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Rudens pienāk tik ātri, un pat ja esam tam sagatavojušies, neesam īsti gatavi. Tas pienāk tik 
veikli, tik dabiski. Šķiet, ka vēl nesen visapkārt bija augšanas procesā. Jau tagad sāk krāsas 
parādīties un dzīve ierauties sevī.

Mūsu dzīves udenī atskārstam, ka laiks, kas stāv priekšā ir īsāks nekā tas, kas ir jau pagājis. 
Iespējas ir sašaurinājušās, un manāma spriedze. Izjūtas saka, esmu vēl jauns, bet skaidrs, ka 
kļūsti vecāks. Šī apziņa dod reizēm drošību un citās, nedrošību. Dzīvē daudz ir piedzīvots un 
tomēr vēl daudz nezināms, daudz iemācīts, tomēr gribas vēl tik daudz atklāt. Dzīves rudens dod 
retu iespēju. No šīs agrāk nebijušās perspektīvas, varam vērot savu dzīvi no atstatuma. Dzīves 
rudenī var skatīt, kur gadi ir noveduši, ko tie ir devuši, ko tie ir atņēmuši, kā tie ir mūs veidojuši.

Dzīves rudenī vēl var ieskatīties nākotnē — plānot, cerēt un vēl sapņot. Vēl var atrast laiku 
meklēt to, ko allaž esi meklējis pat ja tas nav izteikts vārdos: proti — DZĪVES JĒGU.

Dzīves rudenī pat nemanot vēršamies uz iekšu, kur dzīvo jautājumi, kuros der ieklausīties: „Kas 
es patiesībā esmu?” „Kas ir mans dzīves uzdevums?” „Ko es esmu iemācījies un kas man būtu 
bijis jāiemācās?” „Kā lai es pavadu to dārgo laiku, kas man ir atlicies?”

Atbildes jautājumiem ir GARĪGAS. Tās viegli neveidojas vārdos, jo tie paslēpti grūti 
izskaidrojumā, tomēr, tam nevajadzētu kavēt jautājumu uzstādīšanu un atbilžu meklēšanu, jo 
nenoliedzami, ka visa dzīve balstās uz tiem.

Šīs dzīves posms ir brīnišķs laiks, pārdomām par savu ienākšanu pasaulē, dzīvošanu, 
novecošanu un miršanu, un par tās jēgu no garīga redzējuma.

Ir trīs dažādi laiki: Kalendāra laiks, ko stūrē dabas debesuspīdokļu kustība. Mēs neietekmējam 
saules lēktu vai norietu. Fizioloģiskais laiks ir daudz tuvāks, jo to mērs ir mūsu ķermenis. Tas 
atklāj, kā mēs to esam lietojuši, cik lielā mērā tas pats ir varējis sevi atjaunot, un tā izmaiņas.

Ir arī tas, ko varam saukt par iekšējo laiku – kas patiesību sakot ir cilvēka patiesais laiks. Tomēr 
pēc mūsu spējām atdoties, vai veltīt, tā biežums un iedzīvošanās jūsma visos pārdzīvojumos.

Ir Bībeles laiki – kad rakstīts, ka Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, pat arī mūžību Viņš ir 
licis cilvēku sirdīs.

Rudens laiks ir īpašs laiks. Tas aicina iet par to taku, kas noved pie svētuma, kur vēlreiz atskan 
un atgādina vēsti, par to, kas mūs sagaida. 

Nav nevienas labākas vietas, nedz labāks laiks, kā tieši šeit tieši tagad.       
Mācītāja Ieva
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Liels PALDIES PALDIES PALDIES PALDIES VISIEM,VISIEM,VISIEM,VISIEM, kas bija klāt 10. maija dievkalpojumā, 

koristi, bērni, baznīcēni, un mani tik vareni pārsteidza! Tiešām, tas 
bija labi saglabāts noslēpums.

PALDIES PALDIES PALDIES PALDIES Stokholmas draudzes valdei par izrādīto mīlestību.
PALDIES PALDIES PALDIES PALDIES visiem kas piedalījās apsveikuma bagātībā:
PALDIESPALDIESPALDIESPALDIES Latviešu ev. lut. draudzēm: Stokholmā, Gēteborgā, 

Upsalā, Vesterosā, Burosas latviešiem, Latviešu Akadēmiskai 
organizācijai LAOZ, Latviešu Palīdzības komitejai, Latviešu 
Pensionāru biedrībai Gēteborgā, „Aprūpei“, Zviedrijas Latviešu 
Pensionāru biedrībai, Stokholmas Latviešu korim, Stokholmas 
Latviešu skolai, Zviedrijas Latviešu Centrālai Padomei, 
Gēteborgas latviešu Apvienībai, Mudītei Hoogland Krastai, 
Skaidrītei Jansonei, Dzidrai Platbārzdei, Bergholcu un Zaļkalnu 
ģimenēm.

PALDIES PALDIES PALDIES PALDIES par visiem mutiskiem un rakstiskiem apsveikumiem. 

Jūsu mācītāja Ieva

2009.g. oktobrī

Īpašs paldies Latvijas Ev. Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas 
archibīskapam Elmāram Ernstam Rozītim, kurš apsveikumā
atgādināja par kalpošanas gadu darbā bagātību. Esmu uzaugusi 
un dzīvojusi šajā baznīcā. Turpināšu, pārliecībā par tās lielo 
svētību!                                                             

PALDIES PALDIES PALDIES PALDIES par visiem ziediem un dāvinājumiem. Oktobrī gaidām ģimenes pieaugumu, un novembrī
braucu otrā mazdēla raudzībās. To spēju pateicoties JUMS. 

Jo vairāk domāju par aizgājušo, jo vairāk saprotu cik daudz man ir jāpateicās tām dārgām pērlēm, kas 
mani stutējušas, palīdzējušas, un ir bijušas labi draugi. Visiem eņģeļiem, kas palīdzēja pieskatīt ģimeni, 
kad bija jābrauc komandējumos, visiem kas iedomājās apvaicāties, kā man klājas, visiem kas aicinājuši 
savos svētkos, vai tā pat vien, visiem kas aizstāvējuši pret uzbrukumiem par sievietes kalpošanu 
baznīcai. 
Paldies par JPaldies par JPaldies par JPaldies par Jūūūūsu lsu lsu lsu lūūūūggggššššananananāāāām.m.m.m.

„„„„Debesu valstDebesu valstDebesu valstDebesu valstīīīība ir lba ir lba ir lba ir līīīīdzdzdzdzīīīīga tga tga tga tīīīīrumrumrumrumāāāā apslapslapslapslēēēēptai mantai, ko cilvptai mantai, ko cilvptai mantai, ko cilvptai mantai, ko cilvēēēēks atradis noslks atradis noslks atradis noslks atradis noslēēēēpj un ar prieku iet un ppj un ar prieku iet un ppj un ar prieku iet un ppj un ar prieku iet un pāāāārdod rdod rdod rdod 
visu, kas tam ir, un iegvisu, kas tam ir, un iegvisu, kas tam ir, un iegvisu, kas tam ir, un iegāāāāddddāāāājas jas jas jas ššššo lauku. Vo lauku. Vo lauku. Vo lauku. Vēēēēl Debesu valstl Debesu valstl Debesu valstl Debesu valstīīīība ir lba ir lba ir lba ir līīīīdzdzdzdzīīīīga tirgotga tirgotga tirgotga tirgotāāāājam, kas mekljam, kas mekljam, kas mekljam, kas meklēēēē labas plabas plabas plabas pēēēērles. rles. rles. rles. 
Atradis vienu Atradis vienu Atradis vienu Atradis vienu ļļļļoti voti voti voti vēēēērtrtrtrtīīīīgu, vigu, vigu, vigu, viņņņņšššš iet un piet un piet un piet un pāāāārdod visu, kas tam ir, un iegrdod visu, kas tam ir, un iegrdod visu, kas tam ir, un iegrdod visu, kas tam ir, un iegāāāāddddāāāājas to.jas to.jas to.jas to.””””

DDDDāāāārgas prgas prgas prgas pēēēērlesrlesrlesrles

Neviens nezin kāda ir Debesu valstība. Uzzinām, ka tai var uziet nejauši un negaidīti – to nemeklējot. 
Līdzība gan stāsta, ka to atrodot ir prieks. Tas liek domāt – kuros brīžos jūtam dziļu lielu prieku? Man 

piemēram, kad bērns, kurš mātes miesā paslēpts piedzimst un to pirmo reizi turu rokās, vai tas būtu bijis 
pašas bērns, mazbērns, cita bērniņš, vai kristāmais bērns – sirds jūt debesu valstības prieku un 
svētlaimi. 

Kad sēžu pie cilvēkiem pārejā no dzīvības uz mūžīgo dzīvību, un dārgā Lieldienu vēsts atskan, tad 
debesu valstības prieks mierina sirdi.

Kad dziedam – korī un viss skan tīri un  harmoniski, tad caur dvēseli nodreb debesu valstības prieks.
Kādi ir Jūsu prieka acu mirkļi?

Vai varat atcerēties reizi, kad liela bagātība atklājas negaidīti – varbūt tā bija pirmā mīlestība? Dažkārt  
paslēptā manta ir acu priekšā, bet mēs to neredzam, tādēļ, šķiet prieks vēl lielāks! 

Jēzus saka, debesu valstība ir kā tirgotājs – tirgotājs, kas meklē un atrod. Debesu valstība atrod dārgo 
pērli, un to grib sev – glabāt vienalga cik būtu jāmaksā par to. Tas ir Dievs – Dievs, caur Kristu, kas atrod 
dārgās pērles.

Pērle nav debesu valstība. Te atklājas pērles lielā vērtība. Pērle esi Tu un es – mēs visi!
Dievs mūs meklē – atrod mūsu dārgumu – un ņem to savā īpašumā, vienalga cik tas maksā. Ir klāt un 
gaida, ka arī mēs paši atradīsim savā dvēselē paslēpto mantu. Vienalga kurā vecumā!

Domājot par saviem ne tikai 20 ordinācijas gadiem, bet par visiem, kam esmu kalpojusi draudzēs –
gribu šodien liecināt, ka ikviens ar ko esmu tikusies, ir bijis dārga pērle. 
Dažas ir savērušās kopā un veidojušas draudzes kodolu, dažas ir pazudušas, dažas vēl jāatrod.

Ņemiet līdz no šodienas apziņu, ka Dievs jūs ir atradis, izpircis, un dārgi glabās. Āmen.

Foto: 
Kreisā pusē: Aleksandrs 
Einar Zaļkalns Carlshamre
un labā Arvid John Teodors 
Toresson ar māc. Ievu.

Mācītāja Ieva
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Elija pats devās tuksnesī vienas dienas gājumu – gāja 
un apsēdies zem irbuleņu krūma lūdzās, vēlēdamies 
mirt: “Kungs, nu ir diezgan! Ņem manu dvēseli, jo es 
neesmu labāks par saviem tēviem!” Viņš apgūlās un 
aizmiga zem irbuleņu krūma, un, lūk – eņģelis pieskārās 
viņam un sacīja: “Celies un ēd!” Viņš paskatījās, re –
galvgalī uz karstiem akmeņiem cepta maize un ūdens 
krūka. Viņš ēda un dzēra, un atkal apgūlās. Un Kunga 
eņģelis nāca vēlreiz, pieskārās viņam un sacīja: “Celies 
un ēd, jo tev ejams garš ceļš.” Viņš cēlās, ēda, dzēra un 
gāja, stiprinājies viņš devās ceļā. Viņš gāja četrdesmit 
dienas un četrdesmit naktis līdz Dieva kalnam Horebam. 
(1Ķēniņa 19:4-8)

EEEEņģņģņģņģeeeeļļļļiiii
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Visu svēto dienā mēs atceramies un pieminam tos, kas aizgājuši. Mēs 
atceramies un pieminam svētos, svētīgos, un mums tuvos. Atnākt un 
aiziet ir Dieva radīšanas gribā dots izaicinājums. Šo divu mistisko 
procesu pats pēdējais noslēgums izsaka cilvēka nolemtību. No šāda 
redzes viedokļa kļūst skaidrs, ka arī mēs esam atnākuši un arī mēs reiz 
aiziesim. 

Šīs nolemtības dēļ apustuļa Pāvila jautājums par nāves dzeloni nav 
nevienam svešs un neaptverams. Šīs nolemtības dēļ mēs domājam par 
nāves dzeloņiem, kas skar ikvienu, kad no mūsu dzīves kāds tiek 
izrauts, atņemts un uz mirkli iestājas klusums.

No cilvēciskās pieredzes izriet ieskats, ka  nāve ir noslēgums, bet 
miršana ir process, kurā pamazām mēs tiekam atdalīti no pašas radītas 
pasaules un tās baudīšanas jau ilgu laiku pirms savas aiziešanas. 

Mēs vēl redzam, dzirdam, ieelpojam, sagaršojam, sataustām, aizskaram … Vai nav tā, ka šķiroties 
mēs atvadāmies no visa tā, ko tādā veidā varējām piedzīvot? Te atkal atklājas nāves dzelonis, jo pati 
miršana lielā mērā ir notikums, kad mēs atvadāmies no visa tā, kas reiz bija pieejams un ierasts, bet 
tas viss attālinās, tad paliek arvien bālāks un pašās beigās pilnīgi izgaist. 

Alberts Kamī savā romānā “Mēris” apraksta kādas pilsētas mēri. Blakus šai sērgai šī pilsēta bija arī
sniegā, un drastiskā veidā tas iespaidoja visu iedzīvotāju jau tā tik apdraudēto dzīvi. Nāca pavasaris, 
sniegs nokusa un realitāte, kura bija nenoliedzama un neizbēgama, vairāk nebija. Šī realitāte, kuru 
varēja redzēt, dzirdēt, ieelpot, sagaršot, sataustīt, aizskart, un ar ko bija tik nemitīgi, un nenogurstoši 
jācīnās, tā vairs nebija. Viņu vairs nevarēja redzēt, dzirdēt, ieelpot, sagaršot, sataustīt, aizskart. Viņu 
varēja vairs tikko atcerēties. Nomiršana bieži vien garajā procesā tie, kuri mums ir mīļi un tuvi tiek 
atdalīti no mums, un mēs no viņiem un tajā izgaismojas skaudrais mirdzums, kas mums ļauj saprast 
apustuļa Pāvila jautājumu.

Taču vislabākās atbildes un atrisinājumi ir tie, ko kristietis atrod nevis domājot par miršanu un 
šķiršanos, bet ticības atklāsmē, jo tā, cita starpā, izgaismo cilvēku pasaulei raksturīgos šķēršļus un 
nāve šajā sakarībā atklājas kā neizbēgams process, bet šis process un tā pats pēdējais noslēgums ir 
mirklis, kurš neizsaka un nenoslēdz vēsturi par mums pašiem. Māc. Dr. Normunds Kamergrauzis

Kā ir ar tiem eņģeļiem? Mēs dzirdam par tiem Jēzus piedzimšanas un augšāmcelšanas stāstos, un 
daudzus redzam starp Ziemassvētku laika dekorācijām. Tie attēloti kā spārnotas būtnes, ietērpti baltās, 
plānās, plīvojošās drēbēs. Tā viņi ir iedomāti. 

Bet eņģeļa senā, sākotnēja nozīmē ir Dieva vēstneši, viņa sūtņi, viņa pārstāvji pasaulē. Tādus esmu 
sastapusi, un ja padomājiet, tad noteikti arī Jūs tādus esat sastapuši. Tie nav pārdabiski, bet gan 
cilvēki, kurus Dievs sūta mūsu dzīvē lai mums palīdzētu, mūs mācīt, pat sargāt. Nelaime, ja mēs 
sagaidām pārdabisko, un neievērojam patiesos un īstos eņģeļus! 

Eņģelis var būt ubagotājs, ko Dievs liek mums ceļā, lai atgādinātu par devīgumu un žēlastību. Eņģelis 
var būt laulātais draugs, kas pacieš neveiksmes, un droši vien arī pašaizliedzīgi rūpējās. Eņģelis var būt 
bērns, kas atgādina par dzīves prieku. Ir vēl daudz citu eņģeļi mūsu dzīvē. Vai esat tos manījuši?

Mācītāja Ieva
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Lai pie tavas pieres egle
ZaĜu roku liek
Lai neviena rūpe šonakt
Tevi nesatiek

Ar mazu gaismiĦu es nāku,
Pēc palīga saukdams,
es paĜaujos uz Tavu vārdu.

Dievs ir mūs izrāvis no 
tumsības varas

un pārcēlis Sava mīĜā Dēla
valstībā

Tauta, kas staigā tumsībā,
ieraudzīs spožu gaismu.
Pār tiem, kas dzīvo nāves 
ēnas zemē,
atmirdzēs gaisma.

Tāpēc, ka Tu tik izšėērdīgs
dāvanās,
Tava atnākšana ir 
gaismas un zemes
savienošanās debesu skaĦā…
Kungs, Tava atnākšana ir
mīlestības noslēpums,
Ko mēs viens otram dāvājam.

Novēlu katram, kas pirmsvētku
steigā rosoties izjūt pagurumu
un nespēju paveikt neizdarīto,
apstāties un dāvināt sev
atelpas brīdi.

Draugi, lai noliekam ikdienas 
darbu,
Noliekam rūpestu nastu smagu -
skarbu,
ěausimies brītiĦu ilgām,
Priekam par debesīm zilgām!
Debesu spārni lai švīkst,
Sirds atkal ticēt laik drīkst.

Šai naktī ejot zaigo tavas pēdas,
Šī nakts spēj šaubās cerību
tev iedot,
Šī nakts liek aizmirst visas,
visas bēdas
Un māca tevi mīlot visu piedot.

Adventes Adventes Adventes Adventes dievkalpojumdievkalpojumdievkalpojumdievkalpojumiiii
VesterosVesterosVesterosVesterosā

Plkst. 14.00
Kyrkbacksgordena telpās kapelā

EskilstunEskilstunEskilstunEskilstunā
Plkst 13.00
Sv. Andreas Baznīcā

Šī nakts ir debess vārtus atvērusi
Pār zemes tumsu dedz 

tā zvaigžĦu loku,
Un naktī šai uz katra galvas klusi

Dievs svētot uzliek savu mīĜo roku.

Kaut zvaiznes kopā lītu
Un saule taptu iz tām,
Kaut sirdis kopā kustu
Aiz sāpēm un ciešanām:
Lai redzētu, cik daudz gaismas
Ar tumšā naktī mirdz,
Lau justu reiz augstajie gari,
Cik liela ir cilvēka sirds.

Un Dievs tevi silda,
Lai tu neapsūbētu,
un pavēl: atstaro manu siltumu
Lai līdzcilvēks no tevis 
nesalstu.

Simtu cepu kukulīšu, 
Ziemassvētku 
gaidīdama: 
SimtiĦš nāca ėekatnieku 
Tai vienā vakarā.

Adventa  mAdventa  mAdventa  mAdventa  mūzikaszikaszikaszikas
dievkalpojumsdievkalpojumsdievkalpojumsdievkalpojums
Plkst. 14.00
Somu baznīcā
Stokholmas koris,
Gaidas Rulles vadībā
Lasītāji.
”Lai Dievs būtu viss visā.”
1Kor 15:28

Tas bija patiesais gaišums,
kas nāca pasaulē,
kas apgaismo 
ikvienu cilvēku.

8888

Nāc, nāc, Ziemsvētku laiks,
ar saviem baltājiem spārniem
strīdu un negaisu gruvekĜus klāt, 
ciešanu nopūtas pieklusināt 
paaudzēm, kuras uz atdusu iet, 
nākamajām, kam viss jātver ciet. 
No zviedru valodas 
tulkojis F. Dziesma
(Jul, Jul strålande Jul!)

LatvieLatvieLatvieLatvieššššu Pensinu Pensinu Pensinu Pensināru biedrru biedrru biedrru biedrības bas bas bas 
egleglegleglītetetete

Plkst. 14.00
Norrtullsgatan 12N 

(Brygghuset)

Runās Jānis Gulbītis.

Zvaniet, jel, gaviĜu zvani,
Pasaules plašumos jūs!
Sludiniet brīnišėo vēsti:
Kristus un Glābējs mums būs!
Tāpat kā toreiz lai prieks sirdīs 
dzimst.
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17

18

19

22

24 Kristus piedzimšanas 
dievkalpojums

Plkst. 14.00
Somu Baznīcā, Stokholm ā

Dziedās tenors
Christers Wikmark

ZaĜš egles zars uz klāta galda
Par mīlestības mūžīgumu pauž,
Un visā telpā ceĜas smarža salda.
ŠĖiet, Tava dzīvā roka mani glauž,
Gars saskanīgi maigas ainas auž.
Kāds miers un klusums! Ne vairs 
vārdu saku.

Bet Latvijas ziemas kalngals bija
Ziemassvētku vakars, kad pa 
piesnigušiem priedulājiem, zvaniĦus 
lalinot, brauci uz baznīcu, kur tevi, 
lai tu liels vai mazs, pildīja ar gaišu 
prieku mirdzošā sveču gaisma egles 
zaĜumā. Tā bija pirmā vēsts, ka 
gada tumšākais laiks jau pārdzīvots, 
ka tevi sagaida atkal gaišākas 
dienas.

Ne, sniegā nebija pēdu
un atbalss klusēja koks;
es pazinu Dieva Dēlu
pēc gaismas tavos logos.

Tā nebij ne lampa, ne svece
un tomēr viss bija gaišs -
starp mums bija nakts vissvētā,
starp mums bija Pestītājs.

Lūgšana

Dievs, caur gadu t ūkstošiem Tava gaisma ir uz mums 
atstarojusi no J ēzus vaiga, k ā Tavas lab ās kl ātienes  
zīme, Ĝaunā un vardarb īgā pasaul ē:

Ved mūs caur n āves uz dz īvību
no meliem uz paties ību,
no bezsp ēka uz pa Ĝāvību,
no naida uz m īlest ību
no kara uz mieru.

Palīdz mums aizdedzin āt sveci,
nevis nolam āt tums ību.
Lai Tavs miers piepilda m ūsu sirdis
un mūsu pasauli, āmen.

21 Ir skaistums –
jaušaums Dieva tuvums, 
kas mīlēt, piedot māca mums.
Tas Ziemassvētku īstais guvums,
tas mūsu prieks un patvērums.

Stokholmas
Latviešu skolas egl īte

Sollentunā, Plkst. 13.00
Edsbergas Baznīcas telpās

Es ticu, ka ir brīnumi,
Kas necerēti nāk,

Un daiĜu sapĦu pasauli
Ap sevi radīt sāk.

Novēlējums visiem 
draudzes locek Ĝiem
Adventa un svētku laikā:
ěaujiet spožām Ziemas-
svētku gaismām
atgādināt, ka Dievs ir ar 
mums, lai tumsa
nepārĦemtu Jūsu dzīvēs. 
Lai Adventa sveces un 
egles apgaismojumā ir 
atziĦa, ka Dievs ir ar 
mums! 
PieĦemot Dievu mūsu 
dzīvēs, mēs spīdam
mūsu līdzcilvēku 
tumsībā.

Priecīgus Kristus 
Piedzimšanas svētkus.
Dievs ir ar mums!

Mācītāja Ieva
un draudzes vadība

Kristus piedzimšanas 
dievkalpojums

Plkst. 11.00
Vindhemas Baznīcā, Upsalā

25

23

22

20

Rau, svētku eglīte tik koši,
Tik mīlīgi, tik gaiši spīd,
Un debešėīgais prieks un spožums,
Ikvienā sirdī lejup slīd.

Nakti bira zelta rasa
Saltos, klusos pagalmos,
ěaudis viĦu kopā lasa,
Ieliek spožos lukturos.

Tā nebija zelta rasa,
Tā bij’ Dieva Dēla vēsts.
Katra sirds ēc viĦas prasa,
Naids un grēks no zemes dzēsts.

T. Zeiferts

Adventes dievkalpojumi
Gēteborg ā

Plkst. 14.00
Hagas Baznīcā

Norčēping ā
Plkst. 13.30
Hedvigas Baznīcā
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BaznBaznBaznBaznīīīīcas kolektecas kolektecas kolektecas kolekte

2009.g. oktobrī

Kolekte dievkalpojumā izraisa jautājumus. Kādēļ baznīcēniem vispār būtu jāmeklē naudas makus 
dievkalpojuma laikā? Kādiem mērķiem nauda tiek izlietota? Kādas ir mūsu pārdomas par kolektes 
jautājumiem? 

Kolekte nav nauda, ko dodam par dziesmu lapiņu, ieejas maksu vai atzinība par sprediķi, tai ir dziļāka 
vērtība. Draudzes kolekte ne vienmēr ir tikusi iekļauta liturģijā. Vārds liturģija ietver ikvienu darbību 
dievkalpojumā, tā ir dievkalpojuma kārtība. Dziesmas, grēksūdze, lasījumi, sprediķis, ticības apliecība, 
lūgšanas, dievgalds, visa mūzika ir liturģijas sastāvdaļa. Tā arī kolekte. Dievkalpojumā baznīcēni nāk pie 
Dieva ar savu dzīvi. 

Bībelē, pirmie teksti par naudas ievākšanu saistās ar dievnama celšanu, tās telpām, un upurdāvanām. 
Vecās Derības Pirmā Laiku grāmatā ķēniņš Dāvids prasa sapulcētiem: „Kurš vēl šodien labprātīgi ziedos 
Kungam?!” Atsaucība bija liela; rakstīts: ”tad brīvprātīgi deva, .... un nodeva Dieva nama celšanas 
darbiem piecus tūkstošus talentu zelta, .... kam piederēja dārgakmeņi tie tos nodeva Tā Kunga krātuvē... 
tauta priecājās, ziedoja labprātīgi, jo tie deva no visas sirds Tam Kungam. To redzēdams, visu draudzes 
priekšā, Dāvids pateicās Dievam – „Jo Tev, Kungs pieder augstība un vara, godība, slava un varenība: it 
viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev!”

Ik reizi, kad lūdzam Tēvreizi ar Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes un Tev pieder 
valstība, spēks un gods — mēs pievienojamies un klāt stāvam ticīgiem cauri laikmetiem. Dievam pieder 
viss. Ķēniņš Dāvids savā lūgšana saka: „Kungs, mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko savācām, lai celtu 
namu tavam svētajam vārdam – tevis dota, jo tev pieder viss!” Cilvēks var tikai aizņemties no visuma ar 
uzdevumu to kopt, uzturēt un atdot.

Kad ticīgie ievēroja Vecās Derības desmitās tiesas likumu, tad ieņēmumus sadalīja mācītāja uzturam, 
baznīcas vajadzībām, nabagiem, atraitnēm, un bāreņiem.

Ir bijis laiki, kad kolektes vākšanu uzskatīta par traucējošu, un to atcēla, tomēr ne visur, 
un tur kur tā ir noticis, kolekte sen jau atkal iekļauta dievkalpojuma kārtībā pēc ticības 
apliecības, dievgalda dziesmas laikā, vai vārda dievkalpojumā pirms lūgšanas.

Vairākām draudzēm pienākusi vēstule par Anniņu. Jau maziņai esot, 
tagad 12. gadus vecai Annai nācās piedzīvot vairākas smagas operācijas. 
Mamma Dace Štroberga dara visu, kas viņas spēkos, bet reizēm ir 
nepieciešama arī citu siržu atsauksme un palīdzība.

Māte Dace raksta: Mums ir radusies iespēja šeit Latvijā izgatavot Annai 
ortozes ar īpašu atsperi, kas varētu krietni uzlabot Annas staigāšanas 
iespējas. Šī īpašā atspere arī ir šo ortožu dārgākā sastāvdaļa, bet arī pārējie 
materiāli ir dārgi. Ir gandrīz lieki piebilst, ka šādu ortožu izgatavošanu mūsu 
valsts neapmaksā. 

Ortožu cena ir gandrīz 2000 Ls. Esmu jau varējusi veikt pirmo iemaksu (Ls 
500), kas bija nepieciešama, lai varētu uzsākt ortožu izgatavošanas procesu. 
Milzīgs paldies visiem, kas atsauksies!

Kolekte ir vienotības zīme un ir domāta savstarpējam atbalstam. Mēs dodam ne tikai draudzei un tās 
vajadzībām, bet ziedojam tur, kur trūkums apgrūtina cilvēka dzīvi, mēs ziedojam labiem darbiem.
Jaunās derības tekstos nav daudz rakstīts par ziedojumiem. Zemteksts Jēzus plaši pazīstamiem 

vārdiem  "Dodiet Cēzaram, kas Cēzara, un Dievam, kas Dieva." ir ziedojuma/upura došana tālaika 
templī. Apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem, runājot par līdzekļu vākšanu māca „ikkatras nedēļas 
pirmajā dienā (tā ir mūsu svētdiena) ikviens no saviem iekrājumiem lai noliek tik, cik viņš var atļauties.”

„Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā
tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.” Mums paliek pāri 
labiem darbiem, un tā mēs panākam, ka Dievam tiks dota pateicība.   

Ziedojumi AnniZiedojumi AnniZiedojumi AnniZiedojumi Anniņņņņaiaiaiai

Stokholmas draudzeStokholmas draudzeStokholmas draudzeStokholmas draudze no Pļaujas svētku dievkalpojuma ziedojumiem varēja 
nosūtīt  3.118 kronas palīdzību ortožu izgatavošanai.

VesterosasVesterosasVesterosasVesterosas draudzedraudzedraudzedraudze noziedoja Pļaujas svētku dievkalpojuma kolekti un
GGGGēēēēteborgas draudzeteborgas draudzeteborgas draudzeteborgas draudze nodos 600 Ls ģimenei.

Paldies visiem!
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EskilstunasEskilstunasEskilstunasEskilstunas latvielatvielatvielatviešššši aicini aicini aicini aicināāāāti uz dievkalpojumiem ti uz dievkalpojumiem ti uz dievkalpojumiem ti uz dievkalpojumiem SvSvSvSv. . . . AndreasAndreasAndreasAndreas baznbaznbaznbaznīīīīccccāāāā

2009.g. oktobrī

Sv. Andreas baznīcu iesvētīja 1988. gada 11. decembrī. Tā
celta pēc architekta Lars-Olof Thorstensson zīmētā
plānojuma. Baznīcas telpas veidojums ir kā Dieva roka, kas 
satur visu radību. Kā zvaigžņotas debesis, īpašu 
noskaņojumu dod no griestiem pakārtās 147 mazās lampiņas. 
Visa centrā ir stikla krusts zilos toņos. 
ZiZiZiZiņņņņas par dievkalpojumiem izsniedzas par dievkalpojumiem izsniedzas par dievkalpojumiem izsniedzas par dievkalpojumiem izsniedz draudzes mācītājs Dr. 
Normunds Kamergrauzis, tālrunis 073770052, 
e-pasts normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.senormunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.senormunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.senormunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se
vai draudzes priekšnieks Andrejs Ozoliņš, tālr. 016-12 24 69, 
e-pasts andrejs.ozolins@mdh.seandrejs.ozolins@mdh.seandrejs.ozolins@mdh.seandrejs.ozolins@mdh.se

NorNorNorNorčēčēčēčēpingaspingaspingaspingas////LinLinLinLinčēčēčēčēpingaspingaspingaspingas latvielatvielatvielatviešššši aicini aicini aicini aicināāāāti uz dievkalpojumiem ti uz dievkalpojumiem ti uz dievkalpojumiem ti uz dievkalpojumiem HedvigasHedvigasHedvigasHedvigas baznbaznbaznbaznīīīīccccāāāā
Hedvigas baznīca celta 16. gadsimta industriālās 
izaugsmes laikā, kad vācieši ieceļoja Norčēpingas 
pilsētā. Baznīcu iesvētīja 1673. gadā un tā tika nosaukta 
Svētās Hedvigas vārdā, kā pateicība karalienei Hedvigai 
Eleonorai par celtniecībai ziedotiem ķieģeļiem. Sākotnējā
baznīca bija renesanses stilā, bet 1719. gadā, kad krievi 
nodedzināja un izpostīja Norčēpingu, arī baznīca tika 
nopietni bojāta. Naudas trūkuma dēļ, to atjaunoja tikai 
1752. gadā. Vēlās renesanses baznīca pārtapa par pār 
bagātīgi izrotātu baroka baznīcu.

Grieķu vārds zivij ir IXTUS. Šī vārda burti ir saīsinājums tekstam: Jēzus, Kristus, 
Dieva Dēls, Pestītājs. Zivs bija pirmo kristiešu slepenā pazīšanas zīme, ko ar 
kāju iezīmēja smiltīs. Šī vitrāža ir no tagadējās baznīcas telpas. Tas ir 
mākslinieka Jan Brazda darbs.
ZiZiZiZiņņņņas par dievkalpojumiem izsniedzas par dievkalpojumiem izsniedzas par dievkalpojumiem izsniedzas par dievkalpojumiem izsniedz draudzes mācītājs Dr. Normunds 
Kamergrauzis, tālrunis 073770052,
e-pasts normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se 
vai draudzes priekšniece Astrīda Teriņš, tālr. 011-31 98 08.

Draudze izbeidz darbuDraudze izbeidz darbuDraudze izbeidz darbuDraudze izbeidz darbu
Mazajās pilsētiņās Eiropā latviešu rosmes pamazām izbeidzās. Tā arī Zviedrijā.

Halstahammaras draudze noslēdza savu 1946. gadā aizsākto darbību. Pēdējais dievkalpojums 
Svedvī baznīcā bija labi apmeklēts, bet gadiem ejot vairākums pirmie draudzes locekļi atdusas 
vietējos kapos, bet viņu pēcteči savas mājvietas atraduši citur vai viņus latviešu dzīves rosmes vairs
neaizkustina. Arī no Latvijas tagad iebraukušie latvieši galvenokārt apmetās lielpilsētās. 

ĪĪĪĪpapapapašššša pateica pateica pateica pateicīīīībabababa Halstahammaras draudzes ilggadējai priekšniecei Vizmai Vizmai Vizmai Vizmai MelnaMelnaMelnaMelnaččččaiaiaiai, kurai 
pateicoties pēdējos gados tika pulcināti cilvēki uz dievkalpojumiem. 

Draudze pateicās arī savam mācītājam Dr. Normundam Kamergrauzim, kurš tai kalpoja 
piecpadsmit pēdējos pastāvēšanas gadus.

Svētīgs darbs padarīts, tikai Dievs ir mūžīgs!

Draudzes priekšniece
Vizma Melnača
Foto: Jānis Vikmanis



Jūsu kasiere Kristīne
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Kasieres informKasieres informKasieres informKasieres informāāāācijacijacijacija
Vispirms vēlos visiem draudzes locekļiem pateikties par šī gadā
sniegto ekonomisko atbalstu samaksājot draudzes nodevu, ziedojot 
Sandbijai un citiem pasākumiem!
Pēdējos gados valsts pabalsts samazinājies jo draudzei pašai jāsagādā
50% no saņemtā pabalsta - tādēļ kolektes, ziedojumi un draudzes 
nodevas ir ļoti nozīmīgas draudzes turpmākai darbībai. Mēs būsim 
pateicīgi par katru, mazu vai lielu, ekonomisko atbalstu.
Daži gan ir piemirsupiemirsupiemirsupiemirsušššši samaksi samaksi samaksi samaksāāāāt t t t šššš.g. draudzes nodevu.g. draudzes nodevu.g. draudzes nodevu.g. draudzes nodevu un Jums lūdzu 
iemaksāt 100 kronas draudzes pasta tekošā rēķina kontā 35 17 73-7.
Lai valdei un padomei darbs justos lietderīgs, svarīgi ir arī jūsu līdzdalība 
draudzes darbā, galvenokārt apmeklējot mūsu dievkalpojumus. Jūsu
aktīvā līdzdalība mums dod prieku darboties un censties vēl vairāk!
Priecāšos arī par katru rakstu, ziņojumu Draudzes ziņās – piemēram
ziņas par laulībām, piedzimušajiem bērniņiem, kristībām, jubilejām u.t.t.
Saprotams arī atvadu un piemiņu vārdus. 

Draudzes mācītāja:
PrPrPrPrāāāāvvvv. Ieva Graufelde. Ieva Graufelde. Ieva Graufelde. Ieva Graufelde
Malmvägen 16 B, 4 tr.
191 60 Sollentuna
Tālr.:  08-96 97 67
ieva.graufelde@brevet.se

Draudzes priekšsēde:
Zane ZaZane ZaZane ZaZane Zaļļļļkalnekalnekalnekalne
Björkvallavägen 10F
194 77 Upplands Väsby
Tālr.:  08-590 314 35
Tālr.:  070-632 20 06
zane.zalkalns@tele2.se

Draudzes kasiere un
“Draudzes ziņas” sastādītāja:
KristKristKristKristīīīīne ne ne ne BergholcaBergholcaBergholcaBergholca
Sickla Kanalgata 81
120 68 Stockholm
Tālr.: 0708 69 69 02 
kristine.bergholcs@tetrapak.com

Kapa jautājumi kārtojami pie:
Ainas ZvejniecesAinas ZvejniecesAinas ZvejniecesAinas Zvejnieces
Tālr.:  08-668 62 36
Flintbacken 16
118 42 Stockholm

Mājas lapa:
www.draudzes.se

Draudzes pasta tekošā rēķina
konta numurs:
35 17 73 35 17 73 35 17 73 35 17 73 –––– 7777
Lettiska Församlingen i Stockholm

Lūgsim ar Leonida Breikša dziesmu Daugavā izauklētās 
lūgšanas vārdiem:
KUNGS, kas zāles čukstus dzirdi, kas pat smilgai neliec 
ciest, 
Vārdi ir, kas latvju sirdī deg un kvēl un nenodziest:
KUNGS, mēs ticamticamticamticam, ka TU gribi, un ka tas Tavs svētais 
prāts: 
Lai arvien šī tauta dzīvo un šīs zemes ražu vāc.
Lai pār lejām šīm un kalniem tikai latvju mēle skan!
TU tak negribi, lai važās reiz mūs atkal svešinieks kaļ,
Lai mēs, redzējuši sauli, krītam naktī atpakaļ!
- Nāc un sakausē mūs klintī, lai neviens mūs nesalauž!
- Dod mums spēku, dod mums drosmi, dod mums 
vienprātību, TĒVS!
Āmen.

Valsts svValsts svValsts svValsts svēēēētku dievkalpojumitku dievkalpojumitku dievkalpojumitku dievkalpojumi

2009.g. oktobrī

No prāvesta Leona Čuibes archīva

StokholmStokholmStokholmStokholmāāāā
18. novembr18. novembr18. novembr18. novembrīīīī plkst. 17.30, ĀĀĀĀdolfa dolfa dolfa dolfa FredrikaFredrikaFredrikaFredrika baznīcā.
Dievkalpojumu vadīs māc. Dr. Normunds Kamergrauzis,
dziedās Stokholmas Latviešu koris.

GGGGēēēēteborgteborgteborgteborgāāāā
22. novembr22. novembr22. novembr22. novembrīīīī plkst. 14.00, HHHHāāāāgas bazngas bazngas bazngas baznīīīīccccāāāā....
Dievkalpojumu vadīs māc. Dr. Imants Alksnis,
Pēc dievkalpojuma pulcēšanās draudzes namā.


