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Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt,
bet uzvari ļauno ar labu!
Rm
12:21 - 2011. gada lozungs
Uzvarēt ļauno ar labu. Kā tas var notikt?
Ar Jēzus Kristus piedzimšanu mums ir dots piemērs. Dievs ļauno uzvar ne ar ieročiem, ne ar
varu. Bet ar to, ka Viņš pats nāk - ar Savu klātbūtni, ar Savu mīlestību, ar Savu gaismu.
Kopš seniem laikiem labais raksturots ar gaismu, bet tumsa ar ļaunumu. Tā arī Bībelē: “Gaisma
spīd tumsībā. ... Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. ... Un
vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā Tēva
vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.” (Jņ 1:5.9.14) Un pats Jēzus saka: “Es esmu
pasaules gaisma; kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ
Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,

8:12)

Arī gaisma nedarbojas citādi, kā ar savu klātieni. Kur viņa ir, tur zūd tumsība – ne ar kādu
papildus piepūli, ne ar svešu palīdzību, bet ar pašas gaismas izpausmi.
Pirmais solis mums ir: gaismai atvērties, viņu uzņemt mūsu dzīvē. Novēlu to Jums kā to galveno
Ziemsvētku dāvanu. Reizē pateicos katram no Jums, kas mūsu Baznīcas dzīvē un arī manā/mūsu
dzīvē esat ienesuši kaut ko no šī “patiesā gaišuma”, no šīs “dzīvības gaismas”. Uzvarēt ļauno ar
labo ir pastāvīgs izgaismošanas process, kas sākas ar mums pašiem, lai mēs labo spētu atzīt un ar
to iedegties.
Seko Jēzus padoms, gaismu nelikt zem pūra, bet uz luktura. Arī tas ir svarīgi, lai tumsa klīstu, lai
labais uzvarētu ļauno. Jēzus gaisma nav mums domāta, lai mēs ar to tikai veidotu iekšēju romantiku.
Gaisma uz luktura ir apdraudēta no vēja un vētras brāzmām, bet tikai uz luktura tā ir tumsas un ļaunā
kliedētāja. Pat riskējot pārmetumu, ka esam iedomīgi vai iejaucamies citu atbildībā.
Aizvadītā gadā esam centušies veicināt labā uzvaru pār ļauno. Apzinoties, ka šajā cīņā izšķirīga ir
Dieva klātbūtne, Dieva Vārds un Sakraments ir centrālais mūsu draudzēs, un arī publikācijās, kā
mūsu Baznīcas gadagrāmatā. Mūsu Virsvaldes plenārsēdē ne tikai ārēji pulcējāmies Vitenbergā, bet
izlūdzot to spēku, kuru apliecinām dziedot “Kas valda tumsībā ... viens vārdiņš to spēj aizdzīt!” - viens
vārdiņš, ne eksorcisma rituāli, ne kvēpināšana, pārģērbšanās un klanīšanās.
Ļauno uzvarēt ar labo, tas ir apsolījums un uzdevums, kas sākas ar mums katru, ik dienas, ar
mūsu ģimeni un draudzi, tur, kur dzīvojam. Tas sākas ar pirmo bausli, ar Dieva un sava tuvākā
mīlestību, jo kur Viņš ir, tur tumsa zūd. Aizvadītā gadā turklāt esam atkal vairāk apzinājušies mūsu
atbildību iepretim Latvijai. Tā izpaužas māsu draudžu attiecībās, palīdzības projektos kā “Lai rit!” vai
arī palīdzot nodrošināt kristīgo izglītību līdz pat akadēmiskam līmenim Teoloģijas fakultātē. Arvien
vairāk Latvijas mācītāju atzinuši, ka finansiālā un uzticības krīze būtībā nav kaut kas ļauns no
ārpuses, bet atbildīgo personu atbildība. No sirds mums sāp lāsts, ka Latvijā par spīti bībliskai liecībai
un mūsu pašu latviešu luteriskās Baznīcas tradīcijai, sievietēm ordinācija tiek liegta. Mums tikai
jāsalīdzina ar Igauniju, ka viss var būt pavisam citādi – un apsveicam ar abu Baznīcu apvienošanos.
Kā uzvarēt ļauno – ar labo! Ne ar kādu apkarošanu, bet lai tumsu izgaismo evaņģēlijs un Dieva
mīlestība. Ne atraujoties, bet liecinot.
Jums visiem novēlot evaņģēlija gaišumu, spēku un prieku Kristus piedzimšanas svētkos un visā
Dieva dotā 2011. gadā, un sirsnīgi sveicinot, arī no manas kundzes.
Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀĻ arhibīskaps

2011.g. februārī

1

Treš
Trešā rīta pasaule

Māc. Dr. Normunds Kamergrauzis

Pasaulē mēs esam sastapuši un vēl sastapsim daudz ļaužu, kas mūs lūdz savā namā. Farizejs
Sīmanis lūdz Jēzu ienākt viņa namā.

Bet kāds no farizejiem Viņu lūdza, lai Viņš pie tā ēstu, un Viņš, iegājis farizeja namā, apsēdās. Un
redzi, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka Viņš sēžot farizeja namā pie galda,
atnesa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļļu un stāvēja aiz Viņa pie Viņa kājām, raudāja un iesāka
slacināt Viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem, un skūpstīja Viņa kājas un tās
svaidīja ar eļļu. Bet farizejs, kas Viņu bija aicinājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis: "Ja šis būtu
pravietis, tad Viņš zinātu, kas šī sieva tāda ir, kas Viņu aizskar; jo tā ir grēciniece." Un Jēzus, to
uzrunādams, sacīja: "Sīmani, Man tev kas jāsaka." Viņš atbildēja: "Mācītāj, saki." Jēzus sacīja: "Kādam
naudas aizdevējam bija divi parādnieki, viens tam bija parādā pieci simti denāriju un otrs piecdesmit.
Kad nu tie nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs?" Bet Sīmanis
atbildēdams sacīja: "Man šķiet, tas, kam viņš vairāk atlaidis." Bet Viņš tam sacīja: "Tu pareizi esi
spriedis." Un, pagriezies pie sievas, Viņš sacīja Sīmanim: "Vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā namā, tu
Man ūdeni neesi devis Manām kājām, bet šī savām asarām Manas kājas slacījusi un ar saviem matiem
nožāvējusi. Tu Mani neesi skūpstījis, bet šī, kamēr Es še esmu, nav mitējusies skūpstīt Manas kājas.
Ar eļļu tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļļu ir svaidījusi Manas kājas. Tādēļ Es tev
saku: viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi; bet, kam maz piedod, tas mīl maz."
Un Viņš tai sacīja: "Tev tavi grēki piedoti." Un tie, kas līdz pie galda sēdēja, sāka pie sevis runāt: "Kas
Tas tāds, kas pat grēkus piedod?" Bet Viņš sacīja uz sievu: "Tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru.“
Lk. 7, 36–50

Turīgu ļaužu nams toreiz tika būvēts kā četrstūris. Un tajā labi jutās arī četrstūraini cilvēki, kuri zina
atbildes par dzīvi un mūžību, var tās pateikt skaļi un par tām ilgi prātot. Tie ir cilvēki no vienas taisnes
līdz otrai, no robežas līdz robežai. Vienmēr cilvēki savā imidžā. Taču pasaule nav četrstūraina. Pasaule
ir apaļa. Un tajā ir vieta ne tikai cilvēku pašu izdomātām līnijām un taisnēm, bet arī daudz kam
neaprēķinātam un neierastam, kas neiekļaujas ikdienas pierastajos rāmjos.
Lūkas evaņģēlija atstāstītajā notikumā nāk sieviete. Ne lūgta. Ne gaidīta. Nāk steidzīgi un pārsteidz
visus viņu ierastībā ar cilvēku pieņemto robežu pārkāpšanu. Ar lielu uzdrīkstēšanos. Ar pilnīgu atklātību.
Uzdrīkstēšanos un robežu pārkāpšanu šie cilvēki farizeja namā varbūt varētu pieņemt. Bet pilnīga
atklātība un pilnīga savas dvēseles atklāšana šokē. Jo arī tad, kad mēs kādu mudinām uz atklātību,
esam pārsteigti un nelaimīgi, ja šī cilvēka atklātība ir īsta. Jo cilvēks, kas atklājas mums godīgi un pilnīgi,
vienmēr kaut ko pasaka arī par mums, mūs pat nepieminēdams. Sieviete farizejiem atklāj viņu
četrstūrainību.
Neparastākais šīs sievietes rīcībā ir tieši viņas
jūtu neaizsargātība. Mēs varam iedomāties, cik
naida pilnas ir cilvēku sejas un cik nosodošs skats,
citādu cilvēku ieraugot. Robežu pārkāpēja taču bija
grēciniece, bet viņi – „taisnie”, „godīgie” un
„pareizie”. Tie, kuri vienmēr zināja un vienmēr zinās,
kā jāuzvedās, kas jājautā un kad jāklusē.
Bet grēciniece nevēlējās. Lai Jēzus ienāktu
viņas namā, kuplinātu un rotātu viņas dzīvi. Viņa
Kristū bija ieraudzījusi to, kas noteikti nokāps līdz tai
vietai, kur viņa atrodas, un izstieps savas rokas, lai
viņu un viņas dzīvi celtu augšup. Jo viss, kas ir
patiess un īsts, nāk no Dieva. Debesīm tuvs ir
atzīties un nožēlot grēkus spējīgais, nevis neīstais
cilvēks. Esi, kas tu esi, mudina Evaņģēlijs. Esi
patiess, un tu būsi brīvs, mudina Dieva vārds.
Tā iznāk, ka lielākais izmisums vienlaikus ir arī lielāko cerību sākums.
No lasītā mēs noprotam, ka sievietei nav bijusi laba slava. Droši vien viņa visu mūžu ir bijusi atkarīga
no pirmā pretīmnācēja laipnības. Varbūt tieši šī uzticēšanās katrai labvēlībai viņu izpostīja?
Turpinājums 3. lappusē
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Pasaulē ir daudz izpostītu cilvēku, un tas nevienu vairs nepārsteidz. Taču sieviete iet tālāk un
neapstājas. Viņa negaida savas bēres, bet traģiskā dzīvotgribā meklē. Viņai vajag atrast reiz
nojausto Glābēju, jo mūsos katrā līdz ar dzimšanu iemājo atskārsme par mūžīgo un aizejošo. Un, līdz
galam ejot, viņa sastop Jēzu Kristu, kura priekšā noliek visu savu pagājību, un Viņa spēkā, tādā pašā
intensitātē līdz galam iet savu jauno ceļu. Viņas alabastra trauks, saļimšana pie Kristus kājām un
asaras mūs pārliecina.
Šis gadījums, tūkstošs reižu pārlasīts, ir ļoti dziļi ietekmējis kristīgās pasaules attieksmi pret
cilvēku ceļā, galējā ceļā un pretrunās. Tāpēc šie vārdi vienmēr ir uzrunājoši. Tas mudinājis cienīt
patiesus meklējumus sevis glābšanai arī tad, ja cilvēkprāt, meklētājs ir galēji pazudis un dziļā bedrē
iekritis laikabiedrs.
Šī Evaņģēlija vieta mums atgādina tieši to situāciju, no kuras sākas glābšana. No kuras glābšana
kļūst iespējama. Atklājies. Esi īsts. Netēlo to, kas tu neesi. Un jau šajā atklātībā ir ceļš pie sevis un
Kristus.
Sagatavot Kristu ar eļļu, tieši šī sieviete – varbūt pirmā visā cilvēces vēsturē – nojauta Kristus īsto
misiju. Jo tas, kas sevī ir dziļi raudzījies, spēj dziļi raudzīties arī vēstures un laika sakritībās. Tas
pravietiski spēj ieraudzīt ar sevi notiekošo notikumu lielumu un niecību. Bet ir viens priekšnoteikums.
Un par to stāsta sena pasaka.
Kāds labs un godīgs cilvēks pēc nāves nonāk debesīs. Viņš paradīzes atslēgu glabātajam
Pēterim stāsta, cik nozīmīgus un lielus darbus viņš virs zemes ir padarījis. Bet svētais, to noklausījies,
saka: tas viss ir labi, bet kāpēc tu savā dzīvē ne reizi nebiji tu pats, kāpēc ne reizi tu nebiji tas cilvēks,
kas esi patiesībā? Nav nozīmes taviem lielajiem darbiem, jo Dievs raugās tieši sirdī. Kāpēc Tu to
darīji? Kāpēc ne reizi tu nepateici patiesību par sevi? Tu debesīm nederi.
Šī Lūkas evaņģēlija vieta noslēdzas ar vārdiem par ticību: „Tava ticība tev ir palīdzējusi”. Ej ar
mieru”. Tātad ticībai ir vistiešākais sakars ar īstumu. Drosme pateikt par sevi patiesību arī ir ticība.
„Ej ar mieru,” saka Kristus. Ej ārā no četrstūraina nama un ej projām no četrstūrainiem cilvēkiem.
Ej tajā pasaulē, kas tev atklājusies, ieraugot Jēzu Kristu. Te pasaulei rodas jauni apvāršņi. Tā ir
pasaule, kurai nav robežu. Tā ir trešās dienas rīta pasaule, kurā krustā sistais ceļas augšā un dzīvo
mūžīgi.

Bo Setterlind
Jēzus dzīvo vēl patiesi
pasaulē kā Brālis mums,
lūdz, lai ļaužu starpā zustu
ļaunuma un viltus trums.
Jēzus mani redz patiesi –
nesaskatāms, tomēr klāt,
lai kas notiktu ar mani,
vienmēr gatavs pasargāt!
Jēzum jāpūlas arvienu
mūsu nastas uzņemot.
Viņš nāk Dzīvību un Mieru
sadriskātā dzīvē dot.
Jēzus rāda cēlu dabu,
sniedz mums visu par neko.
Viņš ir dzīvs un mūsu Brālis,
sakām paldies Tam par to.
Tulk. Fricis Dziesma
”Det är sant att Jesus lever.”
49.korālis zviedru dziesmu grāmatā
2011.g. februārī
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Kristī
Kristīgā ticī
ticība

Kas ir kristī
ticīība?
kristīgā tic

Viena iespējama atbilde uz šo jautājumu ir, ka ticība ir paļāvība, atbalsts priekos un bēdās, gaišās un
tumšās dienās.

Ticība pirmkārt nav uzskatu kopība, bet dievkalpojuma kopība, kurā tiek no jauna apliecināts kristīgās
ticības saturs.

Ticība ir dziļi personīga, kur dzīvē notiek tikšanās ar Dievu. Šīs tikšanās ir tik pat dažādas, cik dažādi
esam mēs. Dievatziņas veidi ir dabiskais un pārdabiskais. Sirdsapziņas balss, apliecina cilvēka
atbildību Dieva priekšā.
Ticība ir dāvana. Tā nav mūsu panākumu vai sasniegumu rezultāts, bet tā ir uzticība
un nodošanās Dievam. Ticība, kura ir uzticēšanās, aug ar cerību - rāms mīlestības
pievilkšanas spēks no nākotnes. Cerības simbols ir enkurs. Enkurs meklē
noenkurēšanos. Cerība, kas ir noenkurota nedzenās šurp un turp. Cerība palīdz
nepazust, tā ir virzība, nākotne.
Ticība sākas radīšanas brīdī, un iesniedzas mužībā. Dievs ir mums klātesošs, viņš atklājas vēsturē
Jēzus Kristus personā. Viņa mācība, nāve un augšāmcelšanās brīnumā atklājas Dieva mīlestība pret
pasauli. Tā pavada cilvēku no viņa ienākšanas pasaulē līdz viņa aiziešanai no pasaules mūžībā.
Uzticēties Dievam nozīmē paļauties viņa vadībai, mīlestībai un žēlsirdībai.

Kristī
Kristības
Bērniņa ienākšana pasaulē ir ievērības un svinību vērta. Uz kristībām laipni lūgti vecāki ar saviem
bērniņiem un pieaugušie, kam kristības gājušas secen bērnībā. Kristību dievkalpojums ir prieka un
dzīves apliecinošas svinības. Caur kristībām mēs saņemam redzāmu piederības zīmi (sakramentu*)
*)
Dieva ģimenei.
Šī piederības zīme tiek dāvināta ar ūdeni, kas saredzams kā simbols visam
dzīvajam. Kristības ir mistērija, kurā Dievs apliecina savu mīlestību uz cilvēku
— gribu būt klātesošam. Caur šo mīlestību cilvēks tiek stiprināts dzīvot
pilnasinīgu cilvēka dzīvi, ar tās ieguvumiem un zaudējumiem. Lai arī dažkārt
mēs kļūdamies un daram to, ko mums nevajadzētu darīt, Dieva apgaismība pār
mums ir klātesoša. Caur to mēs mācamies dzīvi ieraudzīt no perspektīvas, kura
nav no šīs pasaules.
Luters: „Kristība ir īsts dievūdens, bet ne tādēļ, ka kristības ūdens būtu labāks par kādu citu ūdeni, bet
gan tādēļ, ka pie tā pievienojas Dieva vārds un pavēle.” Tas, kurš ticībā paļaujas uz Dieva Vārdu,
iemanto sev žēlastības dāvanu.
* Sakraments ir piedzīvojams Vārds, viens no pasludinājuma, Dieva vārda darbības, veidiem. Žēlastības
līdzeklis. Cilvēks var nesaprast, kas tieši notiek - kāpēc tieši caur šiem vārdiem un šo zīmi viņā ienāk Kristus un tomēr to piedzīvot. Vienīgais nepieciešamais nosacījums ir cilvēka ticība.
Iesvē
Iesvētības
Kas īsti ir laime? Kāda ir mūsu atbilde par saviem līdzcilvēkiem? Kāpēc pasaules kārtība ir tik
netaisna?
Vai Dievs vispār eksistē? Vai labā dzīve nav tā, kurā valda līksmība? Kas īsti esmu es pats? Kāda ir
mana labās dzīves vīzija?
Šos jautājumus katrs cilvēks reiz sev uzdod. Iesvētības ir pārdomu laiks par dzīves lielajiem
jautājumiem par to, kas pareizs un nepareizs, labs un ļauns, nāvi un dzīvību, prieku un bēdām,
mīlestību un greizsirdību. Iesvētības mācības ir iespēja iedziļināties sevī un kristīgajā ticībā. Pats
iesvētes akts, savukārt, ir apliecinājums tam, ka vēlamies piederēt kristīgai sadraudzībai un tajā
pastāvēt.
Laulī
Laulības
Kāzas ir svētki, paliekoša atmiņa netikai tiem, kuri laulājas, bet arī radiniekiem un draugiem.
Kristīgās ticības būtiskākais saturs ir mīlestība. Dievs ir mī
mīlestī
lestība. Cilvēka aicinājums ir dzīvot
mīlestībā. Tā dod jēgu un piepildījumu cilvēka dzīvei.
Laulības ir viens no daudziem veidiem kā apliecināt savu nodošanos un uzticību otram cilvēkam.
Laulības dievkalpojumā tiek izlūgta Dieva klātiene un vadība uzsākot kopīgu dzīves ceļu.
Laulības ir apliecinājums arī noteiktai gribai. Dieva un viesu klātbūtnē arī tiek dots uzticības solījums
dzīvot vienam ar otru priekā un bēdās, līdz nāve reiz šķirs.
Laulībās tiek svinēta mīlestība un apliecināta labā griba to uzturēt.
Turpinājums 5. lappusē
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Bēres
Cilvēka dzīve vēsturē ir ierobežota. Tai ir sākums un gals. Bērēs mēs pateicamies par aizgājušā
cilvēka dzīvi. Visu to, kas bijis un tādā pat veidā nav vairs piedzīvojams. Bēres tāpēc ir pateicības
brīdis. Mēs neko šajā pasaulē neesam ienesuši, un mēs neko no tās arī neiznesīsim.
Mēs noguldam miesu mūžīgam mieram, un tā atgriežas zemē: No zemes Tu esi ņemts, par zemi

Tev atkal bū
būs jjā
āpaliek.

Tomēr, vislabākās atbildes un atrisinājumi ir tie, ko kristietis atrod nevis domājot par miršanu un
šķiršanos, bet pati ticības atklāsme, jo Lielā Piektdiena, cita starpā, izgaismo cilvēku pasaulei
raksturīgos šķērsļus, 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. Mēs
dodamies tālāk kādā no zemes nepārredzamā ceļojumā...

Dievkalpojums
Ir svarīgi sevi saudzēt miesā un garā. Izslēgt televiziju, ziņas, neiestrēgt sasniedzamības slazdā.
Visgarākais ceļojums nav uz zemes lodes pretējo pusi. Garākais ir sevī.
Katra svētdiena ir cerību diena, jo tā ir augšāmcelšanās diena, atjaunošanās diena. Dievkalpojums
ir saruna starp Dievu un visu sapulcēto draudzi. Grēksūdze mūs ievada dievkalpojumā, kur Svēto
Rakstu lasījumiem un svētrunai tiek atbildēts ar dziesmām, ticības apliecību, pateicības lūgšanām,
aizlūgšanām un ziedojumiem. Dievkalpojumā, dievgalda maize un vīns (sakraments*)
*) īpaši savieno
ar Dievu, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar maizes un vīna zīmēm tiek uzņemts Viņš. Ar šo brīnumu
mēs topam stiprināti un uzturēti ticībā Dieva lielajiem apsolījumiem dzīvē un aiz dzīves mūžībā.
Prāveste Ieva Graufelde

Ziedojums
Latvijas Audž
Audžuģimeņ
imeņu Biedrī
Biedrībai
(LAB)

Stokholmas draudze no 2010.g.
18. novembra, 4. decembra un
24. decembra dievkalpojumu
ziedojumiem (kolektēm) varēja
nosūtīt 7.013 kronas LAB.
Paldies visiem ziedotā
ziedotājiem!
LAB mājas lapa:
www.labiedriba.lv
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Sirsnī
Sirsnīgi gaidā
gaidām draudzes locekļ
locekļus ierasties

Pilnsapulcē
Pilnsapulcē

svētdien, 2011. gada 27. februā
februārī, Somu baznīcas draudzes namā
pēc dievkalpojuma Somu baznīcā, kas sākas plkst. 14.00
Dienas kārtība
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pilnsapulces atklāšana.
Pilnsapulces vadītāja, sekretāra un
balsu skaitītāju vēlēšanas.
Konstatēšana, vai pilnsapulce sasaukta
saskaņā ar statūtiem.
Pilnsapulces darba kārtības apstiprināšana.
Draudzes darbības gada pārskats.
Draudzes saimnieciskais pārskats.
Revīzijas komisijas ziņojums.
Gada pārskata un revīzijas komisijas
ziņojuma pieņemšana.

9. Valdes un padomes atbrīvošana no
atbildības par 2010. gada darbību.
10. Draudzes pārstāvja pie Baznīcas
pārvaldes ziņojums.
11. Draudzes Sinodes pārstāvju ievēlēšana.
12. Turpmākā darbība.
13. 2011.g. budžets.
14. Dažādi jautājumi.

Lieldienas
Dievkalpojumi
Gēteborgas Latviešu draudzes Pūpolu svē
svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu,
svē
svētdien 17. aprī
aprīlī, pulksten 14.00,
14.00, Hāgas Baznīcā. Dievkalpojumu vadīs prāveste
Ieva Graufelde. Pēc dievkalpojuma draudzes vakars.

"Slavēts, kas nāk Kunga vārdā! Ozianna augstībā!" Mt 21:9
Upsalas Latviešu draudzes Liel
Lielā
ās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu,
piektdien 22. aprī
aprīlī, pulksten 14.00,
14.00, Vindhemas Baznīcā. Dievkalpojumu vadīs
prāveste Ieva Graufelde.
Norčē
Lielā
Norčēpingas
čēpingas Latviešu draudzes Liel
ās piektdienas dievkalpojums ar
dievgaldu, piektdien 22. aprī
aprīlī, pulksten 13.00,
13.00 Hedvigas Baznīcā.
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis.

"Viss piepildīts." Jņ. 19, 30
Vesterosas Latviešu draudzes Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu, Klusā
sestdienā
sestdienā 23. aprī
aprīlī, pulksten 14.00,
14.00 Kyrkbacksgordena telpu kapelā
(Lykttändgargränd). Dievkalpojumu vadīs prāveste Ieva Graufelde.

"Es jums saku: ja klusēs viņi, tad brēks akmeņi." Lk. 19, 40
Eskilstunas Latviešu draudzes Lieldienu - Kristus augš
augšāmcelš
mcelšanā
anās
dievkalpojums,
dievkalpojums svē
svētdien 24. aprī
aprīlī, pulksten 13.00,
13.00 Sv. Andreja baznīcā.
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis.
Stokholmas Latviešu draudzes Lieldienu - Kristus augš
augšāmcelš
mcelšanas
dievkalpojums,
dievkalpojums svē
svētdien 24. aprī
aprīlī, pulksten 14.00,
14.00 Somu baznīcā.
Dievkalpojumā piedalīsies tenors Christer Wikmark. Pie ērģelēm Rūta
Baumgarte. Dievkalpojumu vadīs prāveste Ieva Graufelde.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds!

"Viņš ir augšāmcēlies!" Mk. 16, 6
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Vēlamies pieminē
pieminēt tā
tās personas, kuras ārpus draudzes valdes un Padomes loka, ar lielu
sirsnī
sirsnību piedalī
piedalījuš
jušās mū
mūsu 2010.
2010. gada darbī
darbībā.
Mūsu saimniece Ingrī
Ingrīda Leimane:
Leimane

Sirsnīgs paldies visiem kas gan pirms un pēc dievkalpojumiem ir palīdzējuši gan ar cepšanu,
gan ar galdu klāšanu un trauku novākšanu!
Draudzes mā
mājas lapas dizains:

Mattias Carlshamre

Korektū
Korektūras lasī
lasītāja:

Mirdza Krastiņa

Dievkalpojumos piedalī
piedalījuš
jušies:
Pie ērģelēm un klavierēm

Rūta Baumgarte, Nonna Shilo-Svensson un Arne Johansson

Flautiste

Inta Heimdal

Kokle
Vijole

Helena Häggström
Renāte Kļaviņa un Ēriks Kancāns

Solists

Christer Wikmark

Stokholmas Latviešu koris
Kora solistes

Gaidas Rulles vadībā
Ieva Reine, Anneli un Ilze Zvejnieks

Ansamblis

Christer Wikmark vadībā

Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi

Intas Heimdal un Kristīnes Nordlund vadībā

Lasītāji

Inese Gredzena un Vita Viktorsone

Viesu mācītāji

Dr. Normunds Kamergrauzis un Tālis Rēdmanis

Pie karoga 18. novembrī

Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi

Sirsnī
Sirsnīgs un mīļ
mīļš
īļš paldies Jums visiem un lai 2011
2011. gads Jums bū
būtu labvē
labvēlīgs!

Mums uzticē
uzticēts uzturē
uzturēt radī
radību!
Kungam pieder zeme un viss uz tās, zemes virsus un tie, kas tur mīt. Ps. 24:1
Cilvē
Cilvēka uzturs, pā
pārtika un ūdens, nā
nāk no dabas. Uz zemi ceļ
ceļam savas mā
mājas, lai dzī
dzīvotu droš
drošībā.
Visos laikos, dzejnieki un mā
mākslinieki
ksliniek ir pauduš
pauduši savu izbrī
izbrīnu par dabas skaistumu. Dievkalpojumos,
slavē
radīību. Nekad nedrī
slav
ējam Dievu, par rad
nedrīkstam aizmirst mū
mūsu atbildī
atbildību radī
radības turpinā
turpināšanas darbā
darbā.
Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla,
pēc Dieva tēla Viņš radīja viņu —
vīrieti un sievieti Viņš radīja!
Un Dievs viņus svētīja un teica:
“Augļojieties un vairojieties,
piepildiet zemi un pakļaujiet to —
valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs,
pār visu, kas dzīvs, kas rāpo pa zemi!”

1Moz 1:27-28
2011.g. februārī
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Kasieres informā
informācija
Vispirms vēlos visiem draudzes locekļiem pateikties par pagājušā gadā
sniegto ekonomisko atbalstu samaksājot draudzes nodevu un ziedojot
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.
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.
Jūsu kasiere Kristīne

Pievienoju iemaksas zī
zīmi 2011
2011.g. draudzes nodevā
nodevām un ziedojumiem.

Draudzes mācītāja:

Prā
Pr
āv. Ieva Graufelde

AICINĀ
AICINĀJUMS

Draudzes priekšsēde:

Stokholmas Latvieš
Latviešu kora 65. gadu jubilejas sarī
sarīkojums,
Stokholmā
Stokholmā, sestdien 12. martā
martā plkst. 17.00.
Alviks Medborgarhus, Brommasalen.
(Zaļā pazemes līnija uz Alvik)

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

Zaļļkalne
Zane Za

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:

Kristīīne Bergholca
Krist

Sickla Kanalgata 81
120 68 Stockholm
Tālr.: 0708 69 69 02
kristine@abc.se

Pēc kora koncerta sekos mielasts un saviesīgs vakars.
Ieeja 100 kronas
Pensionāriem un studentiem 80 kronas
Skolniekiem brīva ieeja
Vakariņas 50 kronas. Dzeramie iegādājami uz vietas
Lūdzu pieteikties rakstot: koraballe@gmail.com
vai zvanīt Vijai Valterei +46 8 745 42 59 vai kādam koristam!

Kapa jautājumi kārtojami pie:

Ainas Zvejnieces

Flintbacken 16
118 42 Stockholm
Tālr.: 08-668 62 36
Mājas lapa:
www.draudzes.se
Draudzes pasta tekošā rēķina
konta numurs:
35 17 73 – 7
Lettiska Församlingen i Stockholm
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