t un ļu ģsim 
pe c s ī s paļī dzī bas.   
 
Dieva z e ļsirdī ba ir daudz ļieļa ka un pa ra ka par mu -
se jo. Š ai z e ļsirdī bai nav robez u. Cik reizes me s ļu -
dzam Dievam, tik reizes Vin s  mums atbiļd. Cik rei-
zes me s ļu dzam Vin am piedos anu par saviem ģre -
kiem, tik reizes Vin s  mums piedod, Vin s  neskaita. Š ī  
ir simta  reize – s ī  ir tu kstos a  reize, s ī  – biļjona  reize, 
un nu jau pietiek. Dievs mums piedod katru reizi un 
visu mu z u, katru mu su ģre ku, ja me s Vin am ļu -
dzam. Vin a z e ļsirdī bai nav robez u.  
 
Bī beļe  ir ka ds skaists sta sts, kur Pe teris runa  ar 
Kristu, un tur iet runa par piedos anu. Vin s  prasa 
Kristum, cik tad man reizes ir ja piedod savam bra -
ļim, kurs  kaut ko man sļiktu izdarī jis? Vai septin as 
reizes bu tu pietiekami? Kristus vin am atbiļd, ka 
septin desmit reiz septin as. Tas ir 490 reizes, daudz 
ģan. Bet ta  atbiļde nav cipara , bet ģan taja , ka 
mums, ļī dzī ģi ka  Dievs piedod, vienme r ja piedod 
arī  savam tuva kajam. Neskaitot, cik reizes me s pie-
dosim. Mu su ikdiena  s ad tad ir ta , ka  tad, kad mums 
ka ds dara pa ri, me s piedodam vienu reizi, otro, tre-
s o, desmito. Un tad ka da  brī dī  pasaka m, nu vienreiz 
pietiek! Esam izvesti no pacietī bas, un tad noteikti 
var bu t ļieļs konfļikts.  



4 

Dievs ģan ta  nedara. Vin a z e ļsirdī bai nav apsta jas, 
ta  nebeidzas. Vin s  arī  no mums neko citu nesaģai-
da, ka  vien uztice s anos Vin am, tas ir viss, ko Vin s  
ģrib, ļai me s paļ aujamies uz Vin u un uzticamies Vi-
n am. Dieva z e ļsirdī bas ļieļums ir me ra ms Vin a De ļa  
Je zu  Kristu , kurs  atdeva savu dzī vī bu par mums pie 
krusta, tas ir Dieva piedos anas me rs. Kristus mu s 
samierina ar Dievu.  
 
Vai me s ar ļabu darbu darī s anu spe jam nopeļnī t 

mu z ī ģo dzī vī bu? Protams, ka me s to nespe jam. Gri-
be tos, ka vare tu ta  pamatī ģi piepu ļe ties un tad viss 

bu tu ka rtī ba , bet tas ta  nav iespe jams, to s is sta sts 
mums pasaka. Tome r Je zus Kristus mu s aicina “ej 

un dari tu ta pat”, ta pat ka  z e ļsirdī ģais samarietis, 
nevis, ļai kaut ko nopeļnī t par to, bet, ļai para dī tu, 

ka Dieva darbi Je zu  Kristu  ir ietekme jus i arī  tavu 
dzī vi. Tas, ko Dievs ir darī jis ar mani, ļai vienka rs i 

izpauz as uz a ru, ka me s ve ļamies un ģribam paļī -
dze t citiem, ka me s ļabpra t san emam paļī dzī bu tad, 

kad mums ta  ir nepiecies ama, jo ta  me s varam sa-
prast Dieva mī ļestī bas ļieļumu, ko Vin s  mums ir at-
kļa jis Kristu : ej un dari tu ta pat! A men. 

Ma cī ta js Oja rs Freimanis 

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

“Laiks steidzas prom, tik nemanot jau drīzi”. 
   

V asara iet uz beiģa m, kaut ģan to nevar 
ta  sajust, ve rojot ikdienas a ra temperatu ru.  
Ja sa k ģatavoties draudzes dzī ves aktī vam 
rudens posmam. 

K a  jau aģra k mine ju, draudzes ļe mums 
pa riet uz ziedojumu pieteikumiem ir bijis 
sekmī ģs.  Pieteikumi pa rsniedz paģa jus a  
ģada budz eta  paredze to nodevu summu 
par 25%, un mums ve ļ nav atbiļdes uz aici-
na jumu pieteikt savu ziedojumu no 32 ģ i-
menes vienī ba m (ģ imene vai vieninieks), 
kaut ģan biedrzinis Ja nis Ieva ns izsu tī ja at-
ģa dina jumus. Lu dzu, ļu dzu pazin ojiet savu 
2016. ģada ziedojumu biedrzinim vai man.  
Ju su pieteikums nekur netiks pubļice ts, bet 
mums to der zina t, ļai varam apzinī ģi rī ko-
ties ar budz etu. 

P ar ziedojumiem runa jot, 17. ju ļija vaļ-
des se de  noļe ma m nepubļice t atsevis k us 
ziedota ju va rdus un summas piemin u zie-
dojumos, tikai ziedojumu kopsummu.  Ta -
pat vaļde noļe ma draudzes zin a s pubļice t 
tikai va rdus un ziedojumu kopsummu, tos 
ziedojumus draudzes vajadzī ba m kas pa r-

sniedz pieteikumu. Ja ka ds ve ļas, ļai vin a 
ziedojums tiek pubļice ts, ļu dzu to pazin ot 
un me s ta  darī sim. 

D iemz e ļ, mums ir ja atvada s no skais-
ta s ckurkļ avas, kas mu s ir ģadiem saģaidī -
jusi iebraucot pie dievnama.  Ta  nepa rcieta 
piebu ves uzbe rumu, kas daļ e ji apraka sak-
nes, un ļe na m beidzas nost.  Padome ap-
stiprina ja izdevumus kļ avas un ve ļ daz u 
beiģtu koku non ems anai ļī dz $3,000.  Do-
ma ju, ka to vare s izdarī t ļe ta k. 

P ar izdevumiem doma jot, 2017. ģada  
bu s ja atvieto baznī cas jumts.  Izmaksa ve ļ 
nav zina ma, bet ļe ta ta  nebu s. Ja ka dam ir 
zina ma ka da uzticama firma, kas s o darbu 
var uzn emties, ļu dzu to pazin ojiet man.  
Me s ceram dabu t vismaz trī s kontraktoru 
cenas. Draudzes vadī ba doma  na kos a  ģada  
ievest specia ļu akciju s ī  projekta ļī dzekļ u 
va ks anai, ļī dzī ģi ka  to darī ja m ar piebu ves 
projektu.   
  

U z redze s anos dievkaļpojumos un sa-
rī kojumos, 

Uļdis Pu ļin s  
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MARIJA, MŪSU KUNGA MĀTE 

Š odien, Romas katoļ u Baznī ca atzī me  ļieļus sve t-
kus: Vissve ta ka s Jaunavas Marijas debesī s uzn ems a-
nas un Ma ras zemes karaļienes sve tkus.  Š orī t arī  
mu su mī ļ ie ļatvies u katoļ u ma sas un bra ļ i svin s os 
sve tkus. Lai ģods un pateicī ba vin iem par to, ka vin i 
nav atsta jus i Dieva Ma ti nova rta , ka  to esam darī jus i 
me s, ļutera n i.  
  
Tas ir brī nis k ī ģi, jo ir bei-
dzamais ļaiks arī  pa re ja m 
kristī ģa s Baznī cas deno-
mina cija m atzī t Jaunavas 
Marijas ļieļo ļomu Dieva 
z e ļastī bas pļa nam ciļve -
cei.  Jo bez Marijas, vai 
ka das citas sievietes - 
Dieva De ļam, mu su Kun-
ģam, nebu tu bijusi iespe -
ja na kt pasauļes teļpa  un 
ļaika  ka  ciļve kam. 
 
 Ir ī patni, ka ne-
viens no Jauna s Derī bas 
autoriem nav, cik mums 
ir zina ms, pierakstī jis ne-
ko par Marijas be rnī bu, 
jaunī bu un vin as saģata-
vos anu dzemde t un au-
dzina t pasauļes Gļa be ju.  
Mums, ļutera n iem, nav 
pat nevienas Baznī cas 
dziesmas, kas ir veļtī ta Marijai, vissvarī ģa kais perso-
nai pirms Je zus. — Vai tas vare tu bu t ta pe c, ka Dievs 
apģa ja vī rieti, ļai dzemde tu pasauļes Mesiju? 
 Liekas, ka Romas katoļ u Baznī cai ir vaira k 
kas zina ms par Jaunavu Mariju, jo vin iem ir izveido-
jusies Marijas kuļts un ir daudz dziesmu par vin u. 
 
 Ve sturiski par Je zus ma ti Bī beļe  atrodam ģau-
z am maz.  Bibļiskie dati par Jaunavu Mariju, atroda-
mi ģaļvenoka rt Jauna  Derī ba ,  kaut arī  Veca  Derī ba  
atrodam atsevis k us pantus,  ko var attiecina t uz vi-
n u, ka  pieme ram: Jesajas 7:14 “...Redzi, jaunava kļ u s 
ģru ta un dzemde s de ļu, un vin a tam dos va rdu Ima-
nue ļs” t.i. Dievs ar jums.”   
 Viens no ve sturiskajiem faktiem ir, ka pasļu-
dina s anas brī dī  Marija un Ja zeps bija saderina ti 

(Lk.1:27, Mt.1:18).  A rpus ta  vin a tiek mine ta vai-
ra ka s vieta s un ļaikos tikai sakara  ar savu De ļu:  
Pie radinieces Eļizabetes ( v.39-40);  Betļe me , Je -
zus dzims anas ļaika  (Lk.2:4, Mt.2:1); Jeruza ļemes 
Tempļī , sevis s k ī stī s anas un Je zus prieks a  sta dī s a-
nas Dievam (Lk.2:22); Na carete , de ļa audzina s ana  
(Lk.2:51, Mt.2:23); Jeruza ļemes Tempļī , atrodot 

Je zu runa jam ar rakstu 
ma cī ta jiem (Lk.2:46);  
ka za s Ka na , Gaļiļeja  
(Jn .2:1); pie Je zus krus-
ta (Jn .19:21); pie Je zus 
kapa (Lk.24:10; 
Mt.28:1; Mk.16:1; 
Jn .20:1-9); ar ma cek-
ļ iem (Apustuļ u darbos). 
 Atsaucoties uz 
Pa viļa ve stuļe m un 
Apustuļ u darbiem 
(Lk.1:32,3:23-38; 
Rom.1:3; 2.Tim.2:8; 
Ap.d.2:30) daudzi Šve to 
rakstu pe tnieki uzska-
ta, ka Marija ir ce ļusies 
no Da vida ciļts.  Tome r 
Lu kas snieģta  ģ eneaļo-
ģ ija saista Je zu ar Da vi-
da namu caur Ja zepu, 
izsļe dzot Mariju, kas ar 
Šve ta  Gara spe ku Je zu 
brī numaina  ka rta  ien e -

ma un dzemde ja.   
 Padoma sim -  Ka  Baznī cas te vi (Bī beļe vai-
ra kka rt tika emende ta no Baznī cas te viem) var 
izskaidrot savu ļe mumu pies k irt Je zum Ja zepa 
ģ eneaļoģ iju, kad nevis Ja zeps, bet Dievs bija Je zus 
Te vs?  Un, ju du tradī cija  ģ eneaļoģ ija iet caur ma ti 
nevis te vu. Tas nora da, ka jau senos ļaikos sievie-
tes ļoma, arī  Dieva ma tes Marijas ļoma, tika apzi-
nī ģi pazemina ta, ļai izceļtu vī ries u domina ciju, ka  
poļitika , ta  arī  Baznī ca , kas ir turpina jusies ve ļ 
ļī dz pat s ai dienai. 
 
 Aģrī na  kristī ģa  Baznī ca Marijai nepieģrie-
za ļieļu ieve rī bu, ļī dz 431.ģ., kad Efe zas konciļs 
apstiprina ja Aļeksandrijas bī skapa Ciriļa ve stuļi, 
kur a  Marija ir saukta par Dieva Ma ti. Pe c tam par 
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Mariju rada s daudz ļeģ endu; un 4. un 5. ģadsimta  
piek ers ana s Marijai strauji pieauģa. 
 787.ģada Nī kaja konciļs saka: “Me s cienam 
un sveicam un ģoda jam ... mu su s k ī sto ļe diju, visus-
ve to Dieva Ma ti”.   
Vidusļaikos Marijas ģodina s ana kļ uva popuļa ra 
dievļu ģs anas forma, un vairoja s vin ai veļtī to dienu 
skaits. 
 Tad na ca Ma rtin a Lutera reforma cija, kas 
Marijas ģodina s anu samazina ja, bet neizsļe dz.   
Daudz ģadus Luters pasta ve ja, ka arī  Marija bija ne-
vainī ģi ien emta;  bet ve ļa k vin s  teica, ka Marija tika 
s k ī stī ta no visiem ģre kiem tikai Je zus ien ems anas 
brī dī  un paļika nevainī ģa, visu savu mu z u.  
  Ka  ģan Luters to vare ja zina t?  Luters arī  pa-
sta ve ja, ka Marija ir Dieva Ma te. 1552. ģ. vin s  mudi-
na ja ļu ģs ana  ļietot Ave Maria, bet atmeta “aizļu dz 
par mums ģre ciniekiem taģad un mu su mirs anas 
stunda ”. Luteram Marija bija “debesu karaļiene”– 
tome r vin s  brī dina ja, ļai s os va rdus neļieto par bie-
z u. 
 Ve ļa k, pietisma rezuļta ta  raciona ļisms un 
protestantu sektantisms tikpat ka  izskauda ļutera -
n u 16. ģadsimto piekopto Marijas ģodina s anu. 
 Jauna s derī bas references par Mariju biez i ir 
ta das,  kas uz vin u tikai nora da, ka  pieme ram: Ve s-
tuļe  ģaļaties iem (4:4), ko dzirde ja t s orī t,  kur ap. 
Pa viļs nora da uz Mariju rakstot, ka “Dievs su tī ja sa-
vu De ļu, dzimus u no sievas …” Lī dzī ģas nora des ir 
atrodamas arī  sinoptiskos evan ģ e ļijos. Ja arī  Pa viļs 
apzina ja s Marijas s k ī stī bu, vin s  to nemin, jo vin am 
bija svarī ģi para dī t tikai, ka Marijas ģru tniecī ba bija 
Dieva ģribas izpausme, ļai radī tu De ļu pakļ autu tai 
pas ai bausļī bai un ar ta da m pat ciļve ciska m ī pas ī -
ba m, ka  tiem, par kur iem Kristus atdeva savu dzī vī -
bu.  
 [ En ģ eļis pasļudina ja Dieva apz e ļos anu un 
kļa tieni, ka  neauģļī ģai Eļizabetei, ta  nevainī ģai jau-
navai Marijai,  un apļiecina ja, ka Dievam nekas nav 
neiespe jams (Lk.1:37). ] 
 Šekojot Veca s Derī bas tradī cijai, dziesma  sļa-
ve t ģoda jamas personas, Lu kas, caur Maģnificata, 
ka  ju s dzirde ja t (Lk.1:46-55),  apdzied Mariju ka  
pazemī ģo, pie kur as Dievs darī jis ļieļas ļietas, un 
apļiecina, ka ta de ļ  visas na kama s paaudzes sauks 
vin u par sve tī ģu.  Ta de ļ  katoļ u teoļoģi, atsaucoties 
uz Lu ku, pies k ī ra Marijai visas kristī ģa s Baznī cas 
ma tes ļomu. Dievs caur Mariju para dī ja savu kļa tie-
ni sava  De ļa , Je zu .  
 Ja ļasa m Veco Derī bu ve sturiska  skatī juma , 

ne Kristus, ne Marija tur nav burtiski mine ti.  Me-
sia niskie pareģ ojumi, to sa kumi un piepiļdī jumi, 
ir piļnī ģi atkarī ģi no Dieva ģribas un Vin a noļikta  
ļaika.   
Jauna s Derī bas mesia nisms ir viens no s a diem 
Veca s Derī bas pareģ ojumu piepiļdī jumiem.    
 Jaunais Testaments iera da Marijai teoļo-
ģ iski nozī mī ģu vietu Baznī cas kristoļoģ ija  un ekļe-
sioļoģ ia .  Marijas mesia niska s ģru tniecī bas atkļa s-
me; fakts, ka vin a kļ uva par Je zus ma ti, apstiprina, 
ka Dieva ciļve ces pestī s anas pļa ns iekļ auj Dieva 
izve ļe to Izrae ļas jaunavu, ļai me s piļnī ģa k spe tu 
izprast Vin a De ļu. 
 
 Mekļe jot vaira k informa cijas ties i par Jau-
navu Mariju, uzģa ju ģra matu par Kumra nas 
(Qumran) archiaļoģisko izrakumu vietu Jorda na , 
neta ļu no Na ves ju ras, kur a , starp citu, bija ap-
raksts, par Esī n iem (Essene).  Esī n i bija paļestī -
nies u kuļts, kas pasta ve ja no apme ra m 200 ģa-
diem pirms, ļī dz 200 ģadiem pe c Je zus dzims anas.   
 Vin i dzī voja komu na , piekopa s k ī stu fizis-
ku un ģarī ģu dzī vi, veicina ja ģodbijī bu un dve se-
ļes piļnveidos anu.  Vin iem bija savi izģļī toti astro-
nomi, kas pe tī ja pļane tu kustī bas; izģļī toti teoļoģi, 
kas pe tī ja pravietojumus un Dieva apsoļī jumus 
par Mesija na ks anu pasauļes teļpa  un ļaika ; pries-
teri un skoļota ji, kas ma cī ja un saģatavoja esī n us 
Mesijas na ks anai.   
 Vin i, it sevis k i, pieve rsa uzmanī bu be rnu 
audzina s anai un meiten u saģatavos anai bu t Mesi-
ja ma tei.  Vin i saģatavoja daudzas meitenes vaira -
kos vecumos, jo neviens ī sti nezina ja, kad un kur u 
Dievs izredze s par Je zus ma ti.  Be rni tika apma cī ti 
arī  ka  ģave t, ļu ģt Dievu un kaļpot Tempļī , ka  to 
darī ja praviete Anna no As era ciļts.  Ja , bija arī  sie-
vietes pravietes - to arī  ju s varat izļasī t Lu kas ev. 
2:36. 
 Vaira ki Šve to rakstu zina tnieki ir pa rļieci-
na ti, ka, starp citiem, Ja zeps, Eļizabete - Ja n a Kris-
tī ta ja ma te, Jaunava Marija un vin as ma te Anna 
bija esī n i. 
 Kad es to izļasī ju, es sapratu, ka pe c Marija 
teica en ģ eļim Gabrie ļam:  “Redzi, es esmu Ta  Kun-
ģa kaļpone, ļai notiek ar mani pe c tava va rda.”   
Vin a jau no be rnī bas tika audzina ta un saģatavota 
bu t Mesija ma te, un taģad bija ģatava kaļpot Die-
vam savam Kunģam.   
 Vin a zina ja, ka izredze ta  Dieva ma te bu s 
jaunava, bet vin ai nekad neiena ca pra ta , ka Mesija 
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 te vs vare tu bu t Šve tais Gars, ne vī rietis. 
 
 Marija bija pazemī ģa, pakļausī ģa, ģodbijī ģa ar 
dziļ u dve seļes mieru un stipru raksturu.  Vin a zina ja, 
ka, ja vin a pien ems Dieva aicina jumu bu t Dieva De ļa 
ma te, vin ai ka  nevainī ģai saderina tai jaunavai, ne-
bu s vieģļi - vin a cietī s no ģ imenes un no sabiedrī bas.   
Ta  arī  notika.  Ne tikai uz vin u ra dī ja ar pirkstu, bet 
arī  izsme ja, un vin a bija ļieciniece sava pirmdzimta  
De ļa na ve .   
 
Ka   vin a to visu spe ja pa rdzī vot?  Ko me s no ta  va-
ram ma cī ties? 
 To nevare tu pa rdzī vot pasī va, nevarī ģa un 
neģribī ģa persona.  Bet to spe ja pa rdzī vot un pa r-
ciest tikai ģarī ģi stipra sieviete, ka da bija Marija, mu -
su Kunģa ma te. 
 Vin a to spe ja, jo vin ai bija stipri ticī bas pama-
ti; nes aubī ģa pas apzin a un dziļ a apn ems ana s kaļpot 
Dievam;  vin ai bija atbaļsts no esī n u sabiedrī bas;  un 
visnozī mī ģa kais, Marija piļnī ģi uztice ja s Dieva vadī -
bai un ģa dī bai.  
 Šievietes auģsti nove rte  Marijas stipro rak-
sturu un maiģo sirdi, jo Marija iemiesoja miesas un 

dve seļes vienotī bu.  Vin a ve ļ s odien turpina bu t, 
sirdī  ievainotiem un sa pe s cietus ajiem, drosmes 
un dziļ a miera modeļis.  Vin a saprot, ka dzemdes, 
kru s u, un be rna zaude jums sievietei ir arī  ģarī ģs 
zaude jums. 
 Vin a saprot arī , ka izvaros ana, vardarbī ba, 
asinsģre ks un ļ aunpra tī ba pret be rniem ir teoļo-
ģ iski un reļiģ iski jauta jumi, kur us Baznī cai vaja-
dze tu uzruna t. 
 Š o un daudz ko citu me s varam ma cī ties no 
Jaunavas Marijas, ja me s tikai ve ļamies to darī t. 
 Dievs, tapa miesa un tika ne sa ts sievietes 
dzemde , ļai bu tu arī  sievietes atbrī vota js. 
 
  Dievs Te vs cienī ja un paģodina ja Mariju. 
Cienī sim un ģodina sim vin u arī  me s, ļai arī  me s 
tiktu cienī ti un sve tī ti no Dieva.  Lai arī  me s vare -
tu ļiecina t ka  ļiecina ja Marija: “ Mana dve seļe sļa-
ve  to Kunģu un mans ģars ģaviļe  par Dievu manu 
Pestī ta ju, jo Vin s  ir uzļu kojis savas kaļpones  
zemumu.” Lk 1:46-48a   A men.  
 

Ma cī ta ja Aina Pu ļin a 

DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 

no 2016. gada 17. aprīļa līdz 16. jūlijam  

Pa rskatu saģatavoja: Ja nis A. Ieva ns 
 

Atgādinājums!!! 
Lu dzu iesu tiet savus ziedojumu pieteikums 

2016. gadam 
ja to ve ļ neesat izdarī jus i. 

Paļdies tiem, kas to ir noka rtojus i!  
Lu dzu, neģaidiet ļī dz ģada beiģa m savus maksa jumus nodot kasiere m. Draudzei, ta pat ka  
mums visiem, ir re k ini, kas ja maksa  katru me nesi. Paļdies!  

   Draudzes Vaļde 

    Draudzes vajadzībām Draudzes Ziņām 

4/17/16 Ru ta Trekna  $75.00  

5/1/16 Ina ra un Arvī ds Rupeiki $100.00   

5/1/16 22 ciļve ki (Pe ter a Lapin a piemin ai) $735.00   

5/15/16 Ka rļis Štrauja (ma tes piemin ai) $1000.00   

6/26/16 Uļdis Pu ļin s   $150.00 

7/10/16 Uļdis Pu ļin s  $150  

7/17/16 Aivars Kupļis $5000.00  

  Kopā: $7060.00 $150.00 
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VASARSVĒTKI 2016. gada 15. maijā 

 

Draudzes ma cī ta js sveic kļa tesos os Šve ta  
Gara sve tkos—Vasarsve tkos. 

 

 

 

 

 
 

Bī beļes ļasī jumus sve tku 
dievkaļpojuma  ļasī ja Andrejs Ezers un  

Maija Tiļļika-Dombrovska 
 

 

 

Draudzes ansambļis priece ja 
dievļu dze jus ar jaunu dziesmu. 
No kreisa s: Ru ta Pu ļin a—

ansambļ a muzika ļa  vadī ta ja un 
draudzes e rģ eļniece, ma c. Oja rs 
Freimanis—ģ ita ra, Ivars 

Ke ļers, Austra Ke ļere, Inese 
Štokes, Inta Duka, Eļizabete 
Freimane, Pa rsļa Gaģaine un 

Dace Pence 

Foto: Uļdis Pu ļin s  

 

PAZIŅOJUMS! 

Draudzes ansambļis atsa ks me ģ ina jumus 4. septembrī  pe c dievkaļpojuma, ļai c etros 
me ģ ina jumos iema cī tos jaunu dziesmu, ko dzieda tu Pļ aujas jeb Raz as sve tkos 2. oktobrī . 
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No 2016. gada 8. līdz 12. jūnijam Gaŗezerā  

notika Latviešu Draudžu Dienu 40 gadu jubilejas pasākumi  

 
Draudz u diena s piedaļī ja s 
arī  vaira ki mu su draudzes 
daļī bnieki. Draudz u dienu 
ģaita  ikviens vare ja pieda-
ļī tie interesanta s ļekcija s, 
kuras vadī ja viesļektors no 
Latvijas ma c. Dr. Theoļ. 
Linards Rozenta ļs. Katru 
rī tu pe c rī ta ļu ģs ana m 
Kronvaļda za ļe  notika  
Bī beļes pusstundas. 
 
 
Pe c nosļe ģuma  
dievkaļpojuma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bī beļes pusstundu vada 
ma c. Oja rs Freimanis 
 
 
 

 
Ma c. Juris Ca ļī tis bija viens 

no Draudz u Dienu  
iniciatoriem. Vin s  bija  
ieradies no Latvijas, ļai  
ļiecina tu par to, ka  viss  

iesa ka s.   
 
 

Foto no LELBA archī va  
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D raudzes rī kotais Ratnī cas tirģus notika 
2016. ģada 3. un 4. ju nija  

Maija Zaimin a un Inese Štokes, kopa  ar 
cita m draudzes da ma m un kunģiem ir 
ģatavī ba  papiļdina t draudzes Da mu 
saimes kasi ar savu uzcī tī ģo darbu.  

Foto: Pa rsļa Gaģaine 

Uļdis un Ru ta Pu ļin i kopa  ar Inesi Štokes 
pe c Vasarsve tku dievkaļpojuma 2016. ģa-
da 15. maija  viesoja s pie Veras Riekstin as. 
 

Foto: no U. Pu ļin a personiska s koļekcijas 

V era Riekstin a savus 98 atzī me ja 
drauģu ļoka  tradiciona ļaja  vieta : Red 
Lobsters 
 
 
 
 

Foto: no O.Freiman a arhī va 
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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. un 13. marts—vioļeta; 20. marts (Pu poļu sve tdiena)—sarkana; 25. marts (Lieļa  piektdie-
na)—meļna; 27. marts (Kristus auģs a mceļs ana s sve tki—Lieļdienas)—baļta; no 3. aprī ļ a ļī dz 8. maijam (ieskaitot)—
baļta; 15. maijs (Vasarsve tki)—sarkana; 22. maijs (Trī svienī bas sve tki)—baļta; no 29. maija ļī dz 19. ju nijam 
(ieskaitot)—zaļ a; 26. ju nijs (Ja n a Kristī ta ja diena)—baļta; no 3. ju ļija ļī dz 13. novembrim (ieskaitot)—zaļ a; 20. no-
vembris (Mirus o piemin as diena—Mu z ī bas sve tdiena)—baļta, no 27. novembra ļī dz 18. decembrim (ieskaitot)—
ziļa vai vioļeta; 24. decembris (Kristus Piedzims anas sve tvakars)—baļta un 31.decembris—baļta.   
          Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis 

DIEVKALPOJUMU UN KALPOTĀJU SARAKSTS 
 
 

A UGUSTS 

7. augusts  10:00—Laju vadī ts dievkaļpojums 
14. augusts 10:00—Laju vadī ts dievkaļpojums 
21. augusts 10:00—Laju vadī ts dievkaļpojums 
28. augusts 10:00—Laju vadī ts dievkaļpojums 
 
No 2. ļī dz 29. auģustam ma cī ta js bu s atvaļ ina juma  Latvija . Nepiecies amī bas ģadī juma ,  
ļu dzu, sazinieties ar draudzes prieks nieku Uļdi Pu ļin u 

 

S eptembris 

 

4. septembris 10:00—Kopī ģs dievkaļpojums ar Cia nas draudzi. Dievģaļds. 
   11:30—Fiļmas: Latvijas laika  skatī s ana s (apm. 50 min) 
11. septembris 10:00—Dievkaļpojums 
18. septembris 10:00—Dievkaļpojums ar dievģaļdu 
 13:00—Kapu sve tki Oļī vkaļna kapos 
25. septembris 10:00—Dievkaļpojums 
 11:30—Draudzes pikniks  
 

 
 
 
 

P ērminderi 
 
7. augusts  E riks Šprenne* 
14. augusts A rija Berģmane* 
21. augusts Veļģa Driļļe-Eize* 
28. augusts Benita La c ka js* 
 
4. septembris Kaļvis Cers un Inese Štokes 
11. septembris Guntis Kirs teins un Dace Pence 
18. septembris Uļdis Pu ļin s  un Rasma Priede 
25. septembris Arturs un Mirdza Gaik i  

 

* augusta mēnesī kalpo viens pērminders 
 

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: no 7. auģusta ļīdz 13. novembrim (ieskaitot)—zaļ a; 20. novembris (Mirus o pie-
min as diena—Mu z ī bas sve tdiena)—baļta, no 27. novembra ļī dz 18. decembrim (ieskaitot)—ziļa vai vioļe-
ta; 24. decembris (Kristus Piedzims anas sve tvakars)—baļta un 31.decembris—baļta. 

Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis 
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DĀMU SAIMES KALENDĀRS 

A ugustā 
7. augusts  Melita Būdeniece un Maija Zaimiņa 
14. augusts  Pārsla Gagaine un Ināra Ievāne 
21. augusts  Ināra Kiršteina un Maija Tilika-Dombrovska 
28. augusts  Anna Blumberga un Māra Sventecka 
 

S eptembrī 

 

V. GRUPA 
Darba Vadītājas  GAGAINE, PĀRSLA:   847‐809‐4690;  parslag@gmail.com 
   IEVĀNE, INĀRA:   708‐799‐8636;  inaraievans@att.net 
 

Cera, Daina:   773‐685‐0892;   dcers312@gmail.com 
Cukura, Velta:  773‐202‐0160;   velta@heritagetravel.net 
Duka, Inta:   847‐215‐4802 
Ejupe, Līga:   708‐505‐4441;   ligaandimants@sbcglobal.net 
Frišs, Dace:   773‐271‐6028;   dacefeiss@yahoo.com 
Freimane, Elīsa:  708‐505‐4012;   abolkuka@aol.com 
Kraule, Rasma:  773‐271‐7129;   rasmas@yahoo.com 
Lucāne, Zinta:  773‐237‐6380;   zlucans@zilgma.com 
Renigere, Sigrīda:  773‐539‐2908 
Skulta, Māra:  630‐323‐2577 
Šmidchene, Ilze:  773‐275‐1423;   ilze.smidchens@live.com 
Švalbe, Rita:   708‐562‐0722 
 

VESELĪBAS DĒĻ NEPIEDALĀS: 
Roze, Ilona:   773‐275‐0272;   ilona.roze@prodigy.net 
Rupeika, Ināra:  847‐202‐5065 
 

8/7/16  mini-kafijas ģaļds -  II ģrupa ka rto 
8/14/16 mini-kafijas ģaļds -  V ģrupa 
8/21/16 mini-kafijas ģaļds -  IV ģrupa 
8/28/16 mini-kafijas ģaļds -  VII ģrupa; Da mu Komitejas vaļdes se de - 9:00 no rī ta 
 

9/4/16   Šiļtas pusdienas 
9/10/16   Be rnu Šve tki - Kr. Barona skoļas izka rtojuma   (mums NAV ja saimnieko) 
9/11/16  Kafijas ģaļds 
9/18/16   Kafijas ģaļds 
9/25/16   Draudzes pikniks  
 

Šeptembrī  V Grupa vada kafijas ģaļdus, ka  arī  ir atbiļdī ģa par draudzes pikniku.  
Pe de ja  se de  runa ja m, ka bu tu ve ļams, ka visas ģrupu da mas piedaļī tos kafijas ģaļdos sava  
nozī me taja  me nesī .  Bet, ja daz a du iemesļu de ļ  neizna k, me s ļu dzam un iesaka m noziedot 
$25.00 taja  reize .  

  Ina ra Bļu mberģa 
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 KRISTĪGĀS ZIŅAS 

T res dien, 2016. ģada 20. ju ļija , pļkst. 12:00 
biedrī ba “Cerī bu spa rni” Šiģuļdas novada 
“Ka rkļos” atkļa ja Šocia ļa  atbaļsta centru "Cerī bu 
ma ja". Atbaļsta centrs ir diennakts pakaļpojums, 
kura  vienļaicī ģi ir iespe jams uzn emt 16 kļientus. 
Šocia ļa  atbaļsta centrs sniedz divus pakaļpoju-
mus – socia ļo rehabiļita ciju veca kiem ar mazģa-
dī ģiem be rniem 
pe ckrī zes perioda  
un apru pes un dzī -
ves prasmju ap-
ma cī ba , ka  arī  at-
eļpas brī z a pakaļ-
pojumu veca kiem, 
kuriem ir be rni, 
jaunies i vai pieauģus ie ar invaļidita ti. Biedrī ba 
“Cerī bu spa rni” Šiģuļdas novada “Ka rkļos” ļieto-
s ana  uz 10 ģadiem san e ma ma ju, zemi un saim-
niecī bas e kas, kur izveidots Šocia ļa  atbaļsta 
centrs “Cerī bu ma ja”. Biedrī ba pateicas ļī dzciļve -
kiem, kas iesaistī jus ies “Cerī bu ma jas” taps ana , 
paļī dzot ģan ar finansia ļu atbaļstu, ģan materia -
ļiem un darbu. Š obrī d “Cerī bu ma jai” ve ļ nepie-
cies ami aizkari, seģas, spiļveni un ģuļtas veļ a.  

S estdien, 2. ju ļija , pļkst. 11:00 ar sve tku diev-
kaļpojumu svinī ģi tika atkļa ta atjaunota  kuļtu r-
ve sturiska  pe rļe – Katļakaļna evan ģ e ļiski ļuteris-
ka  baznī ca, kas pe c rekonstrukcijas ir atģuvusi 
savu sa kotne jo ve sturisko spoz umu.  
Katļakaļna baznī ca ir vaļsts nozī mes arhitektu ras 

pieminekļis, 
kas ir ceļta 
pe c arhitekta 
Kristofa 
Ha berļanda 
projekta 
1794. ģada . 
Ta  ir unika ļa 
ar savu Latvi-

jas baznī ca m neraksturī ģo, apaļ o formu. Restau-
ra cija iļģusi divus ģadus, un ta s ļaika  baznī ca at-
jaunota no pamatiem ļī dz jumtam. Restaure ta 
aļta ra ģļezna un ve sturiskais tornī tis virs baznī -
cas kupoļa – uz ta  taģad atrodas apzeļtī ts krusts. 
Zvanu tornī  uzsta dī ti divi jauni baznī cas zvani, 
kas turpma k no devin iem rī ta  ļī dz devin iem va-

kara  iezvanī s katru stundu. Pie baznī cas apbedī ts 
virsma cī ta js, profesors Roberts Feļdmanis, kurs  ap 
baznī cu izveidojis da rzu ar vaira k neka  320 koku 
un kru mu suģa m. Š is ir viens no ļieļa kajiem un ve r-
tī ģa kajiem dendroļoģ iskajiem objektiem Latvija .  

U NEŠCO (Apvienoto Na ciju Izģļī tī bas, zina tnes 
un kuļtu ras orģaniza cija) iekļ a vusi iespe jamo E de-
nes da rza teritoriju Pasauļes mantojuma saraksta . 
Pe c ekspertu doma m, Bī beļe  aprakstī tais E denes 
da rzs esot atradies Ahvara  - purvaina  vieta  Ira kas 
dienvidos.  
Ta  ir unika ļa vieta, viena no pasauļes ļieļa kaja m 
deļtas siste ma m ļ oti neauģļī ģa s teritorija s. Terito-
rija starp Tiģras un Eifratas upe m, ko sauc arī  Mez-
opota mijas 
purviem, ir 
ma jvieta daz a -
diem savvaļ as 
dzī vniekiem 
un putniem, 
kas uz s ejieni 
katru ģadu 
miģre  no Šibī -
rijas. Pirma s 
s umeru civiļi-
za cijas piļse tas – U ra, Uru ka un Teļerida, kas uz-
pļauka Mezopota mija  starp 4. un 3. ģadu tu kstoti 
pirms mu su e ras – atrada s teritorija , kur taģad tiek 
veikti arheoļoģ iskie izrakumi. Š o piļse tu nosauku-
mi, ka  arī  upes, kas mine tas Bī beļe , ļiek doma t, ka 
zaude tais E denes da rzs atrada s ties i s eit.  

B anģļades a , neskatoties uz vaja s ana m, arvien 
vaira k musuļman u kļ u st par kristies iem. Š obrī d 
vaļstī  90% no iedzī vota jiem ir musuļman i, tome r 
kristies u skaits turpina pieauģt. Pe de jo ses u ģadu 
ļaika  kristietī bai pieve rsus ies aptuveni 92 tu kstos i 
iedzī vota ju.  
Š obrī d vaļstī  ir 1,6 miļjoni kristies u, kas ir 1% no 
kope ja  iedzī vota ju skaita. Pa ries ana kristietī ba  
Banģļades a  nav aizļieģta ar ļikumu, tome r ir ļieļs 
spiediens no apka rte jiem, ļai jaunie kristies i atteik-
tos no sekos anas Je zum. Arī  poļicija kristies u vaja -
s anu izļiekas neredzam. Banģļades a ien em 35. vie-
tu pasauļe  attiecī ba  uz kristies u vaja s anu.  

 

Zin as, izmantojot daz a dus interneta resursus, apkopoja 
O.Freimanis 
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Mīlestībā pieminam 
 

Ruta KRESS, dzimusi 1922. ģada 4. jūļijā Pļaviņās, Latvijā.  
Aizģa jusi mu z ī ba  2016. ģada 16. ju nija  Kaiļua-Kona, Hawaii 
 

Šv. Pe ter a draudze izsaka sirsnī ģu ļī dzju tī bu Rutas tuviniekiem un drauģiem. 
 

Jēzus sacīja: „Patiesi, patiesi es jums saku: kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība.”  
Jņ 6:46 

DZIMŠANAS DIENAS 
 

Sv. Pēteŗa draudze no sirds sveic dzimšanas dienās un jubilejās sekojošos draudzes locekļus:  

 

A UGUSTĀ: 

Velta Dārziņa, Juris Pūliņš, Ojārs Freimanis (9.-55), Kārlis Augis 

Baipšys, Solvita A. Baipšys-Kalniņa, Ivars Vītols, Vija Bremane (17.-

75), Linda Tomson (17.-50), Guntis Kiršteins, Astrīda Meņģele, Dace 

Ventere, Rasma Priede, Daumants Hāzners, Gunta Kiršteina, Arvīds 

Rupeiks (29.-95), Viktors A. Lāčkājs  

S EPTEMBRĪ: 

ALEKSANDRA LILIJA RICKHER, NIKOLAJS GAIĶIS, INGEBORGA RĀCENE, ĀRIJA 

BERGMANE, SARMA EJUPA, ANDA SOKALSKI, ILMĀRS RIEKSTIŅŠ, BALVA 

GŪTMANE, EMĪLIJA K. BLUMBERGA, ANDRIS DZELME, VALDA ULMANE (7.-80), 

INĀRA ĶIRSONE, MĀRTIŅŠ VĀRPA (9.-60), KALVIS CERS, ILZE SMIDCHENA 

(12.-85), TĀLIA K. TOMSON, ĒRIKS R. BLUMBERGS, RŪTA EICHENFELDE (25.-

85), ERIKS SPRENNE, ARNIS K. ROBEŽNIEKS, IRISA PUTNIŅA-MELLOTT, 

KRISTAPS DĀRZIŅŠ   
 

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  

Mīlestībā pieminam 
 

Andris Gvīdo BALTMANIS, dzimis 1947. ģada 31. maijā, Štteten, Vācijā 

ir aizģa jis mu z ī ba  2016. ģada 3. ju nija  C ika ģa , IL.  

 

Šv. Pe ter a draudze izsaka sirsnī ģu ļī dzju tī bu Andra tuviniekiem un drauģiem. 
 

Jēzus sacīja: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī 
viņš mirtu!” Jņ 11:25 
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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. 

Š.g. 23.aprīli pārņēmu Sv. Pēteŗa draudzes, Mt. Olive kapsētas kapvietu grāmatas un dokumentus 
no Ivara Freimaņa. 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 kapu 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, vai: 

pastor@svetapeteradraudze.org  

 

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību un citu dzīves grūtību situācijā, zvaniet 

mācītājam, 

 un viņš jūs apciemos ar vai bez dievgalda pēc vajadzības  

 

Mācītājs no 2. augusta līdz 29. augustam būs atvaļinājumā Latvijā!  
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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;  ineses@ameritech.net  
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 mājas lapa:     HTTP://www.svetapeteradraudze.org  
 

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  2016. gada 18. septembrim. 


