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AI TU TO ZINĀJI?

Jaunā s Derı̄bas orig̒ inā lie teksti
ir uzrakstı̄ti griek̦ u valodā , nevis
aramieš u vai ebreju, kurā s
visticamā k runā ja Jē zus. Kā dē l̦?
 Galvenais iemesls ir, ka tekstu
rakstı̄tā ji vē lē jā s uzrunā t visas
tautas, ne tikai jū dus.
 Griek̦ u
valoda
bija
dominē još ā
Vidusjū ras
austrumu reg̒ ionos, laikā kad
Roma valdı̄ja pā r pasauli
Jaunā s Derı̄bas laikos lı̄dz pat
476. gadam.
 Sı̄s valodas zinā š anas bija
nepiecieš amas, jo tā tika
lietota kā standarts biznesā un
citur. Griek̦ u valodu lietoja
komunikā cijai
agrı̄najā
baznı̄cā , jo to zinā ja vairā kums
l̦audis, tai skaitā kalpi un
vergi.
 Jaunajā Derı̄bā ir vairā ki
pierā dı̄jumi, ka arı̄ Jē zus
runā ja griek̦ u valodā . Kā
piemē ram vā rdu spē lē par
akmeni un klinti sarunā ar
Pē teri Mt 16:18. Ebreju vai
aramieš i
valodā s
š ādas
lı̄dzı̄bas nav atrodamas.
O.F.

siet sveicinā ti vasarā ! Vasaras
mē neš i mū su draudzē š k̦iet nedaudz
pası̄vā ki, jo daudzi draudzes locekl̦i
š o laiku pavada ā rpus Cikā gas. Tomē r
mū su ticı̄bas un dzı̄ves notikumu cel̦ojums š eit neapstā jas: tas joprojā m
turpinā s. Soreiz neapstā š os pie mū su
tautas drū majiem datumiem: pie 14.
jū nija, kad 1941. gadā no Latvijas tika
deportē ti un izsū tı̄ti uz Sibı̄riju apm.
15,400 tā s iedzı̄votā ji, ne arı̄ pie 17.
jū nija, kad 1940. gadā Latvija tika
okupē ta un pakl̦auta padomju než ēlı̄gajai varai. Tač u apstā š os pie Jā n̦ a
Kristı̄tā ja dienas 24. jū nijā .
No seniem laikiem Jā nis Kristı̄tā js tiek
godā ts visā s kristieš u zemē s. L̦ oti
daudz cilvē ku visā pasaulē ir kristı̄ti
š ajā vā rdā . Jā n̦ a vā rds ebreju valodā
nozı̄mē “Dievs dā vā ž ēlastı̄bu”. Starp
dzimuš ajiem no sievietes neviens nav
lielā ks par Jā ni Kristı̄tā ju, teica Jē zus.
Kā ds ir Jā n̦ a popularitā tes un vin̦ a
dzı̄ves nozı̄mes noslē pums?
Vispirms ir jā min vin̦ a dzimš ana. Jā nis bija Dieva izredzē ts. Neraugoties
uz to, ka Jā n̦ a vecā ki bija jau gados un
Elizabete bija neauglı̄ga, tomē r Dievs
tieš i š ai g̒ imenei sū tı̄ja bē rnu. Te atklā jas Dieva visvarenı̄ba un Vin̦ a ž ēlsirdı̄ba. Dievam viss ir iespē jams, un
Dievs mı̄l cilvē kiem dā vā t prieku. Jā n̦ a dzimš ana bija liels prieks ne tikai
š ai g̒ imenei, bet visiem, kas pazina
Zahariju un Elizabeti. Dievam nepatı̄k

cilvē ka mazticı̄ba un š aubas. Sauboties, ka Dievs varē tu vin̦ am dā vā t
bē rnu, Zaharijs kl̦uva mē ms. Tač u
lı̄dz ar bē rna dzimš anu Zaharijā atmodā s jauna ticı̄ba Dieva visvarenı̄bai. Vin̦ a mē le atraisı̄jā s, lai slavē tu
Dievu, lai liecinā tu par to, ka Dievs ir
tas, kurš patieš ām dā vā ž ēlastı̄bu, kā
to izsaka vā rds “Jā nis”.
Lai sagatavotos savai sū tı̄bai bū t par
Jē zus cel̦a sataisı̄tā ju un pravieti, Jā nis lielu dal̦u savas dzı̄ves pavadı̄ja
tuksnesı̄, vientulı̄bā . Vin̦ š nedevā s
turp, lai vienkā rš i izvairı̄tos no cilvē kiem. Jā nis izvē lē jā s vientulı̄bu, lai
tajā satiktos pats ar sevi, lai pā rdomā tu un ieklausı̄tos savā s domā s, lai
klusumā lū gtu Dievu un izzinā tu Vin̦ a gribu. Sis laiks Jā nim bija l̦oti nepiecieš ams, lai vin̦ š varē tu vē lā k pildı̄t Dieva doto uzdevumu.
Jā nis Kristı̄tā js tuksnesı̄ pavadı̄ja ilgu
laiku, jo saprata, ka š is laiks netika
tē rē ts velti. Tajā vin̦ š iemā cı̄jā s ieklausı̄ties sevı̄ un atpazı̄t Dieva balsi,
kas runā sirdsapzin̦ ā , vin̦ š iemā cı̄jā s
ilgoties pē c Dieva un pē c klusuma,
kurā mā jo Dievs. Laiks, ko Jā nis Kristı̄tā js pavadı̄ja vientulı̄bā un Dieva
tuvumā , izveidoja vin̦ u par stipru
personı̄bu.
Sā kumā vin̦ š sludinā ja tuksnesı̄ netā lu no Jeruzalemes, vē lā k devā s uz
Galileju, kurā valdı̄ja tetrarhs Hē rods
Antipa. Jā nis bija cilvē ks, kurš nelie-

kul̦oja. Kad bija nepiecieš ams, vin̦ š teica stingrus pazemı̄gs un vienkā rš s. Vin̦ š apzinā jā s, ka viss, ko
vā rdus tiem, kas to bija pelnı̄juš i. Par odž u dzimumu vin̦ š teica un darı̄ja, bija san̦ emts no Dieva. Vin̦ š nevin̦ š nebaidı̄jā s saukt gan vienkā rš os, gan ievē roja- baidı̄jā s zaudē t popularitā ti, atzı̄stoties, ka nav visu
mos l̦audis, lai liktu tiem saprast vin̦ u maldus un gaidı̄tais Mesija, bet gan tikai Mesijas kalps, kurš
grē cı̄gumu. Jā nis sludinā ja Dieva valstı̄bas drı̄zu at- nav cienı̄gs atraisı̄t Vin̦ a kurpju siksnas.
nā kš anu un kristı̄ja Jordā nas upē . Jā nis kristı̄ja arı̄ Vai Jā n̦ a Kristı̄tā ja piemē rs nevarē tu kl̦ūt par iedropaš u Jē zu. Pē c Mateja evan̦ g̒ ē lija liecı̄bas, to darot, š inā jumu daudziem š odienas cilvē kiem neskriet lı̄vin̦ š teica, ka Jē zum bū tu jā kristı̄ vin̦ š . Vairā ki Jē zus dzi pasaules uzskatiem, tos vispirms nesaskan̦ ojot
Kristus mā cekl̦i pirms tam bija Jā n̦ a Kristı̄tā ja seko- ar Dieva gribu? Jā n̦ a Kristı̄tā ja personı̄bas lielums
nebija vin̦ a izskatā vai dzı̄ves veidā ,
tā ji.
jo vin̦ š g̒ ē rbā s un iztika l̦oti vienkā rKad tetrarhs Hē rods Antipa lauza
š i, kā vē sta Mateja evan̦ g̒ ē lijs: Jānis
savu daudzus gadus ilgo laulı̄bu ar
valkāja kamieļu vilnas drēbes un ādas
arā bu karal̦a Aretas IV meitu, lai
jostu
ap gurniem. Viņa barība bija
apprecē tos ar pusbrā l̦a Hē roda II
siseņi un savvaļas bišu medus. Jā n̦ a
sievu Hē rodiju (Herodias), Hē roda
runas brı̄vı̄ba un spē ks neslē pā s ieLielā mazmeitu, Jā nis Kristı̄tā js vē rroč u varenı̄bā vai diž ciltı̄bā . Jā nis
sā s pret š ādu rı̄cı̄bu un to publiski
visu nepiecieš amo savas dzı̄ves sū tı̄nosodı̄ja liela pū l̦a klā tbū tnē . Drı̄z
bai san̦ ē ma no Dieva, jo kalpoja Vivien vin̦ š tika ieslodzı̄ts. Evan̦ g̒ ē liji
n̦ am ar mı̄lestı̄bu un paš atdevi.
vē sta, ka, Hē roda Antipas dzimš aJā n̦ a Kristı̄tā ja dzimš ana atgā dina, ka
nas dienas svinı̄bā s Hē rodijas meita
Dievs ir iesā cis jaunu laiku cilvē ces
tik skaisti dejoja, ka vin̦ š deva solı̄vē sturē . Jē zus sacı̄ja: (Mt 11:11) Pajumu izpildı̄t jebkuru vin̦ as vē lē šatiesi es jums saku: starp dzimušajiem
nos. Hē rodija mudinā ja savu meitu
no sievietēm neviens nav cēlies lielāks
izteikt vē lē šanos, lai Jā nim Kristı̄tā par Jāni Kristītāju; bet mazākais Dejam tiktu nocirsta galva. Un pē c nebesu valstībā ir lielāks par viņu. To
ilga laika no apakš zemes cietuma
Jā
nis
Kristı̄
t
ā
js
tuksnesı̄
.
15.
gadsimta
pasakot, Jē zus vē las, lai mē s tiecatika atnesta un Hē roda svinı̄bu zā lē
Greetgena (Vā cija) glezna.
mies
pē c tā , ka mē s nokl̦ūtu Debesu
uz paplā tes Hē rodijas meitai pasniegta Jā n̦ a Kristı̄tā ja galva, kuru tā nodeva tā lā k valstı̄bā . Jā nis Kristı̄tā js ir paraugs, kā sekmı̄gi nosavai mā tei. Evan̦ g̒ ēlijos nav nosaukts Hē rodijas dzı̄vot dzı̄vi savā izvē lē tajā aicinā jumā . Mē s katrs
meitas vā rds, tomē r Josifs Flā vijs darbā "Jū du vē stu- kristı̄bā esam piepildı̄ti ar Svē to Garu, lai sekmı̄gi
re" (Antiquitates Judaicae) raksta par Hē roda sievas varē tu izpildı̄t visus savas dzı̄ves pienā kumus. Centı̄simies atbildē t uz Dieva aicinā jumu tikpat radikā li,
meitu Salomi.
Jā n̦ a Kristı̄tā ja tē vs Zaharija bija priesteris, kam bija kā to darı̄ja Jā nis Kristı̄tā js, bū dami iekš ēji brı̄vi no
jā ierodas Jeruzalemes templı̄, vienu vai divas reizes visiem aizspriedumiem un š k̦ē rš li̦ em, lai aizvien pilgadā . Jā n̦ a Kristı̄tā ja mā te Elizabete un Jē zus Kristus nı̄gā k savu dzı̄vi veltı̄tu Dievam un saviem lı̄dzcilvē mā te Marija bija mā sı̄cas (vin̦ u mā tes bija mā sas). kiem.
Kad Marija gaidı̄ja Jē zus piedzimš anu, vin̦ a apmetā s Kā mū su š ı̄svasaras garı̄gā cel̦ojuma nā koš o pieturas vietu piedā vā ju apskatı̄t 4. jū liju. Protams, tā ir
pie Jā n̦ a Kristı̄tā ja vecā kiem.
Jā ni var raksturot kā iekš ēji brı̄vu cilvē ku. Vin̦ š nebi- Amerikas Neatkarı̄bas diena, tač u ikviens š eit dzı̄voja nemiera un protestu veicinā tā js, tač u ne arı̄ cil- još s latvietis ir vai nu Amerikas pilsonis vai tā s pasvē ks, kurš visam piekrita. Kad bija jā saka patiesı̄ba, tā vı̄gais iedzı̄votā js. Sı̄ valsts tik daudziem ir devusi
vin̦ š to nekavē jā s darı̄t. Jā nis nemeklē ja ieganstu iespē jas dzı̄vot brı̄vı̄bā , pirms Latvija to atkal atgustrı̄diem, bet arı̄ nepiederē ja pie tiem, kas izvairı̄jā s va. Sı̄ zeme ir kl̦uvusi par jaunu mā jas un iespē ju
no nepatikš anā m, lai dzı̄votu mierı̄gu dzı̄vi. Jā nis da- vietu, kad tas bija nepiecieš ams. Pateikdamies Dierı̄ja to, uz ko Dievs vin̦ u aicinā ja. Visā savā neilgajā vam par Amerikas brı̄vı̄bu un dā vā tajā m iespē jā m,
neaizmirsı̄sim savas pateicı̄bas izteikt arı̄ mū su
dzı̄vē vin̦ š izvē lē jā s sekot Dievam.
Tieš i no cieš ās vienotı̄bas ar Dievu Jā nis ieguva savu mı̄la̦ jai un dā rgajai Latvijai, kur̦ a š ajā rudenı̄ atzı̄mē s
lielo iekš ējo brı̄vı̄bu. Jā nis nekl̦uva iedomı̄gs, kad savu 100 gadadienu.
O.F.
tauta vin̦ ā ieklausā s un sekoja vin̦ am. Jā nis bija dzil̦i
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA

L

stundu (vai divā m) pie ka ijas krū zes vai
sulas glā zes. Ar septembri atsā ksies jauns
posms un zinu, ka dā mu saime un mā cı̄tā js
plā no daž ādas lietas, kas draudzes dzı̄vi
kuplina.

aiks skrien pā rā k ā tri un mums š k̦iet, ka
nevaram paveikt visu, ko vajadzē tu.
Sabiedriskā s zā les griestu ielikš ana ir
aizkavē jusies, jo kontraktoru piesolı̄jumiem
ir daudz kas jā noskaidro. Cerams, ka nā koš ā
mē neš a laikā varē sim to izdarı̄t.

N

V

ovē lu visiem draudzes locekl̦iem
Dieva
svē tı̄bu
vasaras
posmam.
Neaizmirstiet lietot saules aizsardzı̄bas
smē ru un kukain̦ u atraidı̄šanas produktus
(pret odiem un ē rcē m), lai nepieliptu kā da
nevē lama kaite.

asara tuvojā s, un lı̄dz ar to draudzes
aktivitā te
samazinā sies
lı̄dz
rudens
mē neš iem. Augustā mā c. Freimanis bū s
atval̦inā jumā , bet tas nenozı̄mē , ka nevar
braukt uz baznı̄cu. Dievkalpojumi notiks
katru svē tdienu ar sekojoš u sadraudzı̄bas

Uldis Pū lin̦ š

DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI
no 2018. gada 18. marta lı̄dz 13. maijam

Draudzes vajadzībām:
Aivars Kuplis, Inā ra un Arvı̄ds Rupeiki—$10,300.00
Ziedojumi Ausmas Mežmales piemin̦ ai—$732.50

Draudzes ziņām:
Lū cija Sprenne, Jeanette Giragos un Inta Rā ve—$240.00
(2 Kor 9:7) Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:
priecīgu devēju Dievs mīl.
Pā rskatu sagatavoja: Jā nis A. Ievā ns

D

iž skautu Lielgaidu talka 2018.
gada 21. aprı̄lı̄
no kreisā s: Uldis Pū lin̦ š , Mik̦ elis
Brunovskis, Andis Cers, So ija
Circene, Dā rija Bag̒ inska, Izabela
Gundrum un Vilis Sı̄manis.
Foto: no U. Pū lin̦ a archı̄va
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PĒRMINDERU KALPOŠANA
2018. gada jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī
10. jū nijs

Inese Stokes un Uldis Pū lin̦ š

24. jū nijs

Rū ta Eichenfelde

1. jū lijs

Arija Bergmane

8. jū lijs

Inese Stokes

15. jū lijs

Maija Tiliks-Dombrovska

22. jū lijs

Jā nis Eizis

29. jū lijs

Jā nis Ievā ns

5. augusts

Guntis Kirš teins

12. augusts

Inta Duka

19. augusts

Velga Drillis-Eize

26. augusts

Dace Pence

9. septembris

Modris Galenieks un Eriks Sprenne

16. septembris

Jā nis un Rasma Priedes

23. septembris

Rū ta Eichenfelde un Benita Lā č kā ja

30. septembris

Jā nis un Inā ra Ievā ni

2-valodı̄gs, dievgalds
dievgalds
dievgalds

dievgalds

2-valodı̄gs, dievgalds

Pērminderiem ir jāpārliecinās, lai viņu kalpošanas svētdienā ktu lietotas atbilstošās liturģiskās krāsas. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, griez es pie draudzes priekšnieka vai draudzes mācītāja.
Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu, savlaicīgi
paziņot draudzes mācītājam.
mācītājs Ojārs Freimanis

1941. GADA LĪGO NAKTS

Šis ir Arnolda Strautnieka dzejolis, pieminot baisos 1940. un 1941. gada jūnija no kumus, kas
noveda pie Latvijas okupācijas un pēc gada sekojošās deportācijas īsi pirms Jāņiem.

Bij drūma nakts bez Jāņuguņu liesmām.
Bij klusums savāds lejās, pakalnos.
Bij Jāņa bērniem līgo nakts bez dziesmām
Tie sērās pieminēja radus aizvestos.

Inese Stokes un Agita Hūns, Arnolda meitas, sakopoja viņa dzejoļus un izdeva grāmatā „Trimdā”
neilgi pēc tēva aiziešanas mūžībā.

Tik rūsa plaiksnījās kā senču dusmu kāvi,
Un brīžiem dunā nodrebēja gaiss
Ik latvis domāja: Uz drīzu nāvi
Vai nolemts jau man brauciens nākošais.

Arnolds pēc profesijas bija advokāts, taču viņš arī
mīlēja dzejot un atstāja savā dzejā meitu Ineses
un Agitas dzīves stāstus no bērnības līdz pat pieaugušajiem gadiem.

Tā zeme ‐ kapsēta, kur neskan mūsu līgo,
Kur brīvībai smags akmens virsū velts.
Un brīvo cilvēci, bet nejūtīgo
Var aprakt mantkārībā raustais zelts!
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J ŪNIJS

DIEVKALPOJUMU UN PASĀKUMU SARAKSTS

3. jūnijs
10. jūnijs
17. jūnijs
24. jūnijs

11:00—Visu Cikā gas latvieš u draudž u kopı̄gs dievkalpojums un pikniks
Ciā nas ı̄paš umā .
10:00—Divvalodı̄gs dievkalpojums ar bē rna kristı̄bā m un dievgaldu.
Piedalā s LELBā L Archibı̄skape Lauma Zuš ēvica
10:00—Aizvesto piemin̦ as Oikumē nisks dievkalpojums Ciā nas ı̄paš umā .
10:00—Jā n̦ a Kristı̄tā ja dienas dievkalpojums.

J
1. jūlijs
8. jūlijs
15. jūlijs
22. jūlijs
29. jūlijs

A

5. augusts
12. augusts
19. augusts
26. augusts

10:00—ASV Neatkarı̄bas dienas dievkalpojums ar dievgaldu.
10:00—Dievkalpojums.
10:00—Dievkalpojums ar dievgaldu.
10:00—Dievkalpojums.
10:00—Dievkalpojums.

10:00—Dievkalpojums ar dievgaldu.
10:00—Dievkalpojums.
10:00—Dievkalpojums.
10:00—Dievkalpojums.

S

2. septembris
9. septembris
16. septembris
23. septembris

10:00—Abu luterā n̦ u draudž u kopı̄gs dievkalpojums ar dievgaldu Ciā nā .
10:00—Dievkalpojums.
10:00—Divvalodı̄gs dievkalpojums ar dievgaldu.
10:00—Dievkalpojums.
11:30—Bı̄beles stunda. „Jū s esat pasaules gaisma”.
30. septembris 10:00—Dievkalpojums.
Liturg̒ iskā krā sa š ajos mē neš os ir zaļa, izn̦ emot 10. jū niju, kad lietosim baltu.
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J ŪNIJS

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS

Jānis Priede, Māra Blumberga, Dace Frišs, Edgars Meņģelis, Ella D. Baipšys, Vera Riekstiņa,
Ilze Ievāne, Rūta Treknais, Linda Zuševica, Hugo Hūns, Agris Šlesers, Jānis Lebedevs,
Andrejs Ezers, Astrīda Robežniece

J ŪLIJS
Roberts Blumbergs, Arturs Gaiķis, Modris Galenieks, Andrejs Rāve, Georgs Pavlovičs,
Skaidrīte Legzdiņa, Ariana Vilciņa, Aija Mrugacz, Denvers Dimants, Emīls J. Magone, Juris
Meisters, Lija Gaiķis

A

UGUSTS
Velta Dārziņa, Ojārs Freimanis, Kārlis Augis Baipšys, Solvita A. Baipšys-Kalniņš, Vija
Brēmane, Ivars Vītols, Linda Tomson, Guntis Kiršteins, Astrīda Meņģele, Dace Ventere,
Rasma Priede, Daumants Hāzners, Gunta Kiršteina, Arvīds Rupeiks, Viktors A. Lāčkājs

S

EPTEMBRIS
Aleksandra Lilija Rickher, Nikolajs Gaiķis, Ingeborga Rācenis, Ārija Bergmane, Sarma
Ejupe, Anda Sokalski, Ilmārs Riekstiņš, Balva Gūtmane, Emīlija K. Blumberga, Andris
Dzelme, Valda Ulmane, Ināra Ķirsone, Mārtiņš Vārpa, Kalvis Cers, Ilze Šmidchena, Talia K.
Tomson, Lillia Dimante, Ēriks R. Blumbergs, Ēriks Sprenne, Rūta Eichenfelde, Arnis K.
Robežnieks, Irisa Putniņš-Mellott, Kristaps Dārziņš
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē Dieva svētību visiem
jubilāriem un gaviļniekiem!

M

ūsu mīļā Vera Riekstiņa 2018. gada 5. jūnijā tuvāko
radu un draugu pulkā nosvinēja savu 100-to dzimšanas
dienu! Lai Dievs katram dod tik bagātu un svētīgu mūžu!
Foto: Inese Stokes
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DĀMU
SAIMES KALENDĀRS
DIEVKALPOJUMU
KALENDĀRS

2018. gada jūnijs
D IEVK
ALPOJUMU
SARAKSTS
10. jūnijs
Ka
ijas galds
– III GrupaK– ALPOTĀJU
Arijas Bergmanis
vadı̄bā
Dāmu Saimes valdes sēde, 9:00 no rīta
arts
24. jūnijs
Siltas pusdienas – III Grupa
6.
Andrejs Ezers un Ēriks Sprenne
2018.Ivars
gadaKēlers
jūlijs un Austra Kēlers
13.
1. jūlijs
Mini-ka
ijas galds—VI
20.
Benita Lāčkājs
un Pārsla
GagainisGrupa: Stokes/Rā ve
8. jūlijs
Mini-ka
ijas galds—I Grupa: Reinfelds/G. Kirš teins
25.
Arurs un Mirdza
Gaiķis
15. jūlijs
ijasRiekstiņš
galds—IV Grupa: I.Kirš teins/Dombrovskis
27.
Uldis PūliņšMini-ka
un Ilmārs
22. jūlijs
Mini-ka ijas galds—V Grupa: Ievā ns/Gagainis
29. jūlijs
Mini-ka ijas galds—II & V Grupa: Zaimin̦ š /Gagainis
prīlis
2018.
gada augusts
3.
Modris
Galenieks un Guntis Kiršteins
5.
augusts
Mini-ka
ijas galds—VI Grupa: Stokes/Rā ve
10. Ivars un Ruta
Freimanis
12. augusts
ijas
galds—V Grupa: Ievā ns
17.
Dace PencisMini-ka
un Inese
Stokes
19. augusts
Mini-ka ijas galds—III Grupa: Bergmanis
Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot pēr27. augusts
Mini-ka ijas galds—VII Grupa: Blumbergs/Sventeckis Pārsla Gagaine
mindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com

M

A

Liturģiskās
krāsas:
6. un 13. marts—violeta; 20. marts (Pū polu svē tdiena)—sarkana; 25. marts (Lielā piektdie2018. gada
septembris
na)—melna; 27. marts (Kristus augš āmcelš anā s svē tki—Lieldienas)—balta; no 3. aprı̄l̦a lı̄dz 8. maijam (ieskaitot)—
9. septembris
Siltas
pusdienas—IV
GrupaI.Kirš
balta;
15. maijs (Vasarsvē
tki)—sarkana;
22. maijs
(Trı̄svienı̄
basteins/Dombrovskis
svē tki)—balta; no 29. maija lı̄dz 19. jū nijam
16.
septembris
Ka
ijas
galds—IV
Grupa
(ieskaitot)—zal̦a; 26. jū nijs (Jā n̦ a Kristı̄tā ja diena)—balta; no 3. jū lija lı̄dz 13. novembrim (ieskaitot)—zal̦a; 20. novembris
(Miruš o piemin̦Ka
as diena—Mū
ž ı̄bas svē
tdiena)—balta, no 27. novembra lı̄dz 18. decembrim (ieskaitot)—
23. septembris
ijas galds—IV
Grupa
zila vai violeta; 24. decembris (Kristus Piedzimš anas svē tvakars)—balta un 31.decembris—balta.
30. septembris Ka ijas galds—IV Grupa
Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis

P

ē dē jie divi mē neš i ir bijuš i l̦oti aktı̄vi mū su Dā mu Saimei. Svinē jā m Lieldienas, noturē jā m Pavā rklasi Silvijas Ezeras vadı̄bā un, protams, baudı̄jā m kungu ceptā s pankū kas g̒ imenes dienā . Otro gadu pē c kā rtas rı̄kojā m Baltā Galdauta Vakaru ar L.R. goda konsula, R.
Blumberga runu un mū su jaunieš u, Erikas Baibš ys (saksofona) un Emı̄lijas Blumbergas
(deklamā cija) priekš nesumiem. Paldies visā m dā mā m, kuras palı̄dzē ja sarı̄kot š o vakaru,
ar darbu un ar gardā m uzkodā m. Vakara ziedojumi tiek nosū tı̄ti Latvijas Okupā cijas Muzejam.
Inā ra Blumberga
Dā mu saimes priekš niece

Elizabete Freimane noveda mū su Dā mu
Saimes sarū pē to ziedojumu Pā vilostas
pansionā ta „Cilvē ks Cilvē kam” vadı̄tā jai
Mairai Briedei, lai palı̄dzē tu uzlabot tur
mı̄toš o iedzı̄votā ju aprū pi.
Foto: Elizabete Freimane
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L

ieldienu rı̄tā 2018. gada 1. aprı̄lı̄ baznı̄ca savus
dievlū dzē jus sagaidı̄ja ar skaisti dekorē tu altā ri
(paldies Maijai!) un priecı̄go vē sti par Kristus augš āmcelš anos no nā ves, kur̦ a izskanē ja arı̄ draudzes
ansambl̦a dziedā jumā . Pē c dievkalpojuma, savukā rt,
siltas brokastis deva atspirdzinā jumu mū su miesā m. Vē l viens priecı̄gs Lieldienas notikums mū su
draudzē bija Mirdzas un Artura Gaik̦ u ieraš anā s pē c
ilgā kā m veselı̄bas problē mā m abiem. Paldies par
vin̦ u svē tı̄go kalpoš anu draudzē !

A

prı̄l̦a mē neš a 7. datumā laulā jā s 2 mū su draudzes
locekl̦i Ivars Spalis un Nijole Gackiene, tagad abi ir vı̄ra
uzvā rdā . 8. aprı̄lı̄ pē c dievkalpojuma sveica klā tesoš os
aprı̄l̦a gavil̦niekus: Lū ciju Sprenni, Daci Penci un Austru
Kē leri. Sveicē jos: Emı̄lija un Inā ra Blumbergi un draudzes
mā cı̄tā js. 8. aprı̄lı̄ notika arı̄ pavā rklase, kur̦ u vadı̄ja
Silvija Ezers, mā cot gatavot pildı̄tā s pankū kas.
Foto: no Ojā ra un Elizabetes Freiman̦ u archı̄va
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Baltā galdauta „garš ı̄go uzkodu” komanda.
Pa labi maija gavil̦nieki: mā c. Ol̦g̒erts Cakars, Gunā rs Blumbergs, Kristofers Blumbergs, Eriks Blumbergs, Mā ra
Skulte un Ivars Kē lers. Sveic: mā c. Ojā rs Freimanis, Inese Stokes un Aija Mrugacz

G̦ imenes/ Mā tes dienas „garš ı̄go pusdienu” komanda
Pē c pusdienā m mū s priecē ja Emı̄lijas Blumbergs klavierspē le. Savukā rt dievkalpojumu kuplinā ja Andra Kulā ne
(vijole) un Melissa Bach (č ells, nav attē lā ). Vin̦ as ne tikai spē lē ja skan̦ darbus, bet pavadı̄ja kopā ar ē rg̒ elnieci visas
dziesmas.

Visi augš ējie foto: Elizabete Freimane

V

asarsvē tkos, 2018. gada 20. maijā notika
abu luterā n̦ u draudž u kopı̄gs dievkalpojums
ar jaunieš u iesvē tı̄bā m. Jaunieš iem lekcijas
vadı̄ja mā c. Gundega Puidza, skol. Silvija
Kl̦avin̦ a-Barshney un mā c. Ojā rs Freimanis.
Attē lā no kreisā s: mā c. Gundega Puidza, Silvija
Kl̦avin̦ a– Barshney, Mik̦ elis Brunovskis,
Sophie Circene, Sarma Ejupe, Annelı̄ Cera,
Andis Cers, mā c. Ojā rs Freimanis
Foto: G̦ irts Rı̄ba
9

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Dacei Kulāns, viņas tuviniekiem un
draugiem vīru Arturu Kulāns (10/24/1939—05/19/2018) mūžībā pavadot.
Tas, kas sēdēja tronī, teica: Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu
izslāpušajam dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota. Atkl. 21:6

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Ausma Mežmalis (Krīgeris), dzimusi 1937. gada 8. martā Saldū,
Latvijā ir aizgājusi mūžībā 2018. gada 10. aprīlī Hoffman Estates, IL
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Ausmas tuviniekiem un
draugiem.
Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz
bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis.
Atkl. 21:4

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Valda DUNDURS (GAIŠS), dzimusi 1926. gada 23. janvārī Jelgavā, Latvijā ir
aizgājusi mūžībā 2018. gada 1. janvārī Evanston, IL
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Valdas tuviniekiem un draugiem.
Patiesi, patiesi Es jums saku: nāk stunda, un tā ir jau tagad,
kad mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos.
Jņ 5:25

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Auseklis VĀRPA, dzimis 1922. gada 9. jūnijā Jelgavā, Latvijā ir aizgājis mūžībā
2018. gada 4. martā Chicago, IL
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Ausekļa tuviniekiem un draugiem.
Jēzus sacīja: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība.
Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!”
Jņ 11:25
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Mācītāja runas stundas –
Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītājs labprāt jūs sastaps savās mājās,
ciemos vai citur, kur vajadzēs.
Adrese: 706 Cross Creek Drive W, Unit C, Roselle, Il 60172
mob. tālr.: 773-818-6965; e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com
Mācītājs no 2018. gada 6. augusta līdz 3. septembrim būs atvaļinājumā Latvijā.
Neatliekamā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar draudzes priekšnieku Uldi Pūliņu
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

Kasieres:

Sv. Pēteŗa draudzes Facebook:

Rūta Veitmane:
Lūcija Sprenne:

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

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 16. septembrim.
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