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Mīļais Debestēvs, paldies par šo dienu un par to, ka Tu esi

klāt! Tu pazīsti mūs visos sīkumos un zini, kuram prieks, 

kuram rūpes, kuram skumjas vai pateicības dziesma sirdī

skan šī Jaunā Gada pirmā rītā. Lūdzu, atgādini vēlreiz un

atkal, ka viss ir Tavās rokās! Atklāj, kā Tu esi ar mums, 

kad mēs ceļamies, ejam, strādājam, bet visvairāk, kad

mēs sarunās dalāmies un atklājam Tev visu, visu, kas 

mums ir uz sirds!

Mīļo Jēzu, Tu mūsu Pestītājs, Kungs, un Labais Gans, Tu 

mums atklāji savu Tēvu. Paldies! Tu mācīji mums lūgt, 

meklēt, klaudzināt. Atgādini katru dienu, ka nedrīkstam

uzdot lasīt Tavus vārdus un lūgt, kamēr jūtam, kā miers

ieplūst mūsu sirdīs un mēs zinām - Tu žēlastībā esi

atbildējis un Tevī mēs esam atraduši to, ko meklējam un

durvis uz nākamo mirkli un iespēju ir atvērtas! Tālākais

ceļš tad būs Tavas gaismas apmirdzēts.

Paldies, Jēzu, par visu, par to, ka Tu mūs saproti, piedod, atpestī! Tavos vārdos tiešām ir

dzīvības spēks un patiesība, kas nemainās, bet maina visu un katru.

Vissvētais Gars, Tu visu dari jaunu. Paldies, ka tieši tad, kad paši jūtam, ka esam iztukšoti, 

Tu piepildi mūs un atklāj, cik gan mums ir par ko pateikties - par mūsu mīļajiem un draugiem, 

par mūsu Baznīcu un latvju tautu, par katru cilvēku, kas neparedzami un neizprotami nes

mums svētību tieši pareizā mirklī! Svētī mūs, Tu mūžīgi dzīvais Gars! Tiešām, Kungs, vairo

mūsu ticību, atjauno mūsu garu, vēlreiz atklāj mums, kā kalpojot topam dziedināti! Tu zini, 

cik liels nemiers plosa pasauli, cik daudzi jūtās kā bez cerības, bez drošības. Neļauj

vienaldzībā vai izmisumā sasalt mūsu sirdīm - liec tām degt mīlestības liesmās! Gan jau tad

ar Tēva, Kristus, un Tava Gara palīdzību un vadību izgudrosim, kā tālāk strādāt, paļauties, 

lemt un lūgt, mīlestībā pateicoties. 

Lai viss, ko darām un kā mēs dzīvojam, nes godu tikai Tev, Tu brīnišķīgais Dievs Tēvs, Dēls

un Svētais Gars! 

Lūgšana pirmā 2020. gada rītā

+ Lauma Zušēvica,

Archibīskape

ES TICU! PALĪDZI MAN MANĀ NETICĪBĀ! (Mk 9:24)



Sirsnīgs sveiciens Stokholmas latviešu draudzei

Jauno, 2020. gadu uzsākot!
Ir vārdi, kurus mēs visi kopā mēdzam atkārtot katrā dievkalpojumā. Ticības apliecība. Sākot 

jauno gadu, es īpaši domāju par Ticības apliecības trešo daļu: Es ticu uz Svēto Garu, vienu 

svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadarudzi... Es domāju par to, kā ir dzīvot šajos vārdos. 

Pagājušais gads virmoja gan no iepriecinošiem gan apbēdinošiem notikumiem, un tā nu tas 

mēdz būt gan visas sabiedrības, gan mūsu personīgajās dzīvēs. Ir viens notikums manā 

dzīvē, kas no personīga kļuva par kaut ko lielāku, un tas bija man ceļojums uz Āfrikas vastīm 

Ruandu un Tanzāniju novembra beigās un decembra sākumā. To nevar gluži saukt par 

misijas ceļojumu. Drīzāk par misiju iepazīt cilvēkus, sadzīvi, ticību, priekus un bēdas. Uzzināt 

par atsķirīgo, un svinēt kopīgo. Uzzināt vairāk par svēto kristīgo Baznīcu, kuras daļa mēs 

katrs esam. 

Laiks, kad Eiropa sūtīja savus misionārus uz Āfriku vai Āziju ir pagājis. Tas bija ļoti svarīgs 

laiks, un arī latvieši ir devuši savu pienesumu. Vispazīstamākā, bet ne vienīgā, ir misionāre 

Anna Irbe, kura devās uz Indijas dienvidiem pirms gandrīz 100 gadiem, lai tur izveidotu 

kristīgu ciematu, ar skolu, baznīcu, medicīnisku palīdzību un padomu un atbalstu it īpaši 

vietējām meitenēm un sievietēm. Viņas darbs nav aizmirsts arī zviedru vidē, Annai Irbei 

veltīta vesela nodaļa nupat iznākušajā grāmatā Missionärerna: en biografisk berättelse om 

Svenska Kyrkans Mission 1874-1974 kuru sarakstījis bīskaps emeritus Jūnas Jūnsons (Jonas 

Jonson). 

2020. gada janvārī

Arī mūsdienās turpina braukt misionāri uz nabadzīgām valstīm. Bet 

tas vairs nav vienīgais misionāru kustības virziens, jo jau kopš 

apmēram 70. gadu sākuma ir sākusies plūsma atpakaļ. Kristietība 

dienvidu puslodē ir uzplaukusi un zeļ, kamēr Eiropā mazinās. 90. 

gadu sākumā uz Zviedriju sāka braukt atsevišķi kristieši no Āfirkas, 

lai atdzīvinātu baznīcas dzīvi šeit. Viena no šādām kristietēm ir 

sieviete no Tanzānijas  ar īpašo vārdu Faith (“ticība”), kuru es satiku 

šeit, Avestas pusē. Kopā ar viņu es devos iepazīt draudzes Āfrikā, 

ar kurām zviedru draudzes ir izveidojušas māsu draudžu attiecības. 

Un māsu draudžu attiecības ir kaut kas, kas attiecās arī mums, 

latviešu draudzēm, šāda sadarbība ir notikusi gan starp draudzēm 

Zviedrijā un Latvijā, gan notiek un arī nākotnē var veidoties starp 

jebkurām divām draudzēm jebkurā pasaules malā. 

Vizbiežāk māsu draudžu attiecības starp draudzēm bagātā un 

nabadzīgā valstī aprobežojas ar to, ka bagātākā nabadzīgajai 

sūtu naudu, dāvanas vai humāno palīdzību.  Tas ir labi, bet ir tikai 

maza daļiņa no tās dažādības un pārpilnības, ko mēs viens otram 

varam dot. Abos virzienos. Draudzība, jaunas iepazīšanās, 

lūgšana vienam par otru, kopīga dziesma, vai dziesma ko 

dziedam viens otram, viesmīlība, kuru parādam viens otram. 

Draudzība ir laiks, ko mēs viens otram dodam, augšana kopā. 

Draudzība ir tas, kas mūs silda draudzē, draudzība ir tas, kas mūs 

silda sadraudzībās ārpus mūsu draudzes.

Šie vārdi, kurus mēs kopā atkārtojam katrā dievkalpojumā. 

Ticības apliecība. Varbūt katru reizi, kad mēs sakām ”es 

ticu..  uz vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi,” mēs 

varam ietvert šajos vārdos vēl kādu. Vēl kādu, kas ir ārpus 

manas draudzes, ārpus manas etniskās un ģeogrāfiskās 

piederības, ārpus manas kofesijas. Ietvert kopības apziņā, 

lūgšanā, draugu lokā. Baznīca vienmēr ir par kaut ko lielāku, 

par kaut ko augstāku. Arī par draudzību. Svētu draudzību. 

Tas ir tas, ko mēs ticam.   
Prāveste Zilgme Eglīte

2



32020. gada janvārī

Zvaigznes dienas noskaņas, ieejot Jaunajā gadā

Esam iegājuši Jaunajā gadā. Parasti Jaunā gada sākumā vēlam viens otram “daudz laimes” un to 

paužam arī citos skaistos vārdos. Un patiesi, mēs ikviens kaut

nedaudz ceram, ka arī mums pašiem Jaunais gads būs gaišs un veiksmīgs. Bet patiesībā laiks mūsu 

priekšā nav izzināms, tikai - neziņas un cerību piepildīts. Un es domāju, ka tas ir labi, jo kā gan 

izskatītos pasaule, ja mums viss par mūsu nākotni būtu zināms. Bet cerēt uz labu un gaišu Jauno 

gadu mēs varam, un tas arī mums palīdz dzīvot ar gaišām, cerības aptvertām domām un izjūtām. 

Arī kristīgajā tradīcijā Jaunais gads iesākas cerības zīmē. Pirmie nozīmīgie svētki gada ritējumā ir 

Zvaigznes diena – Atspīdēšana jeb Epifānija. Ja atceramies stāstu par Zvaigznes dienu, tur ir runa 

par gudriem vīriem no Austrumiem, kas seko zvaigznei un tiek aizvesti pie jaundzimušā bērna 

Jēzus. Tātad, sekošana zvaigznei... Varbūt mums šķiet, ka tie ir abstrakti, poētiski vārdi, bet varbūt 

tieši tajos atklājas kaut kas iepriekš pazaudēts, kaut kas tāds, pēc kā vēl arvien ilgojamies. Jo es 

domāju, ka šo stāstu, tāpat kā citus Svēto Rakstu stāstus no aprakstiem par kādiem ārējiem 

notikumiem mums vajadzētu pavērst par aprakstiem par to, kas notiek – var notikt mūsos pašos. Tā 

arī Zvaigznes dienas stāsts runā par situāciju, kurā cilvēki ir sajutuši kādu jaunu impulsu – jaunas 

“zvaigznes atspīdēšanu” meklē jēgu, Dieva tuvumu, ir cerībās, ka pieredzēs kaut ko patiesi jaunu. 

Šīs izjūtas sevī nes gudrie vīri no Austrumiem evaņģēlija stāstā, kuru lasām Zvaigznes dienā, un šo 

pašu izjūtu atblāzmu sevī sajūtam arī mēs, ieejot jaunā laika lokā, jaunā gadā.

Šie gudrie vīri vaicā: “Kur ir jaundzimušais ķēniņš?” To pašu varam izteikt ar jautājumu sevī: “Kur ir 

Dieva tuvums manā dzīvē?”; “Kur es sajūtu patiesu jēgu, piepildījumu?”; “Vai spēju tam sekot, vai arī 

līdz šim esmu sekojis kaut kam citam?” Tālāk  to var pavērst jautājumā: “kur es lieku savus 

centienus, savu enerģiju, kur aiziet mans laiks?” Vai tie nav patiesie Jaunā gada jautājumi?    

Jaunais gads no mums noteikti prasīs mūsu enerģiju, mūsu centienus – to, kas mums ir dārgs un 

svarīgs – mums būs kaut kas no sevis jāatdod, lai kaut ko saņemtu pretī. Pilnīgi noteikti, mēs šā vai 

tā dodam savu laiku un enerģiju tam, kas mums ir svarīgs. Gudrie vīri no Austrumiem to sniedza 

jaundzimušajam bērnam Jēzum. Un patiesi, ir tik svarīgi saskatīt, kas ir tas, kam ir vērts dod savas 

dzīves dāvanas, savu “zeltu, vīraku un mirres”. Mums katram tas ir kas cits, bet to visu mēs varam 

summēt tajā, kas saistās ar laiku un enerģiju. Kur Jaunajā gadā es ieguldīšu savu laiku un enerģiju? 

Cik tas būs jēgpilni? Varbūt ir vērts sev uzdot šo jautājumu īpaši, gada sākumā? 

Zvaigznes dienas stāsts saka, ka gudrie vīri no Austrumiem savā ceļā sastapa valdnieku  Hērodu, 

kurš simbolizē maldus, melus. Jā, nevajag grimt ilūzijās: arī ar maldiem un šķēršļiem droši vien šajā 

gadā būs jāsastopas. Bet svarīgi ir tajos nepalikt, neiegrimt, svarīgi ir iet tālāk, pretī saviem īstajiem 

mērķim. Patiesi, ar katru jaunu pieredzi mūsos taču vajadzētu vairoties spējai izšķirt patiesību no 

maldiem, īsto no neīstā. Cerams, ka savas dzīves līdzšinējos gados esam tam gājuši pretī. Šajā ceļā 

varbūt esam sapratuši, ka nereti tas, kas ir īsts un patiess, atklājas sapņos, ilgās, sirds noskaņās. 

Gudrie vīri no Austrumiem paklausīja saviem sapņiem un, kā stāsta Zvaigznes dienas notikums, 

devās uz mājām pa “citu ceļu”. Jaunais gads arī pie mums nāk ar jautājumiem: vai esam gatavi iet 

pa citiem ceļiem, nekā līdz šim, ko esam gatavi mainīt? 

Un vēl, Evaņģēlija stāsts par Zvaigznes dienu mums pauž, ka gudrie vīri no Austrumiem, ieraugot 

savā priekšā Kristus zvaigzni, pieredzēja lielu prieku. Tā arī lai mums katram mūsu priekšā šajā 

gadā spīd kāda iekšēja, sirds zvaigzne, kas dod prieku! 

Patiesa sirds prieka piepildītu Jauno gadu vēlot,

Māc. Kārlis
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6. oktobrī. Pļaujas svētku dievkalpojums

Dievkalpojumu pārskats 2019.gada rudenī

22. septembrī. Dievkalpojums

Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Cik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi!

Dus Tavās rokās mani mūža gadi. 

Kad noskumst prāts, Tu mani mierini: 

Tik brīnišķi! 

Cik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi! 

Kad satumst nakts, man zvaigžņu gaismu rādi,

Kad kāja slīd, man roku satveri: 

Tik brīnišķi! 

Cik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi! 

Kad gaisīs domas, aptumšosies skati,

Man roku sniedz un mājās pārvedi:

Tik brīnišķi! (325) Elvīra Vankina

Dievkalpojumā piedalījās

Mācītājs Kārlis Žols

Pie ērģelēm Rūta Baumgarte

Flauta Inta Heimdal

Dievs, pateicos par katru saules staru,

Ar ko Tu mūsu dienas gaišas dari

Un dārziem plaukt un druvām kuplot liec.

Tev pateicos, Tev pateicos!

Dievs, pateicos par krāšņo ziedu rotu,

Ko devis Tu, lai zemi izdaiļotu

Un sirdīm ļautu skaidru prieku just. 

Tev pateicos, Tev pateicos!

Dievs, pateicos par katru dzīvo graudu, 

Par maizi dienišķo arvien ko baudu: 

Ar Tavu svētību mums galds ir klāts. 

Tev pateicos, Tev pateicos!

Dievs, pateicos, Tu mani stiprināji

Un neatstāji ceļa malā vāju, 

Bet sava Vārda maizi sniedzi pats. 

Tev pateicos, Tev pateicos!  (506) Autors

nezināms

Dievkalpojumā piedalījās

Mācītājs Kārlis Žols

Pie ērģelēm Rūta Baumgarte

Tekstu lasīja                        Madara Musule

Dievkalpojumu kuplināja Stokholmas Latviešu

koris, diriģente Sandra Leja-Bojsten

Pec dievkalpojuma - trdicionalā Pļaujas svētku lotereja.

Pavisam negaidīti

dievkalpojumā un 

pie kafijas mūs ar 

savām dziesmām 

iepriecināja Valdis 

no Latvijas
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2. novembrī. Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

Es vēlos dzīves gājumā, Dievs, palikt Tavā tuvumā,

Lai dienas, kas man vēlētas, Ir Svētā Gara svētītas.  

Lai Gars Tavs mani vadītu Un gaismas ceļus rādītu;

Tik tad mans dzīves staigājums Būs Tava vārda godājums. 

Tu esi padoms neziņā, Mans spēks, kad jūtos vājumā. 

Ar Tevi manas dienas iet, Līdz mana mūža saule riet. 

(424) Mārcis Sala 

Mācītājs Kārlis Žols

Lasītāja Inese Gredzena

Pie ērģelēm Arne Johansson 

Mežrags                Gerda Valatkeviča

Klavieres un flauta Anna Petraškeviča

18. novembrī. Valsts svētku dievkalpojums
Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, 

Kur bēdās varam tverties,

Augsts palīgs, kas mūs nepievils, 

Pie kā mēs varam ķerties! 

Visļaunais ienaidnieks, Kam grēku darīt prieks, 

Tas gādā nakt’ un dien’ Uz ļaunu viltu vien, 

Kas var no viņa glābties! 

Ak, mūsu spēciņš ļoti vājš, Kas pastāvēt gan spējis? 

Par mums stāv mūsu Pestītājs, 

Ko Dievs pats izredzējis! 

Tam Jēzus Kristus vārds, Kas tapis krustā kārts, 

Viņš stiprais karavīrs, Svēts Dievs un cilvēks tīrs, 

Tā elkon’s paliks varens! 

Tam Dieva vārdam nebūs rimt, 

Lai trako, kam tīk trakot. Dievs neļaus savai laivai grimt, 

Glābs savu vārdu sakot. Grib tie mūs nāvē dzīt,

Un mantu nolaupīt, Lai notiek Dieva prāts, 

Tiem labums nav nekāds; 

Mums debess manta paliek! 
M. Lutera vārdi, tulk. Kr. Fīreker

Dievkalpojumā piedalījās:

Priesteris dr. Andris Priede, 

Mācītājs Kārlis Žols

Lasītāja                  Madara Musule

Pie ērģelēm Gundega Novotny

Dievkalpojumu kuplināja Stokholmas latviešu koris, 

diriģente Sandra Leja Bojsten, soliste Laima Veigure, 

Pie klavierēm Vesna Mattson 

Pie karoga draudzes jaunā paaudze
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7. decembrī. Adventa mūzikas dievkalpojums

Tev pretim izejam, Tu valdnieks cēls,

Un dziesmās sveicinām, Vissvētā Dēls, 

Kas mūsu vidū nāc, Kā cilvēks dzīvot sāc. 

Nes mieru pasaulei Un dvēselei.

Plūst silta prieka šalts, Kur parādies, 

Viss vēršas tīrs un balts, Kur iegriezies. 

Sirds durvīm atvērtām, Jel gaŗām neej tām, 

Kad pretim izejam Tev, glābējam. 

Kur zilas tāles māj, Gan ilgas trauc, 

Bet ēnas ceļā stāj, Grēks soļus jauc. 

Vien Tu mums glābējs svēts, No Tēva novēlēts. 

Tev pretim izejam Un pielūdzam. 

(19) Alberts Galiņš

Dievkalpojumu vadīja mācītājs Kārlis Žols

Pie ērģelēm Rūta Baumgarte

Dievkalpojumu muzikāli kuplināja Aleksandrs Atte, Inta Heimdal, 

Elizabete Musule, Kristians Rudzītis Lindholm, Ginta Vītola, Jānis Kristofers Vītols

24. decembrī. Ziemassvētku dievkalpojums

Dievkalpojumā piedalījās

Mācītājs Kārlis Žols

Lasītāja Inta Meiere

Pie ērģelēm Rūta Baumgarte

Kristera ansamblis Christer Wikmark vadībā

soprāni: Anneli Zvejniece, Ilze Zveiniece; alti: Ieva Graufelde, Ingrīda Leimane, Laine 

Lasmane Wikmark; tenors: Christer Wikmark; bassi: Pēteris Kancans, Vairis Kalniņš

Tu mazā, klusā Bētleme, Uz tevi domas slīd,

Redz šonakt visa pasaule: Pār tevi gaisma spīd. 

Šai gaismā brīnišķīgā, Kas tumsas varu lauž, 

Dzīst rētas, atplaukst cerība, Sirds jaunu dienu jauž. 

Šai naktī Kristus piedzimis, To debess draudze sveic, 

Kā bērniņš Viņš ir atnācis Pie tiem, kas Dievu teic. 

Virs zemes ienaids rimis Un cilvēkiem labs prāts, 

Jo Dieva Dēls ir atnācis, Kā sen bij sludināts. 

Titam 2 : 11-14

Dieva glābēja žēlastība ir atspīdējusi visiem cilvēkiem, tā mūs audzina, lai mēs atmestu bezdievību

un pasaulīgās iekāres un lai mēs dzīvotu šajā laikā saprātīgi, taisni un godbijīgi, laimīgā cerībā un 

gaidīdami uz lielā Dieva un mūsu glābēja Jēzus Kristus godības atklāšanos. Viņš sevi ir nodevis par 

mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem

darbiem.
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Vai Tu to zināji?

Mūsu draudzes priekšniece Inta Meiere man lūdza, lai nedaudz uzrakstu arī par savām 

nodarbēm ārpus baznīcas. Jāatzīst, ka, protams, vēl arvien lielāko mana laika daļu aizņem 

darbošanās LELBĀL Latvijas iecirknī, cenšoties pildīt prāvesta pienākumus.

Protams, vienmēr ar lielu prieku dodos uz Stokholmas un Upsalas draudzēm, kurās arvien sajūtu 

jūsu visu patieso sirsnību un īstu draudzes kopību. Tas, ka varu būt ar jums, mīļie Stokholmas 

draudzes ļaudis, man nozīmē patiesi daudz, un kopību ar jums uzskatu par sev ārkārtīgi svarīgu. 

Ir liels prieks, ka varam katru mēnesi pulcēties gan dievkalpojumos, gan pārdomu/meditāciju 

vakaros.      

Bet patiesi tuvs pie sirds man ir arī cits darbs, kas saistās ar pedagoģiju un mūziku. Lai gan tam 

neatliek daudz laika, tomēr strādāju Ogres Mūzikas skolā par trompetes pedagogu. Man ir daži 

audzēkņi, kas katrs savas centības un spēju robežas apgūst trompetes spēli. Trompetes spēle 

man ir patiesi tuva. Ar to saistās mana pirmā izglītība vēl pirms teoloģijas studijām. Pie mūzikas 

un trompetes spēles atgriezos, vēl dzīvodams Kalifornijā, kad sāku apmeklēt trompetes 

nodarbības Kalifornijas Džeza Universitātē. Tas bija jauns pagrieziens manā dzīvē, jeb 

atgriešanās pie senas “mīlestības”. Jāatzīst, ka nožēloju, ka tik ilgi biju profesionālo mūziku 

pametis, bet man ir prieks, ka esmu atkal pie tās atgriezies.

Bez tam, runājot par pedagoģiju, gan pirms, gan pēc 15 Kalifornijā pavadītajiem gadiem  esmu 

strādājis gan Ādažu, gan Rīgas Valdorfa skolās gan kā reliģijas mācības, gan kā klases 

skolotājs. Valdorfa pedagoģija ir virziens, kurā esmu iedziļinājies un to studējis. Diemžēl visam 

neatliek laika, tādēļ šobrīd šo nodarbošanos esmu pametis, tomēr, iespējams, kādā brīdī pie šī 

darba atgriezīšos, lai arī esmu pieredzējis, ka stāvēt klases priekšā nav viegli - tā ir patiesi liela 

atbildība.

Visbeidzot, patiesībā visas šīs nodarbes savā ziņā papildina viena otru. Esmu pārliecināts, ka ir 

labi, ka katrs varam darboties un īstenot sevi, atbilstoši savām spējām un sirdij.   

Jūsu,

Māc. Kārlis 

Sirsnīgi gaidam draudzes locekļus un atbalstītājus ierasties Pilnsapulcē

svētdien, 2020.g. 16. februārī, Somu baznīcas draudzes namā

pēc dievkalpojuma Somu (Finska) baznīcā, kas sākas plkst. 14.00

Dienas kārtība

1. Pilnsapulces atklāšana. 

2. Pilnsapulces vadītāja, sekretāra un balsu skaitītāju vēlēšanas. 

3. Konstatēšana, vai pilnsapulce sasaukta saskaņā ar statūtiem. 

4. Pilnsapulces darba kārtības apstiprināšana.

5. Draudzes darbības gada pārskats. 

6. Draudzes saimnieciskais pārskats. 

7. Revīzijas komisijas ziņojums. 

8. Gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma pieņemšana.

9. Valdes un padomes atbrīvošana no atbildības par 2019. gada darbību. 

10. Draudzes pārstāvja pie Baznīcas pārvaldes ziņojums. 

11. Padomes vēlēšanas.

12. Draudzes Sinodes delegātu ievēlēšana. 

13. Turpmākā darbība. 

14. 2020.g. budžets.

15. Dažādi jautājumi. 
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Kā darītu Mīlestība

2020-01-06

Katru rītu mēs izdarām izvēli. 

Tu vari pamosties noskumis un bez prieka, bet vari 

pamosties ar pateicību Dievam par vēl vienu jaunu dienu.

Iziet no istabas dziedot un dancojot. Nevajag būt drūmam. 

Jāsaņemās. Jāizdomā sev mērķi, jēga, sapņi. 

– Piecelties agri. 

– Uzzīmēt savas dzīves bildi. 

– Dāvāt labestību, uzmundrinošus vārdus tiem, kuri blakus. 

– Dzīvot gaišajā pusē, ar pluss zīmīti un kustēties uz

priekšu.

Kustība uz priekšu ir kustība uz Mīlestību un tās audzēšana

sevī un savā pasaulē. 

Domāt labestīgi, runāt un klusēt no Mīlestības, apskaut.

Mīlestība ir mūsu dzīves mērķis. Atdzīvināt, palielināt un

uzdāvināt šo Gaismu saviem mīļajiem.

«Aplipināt» labā nozīmē, lai Gaisma iet tālāk.

Mīlestībai nav robežu un tā nekad «nepārstāj». Ir tikai

jāatveras tai. Ar to pietiek, lai pieceltos agrāk. 

Mīli!

Anna Bogatova

Tulkoja: Ginta Filia Solis

Neļauj dzist...

Mīlestības liesmai neļauj dzist

Pārmācību neturi par bargu

Atjaunoties neiespējami var šķist

Tomēr sirds, lai meklē savu Sargu...

Mīlestības liesmai neļauj dzist

Uguns Dievišķā vēl blakus deg

Kaut vai nācies dziļus purvus brist

Meklē ceļu, kas pie Uguns ved...

Mīlestības liesmai neļauj dzist

Aizdedzies ar atjaunotu sirdi

Tikai labajam ļauj tajā mist

Šaubām neļauj sevi atkal tirdīt...

M.Timma

https://www.facebook.com/KaDarituMilestiba/?__tn__=kC-R&eid=ARBHeRTBx5pj3xpmMRriORVk5953IOtvWEBJdOofZn2nV7QZ6HnAzArMQdPRrgSAe-2NlAYvtQVw0IL8&hc_ref=ARQOxOnDHx4Tg-BYI6KA2mmy8qFUxjXQ_c1NtYkfJ2cK9FFkNfPffHQ0NPKFrqjEiMg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDrqu8lJKnHXXJyiw39slFLpWlsGdfOaE5aT50oO9c1C8zI-JL0AWjioy4Cybi3n9jGwCvpt-O-CvtS6c-NecyysM-4sY4qLQ5FaCpiNS6hU4x43n5gEi6K0b5Gy8HBZzRj8PkONgfe3xCjJ_uzoeMQ9wcCHeuZNtXyG5Lg8KmFq1v0ZHqAFDC9UEWvbq4DETQJBg_ryEbpGvFEQ6cTcE6xeZkGjqSFconqhao1ZZ17udSH1dRHNQn2v9ifwxxaHNcCEvDqs8oKFmz0ROeYWaFkyXb3-qqtSRb2dIFoauugFqTxKKG5GSNstyx_mBoMDwa_OBJLADDcX1Xj-udcX23xijGX8nYHHCxDl2me77CB22ud7DEPmg
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Katru gadu Ziemassvētku laikā mājās smaržo pēc siltuma un piparkūkām, mirdz eglītes un

bērniem sirsniņas sitas straujāk. Lai gan, patiesā svētku burvība slēpjas kopābūšanā, mazās

sirdis tomēr alkst pēc pārsteiguma, dāvaniņas – brīnuma. Diemžēl, daudzu bērnu sirsniņas

svētku vakarā skumst, jo mammām vai tētiem nepietiek rocības, lai sagādātu dāvaniņas.

Šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, Stokholmas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze izziņoja

Ziemassvētku dāvanu akciju. Zviedrijā dzīvojošie latvieši tika aicināti ziedot kādu dāvanu, lai

radītu prieku Latvijā dzīvojošām maznodrošinātām ģimenēm, bērniem un pieaugušajiem ar 

veselības traucējumiem un īpašām vajadzībām. 

Informācija tika izplatīta Latviešu baznīcas mājas lapā, Latviešu listē, FB, īpaši plaši Latvijas

101. gadadienas 18. novembra dievkalpojumā un citur. Gada jaunums bija tas, ka varēja

izmantot Draudzes bankas kontu un arī SWISH, lai ieskaitītu līdzekļus dāvanu iegadei un

sagatavošanai. Cik patiesi liels bija pārsteigums (sliktā nozīmē), kad norunātajā dienā uz

baznīcu tika atnestas 32 dāvanas. Tobrīd likās, ka nolaižas rokas. Un tad, es atcerējos kādu

skaistu dzejoli…

Ieklausies Ziemassvētkos

Ieklausies sirdī

Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī

Un tici, jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!

Naudu pārskaitīja 8 cilvēki, kopējā summa 3250 kronas. Situāciju glāba tikai trīs ģimenes,

kuras sarūpēja dāvanas daudziem, jo daudziem. Viena no tām sagatavoja 120 dāvanas. No 

ziedotās naudas iegādājāmies, nokomplektējām un iesaiņojām 46 pārtikas, saimniecības 

preču dāvanas, pievienojot kādu rotaļlietu. Kopā mēs radījām šo vienreizējo Ziemassvētku

noskaņu cilvēkiem, kam tas bija īsts pārsteigums un brīnums.
Vispirms devāmies uz Blomes pagastu, kur sastapām

mācītāju Zigmāru Ziemani un nodevām dāvanas

draudzei, kā arī īpaši sarūpētās 12 dāvanas

maznodrošinātajām ģimenēm. 

Zigmārs Ziemanis raksta:

”Stokholmas draudzes sarūpētās dāvaniņas Blomes

draudzes kopas draudzes locekļiem tika izdalītas jau

15.decembrī pēc dievkalpojuma.Tieši šai dienā

iesvētību saņēma viens jauns draudzes loceklis, kurš arī

saņēma dāvanu. Jau otro gadu pēc kārtas ar 

Stokholmas draudzes dāvanām īpaši tika iepriecināta

draudzes locekle Daina. Tas bija kādas latviešu 

ģimenes speciālsūtījums Dainas kundzei. Dainas 

kundze sūta sirsnīgus sveicienus! Ar pārējām

dāvaniņām tika iepriecinātas gan draudzes daudzbērnu

ģimenes, gan arī daudzbērnu ģimeņu bērni Smiltenē. 

Dāvaniņas radīja patīkamu Ziemassvētku pārsteigumu.

Svētīgu Jauno gadu visiem dāvanu sūtītājiem vēl

Blomes draudzes kopa.”

Talāk braucām uz Zvanniekiem un tur nodevām mūsu

sveicienus.

Ziemassvētku dāvanu ceļš
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Rites pagasta Izes baznīcas draudzei domātos Ziemassvētku

sveicienus atstājām pagasta Tautas namā.

“Ziemassvētku lielais PALDIES Stokholmas rūķiem! 

Ziemassvētki ir gaidīšanas laiks, kad mēs ticam kādam sapnim, 

kādam brīnumam. Kāds negaidīts brīnums tieši pirms 

Ziemassvētkiem apciemoja Rites pagastu. Tie bija ”labie rūķi” no 

Stokholmas, kas bija sarūpējuši dāvanas gan lieliem, gan 

maziem. 

Pie dāvanām tika visi pamatskolas un pirmskolas bērni, kā arī vientuļie seniori un  maznodrošinātie 

iedzīvotāji. Liels prieks bija par pateicības vārdiem, jo daudzi bērni svētkos bija tikuši pie sen kārotas, 

bet dažādu iemeslu pēc neiegādātās lietas. 

Pateicības vārdi skanēja arī no iedzīvotāju puses, jo katra dāvaniņa svētkos, kas ir dāvāta no sirds 

nes patiesu un neviltotu prieku. 

Rites pagasta iedzīvotāju vārdā sakām lielu paldies ”Stokholmas rūķiem’’ un prāvestam Kārlim Žolam 

par sadarbību, par atbalstu. Paldies par iespēju iepriecināt daudzus pagasta iedzīvotājus ar dāvaniņu 

Ziemassvētkos!  

Lai rūķiem darbīgs, radošs, veselīgs un Laimīgs Jaunais gads!”

Ar cieņu Lilita Bārdule 

Vita Saleniecie-Šmaukstele, Lielvārdes Dienas Centrs

16. decembrī, 2019.gadā

”Ir paskrējis vesels gads un jau atkal Ziemassvētku laiks. 

Mūs atkal apciemoja Ziemassvētku rūķi no Zviedrijas ar 

pilniem dāvanu maisiem mūsu trūcīgajām, daudzbērnu

ģimenēm. Ļoti priecājamies un sakam lielu PALDIES! 

Sūtam laba vēlējumus mūsu klientu vārdā Kristīnei

Lagzda Haapanen un Intai Meierei.”

Mums bija doma arī sagādat parsteigumu vairakām ģimenēm personīgi. Visu informāciju nemaz 

nevar pievienot...

Vienai ģimenei zinājām tikai adresi un ne telefona nummuru. Aizbraucām uz Platoni, bet ģimene 

nebija mājās. Nodevām dāvanas ar sveicieniem kaimiņienei. Nakamā pietura paredzēta Īlē, bet 

nu, drošības pēc es pazvanīju, jo bija zināms telefona nummurs. Labi, ka tā, jo ģimene pašlaik 

dzīvoja Līvbērzē. Pēc telefona sarunas saņēmu šādu īsziņu:

“Sveiki! Jūs mums šodien iepriecinājāt vakaru, piezvanot ar svētku sveicienu. Ir tik patīkami kaut 

ko tādu dzirdēt! Svētkos nosūtīšu jums bildes kā bērni priecājās par jūsu pārsteigumu, būs tiešām 

ļoti priecīgi. Milzīgs paldies! Iveta”

Bildes saņēmu! Un vairākas!

https://www.facebook.com/vita.salenieciesmaukstele?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBD3KkdRhvyQJeTwsQhAtKHRF2zvriWzoTQG7XfzJr-650vx4cWdFm84mDX_dvlKCv1AT9LCQA3bTtw&hc_ref=ARRsWy4XHrLKsiKSG2me0GS8W24KUDFEjY1dGBELEymX2RHLWz_ITBVktwDH1kFFPA8&fref=nf
https://www.facebook.com/LielvardesDC/posts/2619282218108799
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Vēl tika apciemotas vairakas ģimenes dažādās Latvijas vietās. Visi ir ļoti pateicīgi. Arī es. 

Kā šī projekta vadītāja, gribu izteikt lielu paldies visiem, kas piedalījās Ziemassvetku 

davanu sagatavošanā!

Tikai vienu es vēlos –

Būt sniegpārsla maza

Un klusi iekrist plaukstās

Kādam ar sāpošu sirdi,

Kā negaidīts brīnums

No Debess svētuma dzīlēm…

/Māra Bitāne/

Sirsnīgs paldies mācītājam Kārlim Žolam un draudzes

loceklei Kristīnei Lagzdai Haapanen par kopābūšanu.

Ceru, ka nākamgad būs vēl lielāka atsaucība Ziemassvetku davanu gatavošanā!

Stokholmas latviešu draudzes priekšniece

Inta Meiere

Pateicamies visiem, kuri ar lielu sirsnību piedalījušies mūsu

2019. gada darbībā!

Lai 2020. gads jums visiem būtu svētīts, veiksmīgs un labvēlīgs!

Mūsu saimniece Ingrīda Leimane

sirsnīgi pateicās visiem, kas ir palīdzējuši

ar cepšanu, ar galda klāšanu pirms un

trauku novākšanu pēc dievkalpojumiem. 

Sevišķi liels paldies Elīnai Musulei par 

krāšņajām un gardajām tortēm Sinodes un 

Ģimenes dienas dievkalpojumos.

Kafijas galds ir mūsu draudzes 

neatņemama sastāvdaļa.

Sirsnīga pateicība visiem draudzes 

Valdes un Padomes locekļiem
Jānim Bergholcam, Kristīnei Bergholcei, 

Inesei Gredzenai, Intai Heimdal, Erling 

Johansson, Andrejam Leimanim, Ingrīdai 

Leimanei, Intai Meierei, Astrai Edei Svarans, 

Vijai Valters, Vitai Viktorsonei, Lilitai

Zaļkalnei, Zaigai Zaļkalnei, Anneli Zvejnieks, 

Ilzei Zvejnieks un mācītajam Kārlim Žolam

par ieguldīto veikumu visa gada garumā!

Mūzika, dievkalpojums, meditācija. Starp šiem vārdiem ir vienlīdzības zīme, tie nevar būt 

šķirti. Liels paldies Stokholmas latviešu korim un diriģentei Sandrai Lejai Bojsten, Christer 

Wikmark un Kristera ansamblim, kā arī ērģelniecei Rūtai Baumgart par skanējumu 

dievkalpojumos. Intai Heimdal, Dacei Balodei un Annai Petraškevičai par Meditāciju vakaru 

muzikālo papildinājumu.

Visiem, visiem, kuru vārdi minēti dievkalpojumu pārskatā – mūziķiem un lasītājiem!

Kā teicis Rainis:

“Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet!”
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Svarīga informācija

Pēdejos gados ”Myndigheten för Statligt Stöd till

Trossamfund” ir strauji samazinājuši ilggadīgo

atbalstu mūsu sešām draudzēm Zviedrijā, jo

nesasniedzam pieprasīto locekļu (registrerade och

betjänande) skaitu, 3000 personas. Tādēļ atkārtoti

lūdzam draudzes atbalstītājiem izpildīt

reģistrācijas anketu, un samaksāt draudzes

nodevu 150 kronas par personu (bērniem un

jauniešiem līdz 18 gada vecuma nav jāmaksā).

Reģistrēšanās nozīmē, ka vēlaties palīdzēt

nodrošināt, lai draudze spēj gādāt par

dievkalpojumiem, kristībām, iesvētībām, laulībām,

bērēm un diakonijas darbu. Anketa izrakstīšanai arī

atrodama mājas lapā www.draudzes.se zem

«Draudzes» un “Reģistrācijas ankete”.

Lūgums lemaksāt 150 kronas draudzes pasta

tekošā rēķina kontā 35 17 73-7.

Ceram uz jūsu turpmāko atbalstu Stokholmas

draudzes darbībai. Novērtējam katra līdzdalību un

dievkalpojumu apmeklēšanu. Esiet vienmēr mīļi

gaidīti dievkalpojumos un sekojošo sadraudzību

pie kafijas galda.

Draudzes mācītājs: 

Kārlis Žols

Tālr.: +371 2663 50 35

karliszols@gmail.com

Draudzes priekšsēde un

“Draudzes ziņas”

sastādītāja:

Inta Meiere 

Tālr. 0769426690 

inta.meiere@yahoo.com

Draudzes kasiere:

Elita Veide

Tālr. 0762139935

Elita.veide@gmail.com

Kapu jautājumi kārtojami 

pie:

Zaigas Zaļkalnes

Tālr.  073-632 55 81

zaiga.zalkalns@tele2.se

Tīmekļa vietne, e-pasts un 

Facebook: 

www.draudzes.se 

zviedrija@draudzes.se 

www.facebook.com/ 

LatviesuBaznicaZviedrija

Draudzes pasta tekošā 

rēķina konta numurs:

35 17 73 – 7

Lettiska Församlingen i 

Stockholm

2020. gada janvārī

Meditācijas 

vakari 1. 

pusgada 

novakarēs notiks 
18. janvārī

14. februārī

13. martā

10. aprīlī

8. maijā

Somu baznīcas 

draudzes telpās

Plkst.18.00

Slottsbacken 2b Meditatīvi pārdomu

vakari Bībeles

lasījumi ar 

pārdomām, īsām

lūgšanām un

meditācijām

klusumā. Tieši pirms

gada, 19. janvārī

kopā ar mācītāju

Kārli Žolu uzsākām

šo pārdomu ciklu.  

Tie tiek rīkoti

nedēļas nogalēs, kad

Stokholmā ir

dievkalpojumi. 

Papildus informācija

ir atrodama mūsu

mājas lapā

www.draudzes.se, 

Facebook un

Latviešu listē.

Ir pieejama jaunā, 2020. gada 

Baznīcas Gadagrāmata

Gada lozungs: ”ES TICU! 

PALĪDZI MAN MANĀ 

NETICĪBĀ!” (MK 9:24)

Izdevumā varat iepazīties ar lasāmajiem Bībeles tekstiem, atbilstoši 

katrai kalendāra dienai. Ar interesantiem un saistošiem dažādu autoru 

rakstiem, tai skaitā, mūsu mācītāja Kārļa Žola aprakstu par jaunajām 

grāmatām. Chronikas nodaļā atrodami prāvestes Zilgmes Eglītes 

stāstījums par latviešu draudzēm Zviedrijā un mācītāja Kārļa Žola 

”Aizvien dziļākas saknes Latvijā”.

Gadagrāmatu var iegādāties pēc dievkalpojuma vai kontaktējoties

ar draudzes priekšnieci Intu Meieri.

Grāmatas cena: 200 kronas

mailto:karliszols@gmail.com
mailto:inta.meiere@yahoo.com
mailto:Elita.veide@gmail.com

