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SĒKLA JAUNAI DZĪVĪBAI:
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS!
“Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds
nekrīt zemē un nemirst,
viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst,
viņš nes daudz augļu.” (Jņ 12:24)
Satiksmes sastrēgums pārveidoja mūsu
plānus šī gada 8. aprīlī, kad ar prāvesti Ievu Puriņu
un viņas vīru Rihardu devāmies no Zvannieku
mājām uz Rīgu. Toties, sastrēguma dēļ, ievēroju
pie ēkas piestiprināto ziņojumu Ukrainas karoga
krāsās:
“Viņi gribēja mūs aprakt, bet nezināja,
ka mēs esam sēklas!”
- Ukraiņu sakāmvārds
Sakāmvārdā rezonēja Kristus vārdi Jāņa
evaņģēlijā, ko teica Viņš ceļā uz Jeruzālemi un
savām ciešanām un nāvi. Tobrīd grieķi Viņu
meklēja un Kristus saprata, ir laiks. Viņš vēsta: “Ir
pienākusi stunda, kad Cilvēka Dēls top pagodināts.
Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds
nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja
viņš mirst, viņš nes daudz augļu.” (Jņ 12:23-24)
Smagi vārdi, bet patiesi. Jēzus atklāj, Viņā ietverta
mūžīgās dzīvības cerība, Augšāmcelšanās spēks kā sēkla, kuŗa satur dzīvību. Ukrainā plosās karš,
nesaskaitāmi cilvēki mirst un ne visus spēj pat
godīgi aprakt! Kaut lūdzam, lai pat neviens vairs
nemirtu, nav veltīgas upurētās dzīvības, jo par
viņiem aizlūdz miljoni! Viņus piemin pasaulē, par
viņiem iededzinātās svecītes ir pretspēks tumsai,
kas nomāc dvēseles.
Reiz kāds vēroja, ka Kristus Augšāmcelšanās
svētki ir nāves bēru diena! “Kur nāve, tava uzvara?
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Kur elle, tavs dzelonis?”, prasa apustulis Pāvils,
“Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir
bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis
uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu! Tad nu,
mani mīļie brāļi (un māsas, sic.), topiet pastāvīgi,
nešaubīgi, pilnīgāki tā Kunga darbā vienumēr,
zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav
veltīgas.” (I Kor. 15:55b-58)
Jūsu darbs nav veltīgs Tā Kunga lietās! Jālūdz,
lai patiesi miers un taisnība uzvarētu un visas
varmācības un mokas beigtos! Jālūdz, lai sāpēs
nesalūztu tie, kuŗiem nebūs lemts ar ģimenēm
kopā svinēt Kristus Augšāmcelšanās svētkus.
Jālūdz, ka mēs patiesi pateicībā Dievam svinētu,
jo tie ir Svētki, jo kā dziedam Pestītājam:
Kā dārga sēkla tīrumā Tu kapā nogrimi
Un, plaukdams jaunā dzīvībā,
Mūs līdzi modini. Kungs, visas tautas aicini, Lai
Tevi atzīst pilnīgi,
Un sūti savus vēstnešus. Ja gribi,
raidi arī mūs, Jā arī mūs
Kā gaismas vēstnešus!
Kā sēklas pasaulē iesētas, nesiet pasaulei Viņa
gaismu, nesiet arvien labus augļus!
Šogad pavasaris kavējās/. Varbūt, lai mēs vēl
vairāk ilgotos pēc atspirgšanas, kas nāk līdz ar
dabas atplaukšanu? Jeb, varbūt arī, lai mums
spiestu vēl vairāk pēc tā meklēt, redzēt zīmes
Tam, kas nes dzīvību. Viņš ir ar mums arī tumsā,
aukstumā un sastrēgumos, kuŗu deļ ieraugām to,
kam citādāki būtu paskrējuši gaŗām.
Priecīgas, ticības, cerības un mīlestības gaismas
bagātus Kristus Augšāmcelšanās svētkus jums
no sirds novēlu savā un mūsu LELBP Virsvaldes
vārdā! Lai Dievs svētī! Lai Viņš pasargā un
dāvina mieru, kas atjauno cerību, jo Viņš dzīvo un
mums ar dzīvot būs!
Jūsu
+ Lauma
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Valodas spēks
Uzaugot Padomju Savienībā krievu valodu mēs uztvērām kā uzspiestu no augšas.
Krievu un latviešu valodām viennmēr bija atšķirīgs statuss, krievu nācās visiem
mācēt, kamēr latviešu valodas apgūšana no krievvalodīgo un arī citu
svešzemnieku puses bija patīkams izņēmums. Piešķirt latviešu valodai augstāku
statusu bija viens no mērķiem no jauna ceļot brīvu Latviju.
Valodas zināšanas tomēr nekur nav pazudušas tiem, kuri to iemācījās. Varbūt
aktīvi vairs nelietota, tomēr kaut kur smadzeņu pakauša daļā sēž vēljoprojām, un
pēc nelielas atkārtošanas un treniņa, izdodas to tīri labi izmantot saziņā. Atkal un
atkal, dzīvojot svešumā un tiekoties ar cilvēkiem no citām zemēm, kad izrādās ka
varam sazināties krieviski.
Kad šajā pavasarī Eiropā izcēlās karš, daudzi no mums sarosījās ar gatavību
palīdzēt. Palīdzības sūtījumu kravas: apģērbs, ēdiens, medikamenti plūst Ukrainas
vai Polijas virzienā. Kā arī nauda, daudzi jo daudzi ziedo organizācijām, kuras
palīdz Ukrainas civiliedzīvotājiem un bēgļiem.
Taču šeit Zviedrijā, ierodoties bēgļiem, visskaļākais palīgā sauciens kuru saņemu
telefoniski vai epastā vai katru dienu, ir palīdzēt ar valodu. Tieši krievu valodas
zināšanas ir pēkšņi kļuvušas par dāvanu, ar kuru mēs varam palīdzēt. Tulkojot
zviedru pašvaldību darbiniekiem vai skolotājiem, vai arī vienkārši parādot
atbraukušajiem savu pilsētu, tuvējos veikalus, aptieku, apkārtni, un paskaidrojot, kā
sistēma strādā.
Vai arī uzklausīt. Cilvēkiem, kuri piedzīvojuši traumas, ir svarīga, ka ir dzirdīgas
ausis, līdzcilvēks, ar kuru parunāties, kas klausās. Kas var klausīties ilgi un
pacietīgi, arī vienu un to pašu stāstu. Un mēs saprotam, arī cittautieti, ja mūs vieno
kāda kopīga valoda.
Man patīk Taize dziesmas, un es pievienoju vienu, kas izdzied prieku par to, ka
Kristus ir augšāmcēlies. Patīk tāpēc, ka pietiek ar tik nedaudz vārdiem, lai pateiktu
kaut ko ļoti dziļu un būtisku. Un patīk tāpēc, ka tiek tulkotas un ir izdziedamas
daudzās valodās. Kā pievienotajā piemērā.
Starp citu novēlēt priecīgas Lieldienas ukrainiski skan ļoti līdzīgi kā krieviski. Mums
ir iespēja kalpot ar savām dāvanām.

Kristus ir augšāmcēlies! Христос Воскрес!
Patiesi augšāmcēlies! Воістину Воскрес!
Priecīgas Lieldienas!
Щасливого Великодня!
Zilgme Eglīte,
LELB Pasaulē Zviedrijas
apgabala prāveste
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Mēs – pasaule, baznīca un draudzes pārmaiņu laikā

Šī frāze ir tik nodriskāta, bet tik patiesa – dzīvojam lielu pārmaiņu laikā.
Pēc dīvainā Covid laika mēs katrs tā vai savādāk esam nonākuši
saskarē ar traģēdiju – karu Ukrainā. Gan Zviedrija, gan Latvija izjūt tā
tuvumu. Gan Zviedrijā, gan Latvijā ļaudis dažādos veidos tiecas palīdzēt
bēgļiem no Ukrainas un arī atbalstīt Ukrainas tautas cīņu par brīvību.
Mūsu pasaule mainās ātri un dramatiski. Un tas ietekmē arī mūsu
dvēseli. Šobrīd maināmies ne tikai nobriestot un novecojot, bet arī
arvien vairāk sastopot dramatiskas pieredzes pavisam netālu no sevis.
Šajā laikā ir svarīgi, lai katram no mums būtu ne tikai praktisks
nodrošinājums, bet arī spēka, miera un gaismas avots dvēselei. Katram
tas var būt kaut kas savs, personisks. Taču nozīmīgi ir arī būt kopā,
dalīties vienam ar otru, just vienam otru. Arī tā ir baznīcas un draudzes
jēga un uzdevums. To esam centušies centīsimies īstenot turpmāk.
Draudzēs, arī Stokholmā un Upsalā turpinās dievkalpojumi un tikšanās.
Esam iesākuši ik sestdienas lūgšanu brīžus par mieru arī ar interneta –
Zoom starpniecību. Ikviens aicināts tiem pievienoties.
Ja kāds no jums, vai kāds, ko jūs pazīstat, vēlētos uzsākt iesvētes
mācību kursu, lūdzu pieteikties pie manis. Iesvētes mācības kurss
notiktu gan ar interneta starpniecību, gan klātienē.
Visbeidzot, jāpiemin pārmaiņas Stokholmas draudzē. Vēlos izteikt lielu
un sirsnīgu paldies iepriekšējai Stokholmas draudzes priekšniecei Intai
Meierei par nesavtīgo darbu un kalpošanu draudzes labā. Tāpat, arī
vēlēt Dieva palīdzību un svētību jaunajai draudzes priekšniecei Ligitai
Veigurei un jaunajai draudzes padomei un valdei!

Lai svētība, miers un sirds siltums
ir ar mums ikvienu, un,
lai gaišs Lieldienu laiks!

Māc. Kārlis Žols
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Rokassprādze, kura tiek saukta par
Glābšanas vainagu vai Dzīves pērlēm
Mums katram ir vietas, kurās mums gribas atgriezties, mums katram ir lietas,
kuras mums ir īpašas un atrodas vienmēr tuvumā, un ir vērtības, kuras ir dziļi
ierakstītas sirdī. Upsalā, Vecajā Upsalā, ir viena man mīļa vietiņa, kur pļavā vai
meža ielocī ir izveidota meditācijas taka ar lieliem akmeņiem, kuri simbolizē pērles.
Katram akmenim ir savs nosaukums un savs aicinājums. Kas tie par akmeņiem un
ko tie mums grib vēstīt?

Šie akmeņi simbolizē pērles; tās pašas, kas manā pērļu rokassprādzē. Man mīļa un ne
parasta rokassprādze. Rokassprādze, kura tiek saukta par Glābšanas vainagu vai Dzīves
pērlēm, astoņpadsmit pērles dažādās krāsās. Droši vien daudzi no jums zina, par ko es
runāju. Tās ir Zviedrijas bīskapa Martiņa Lönnebo apmēram pirms 20 gadiem radītās
Dzīves pērles, kuras viņš savija vainagā, lai ar to palīdzību aicinātu mūs apstāties pie
dzīves svarīgākajām vērtībām. Katrai pērlei ir savs vēstījums, tās aicina mūs uz sarunu ar
Dievu un pašiem ar sevi. Tur ir klusuma pērle, kristību pērle, tuksneša, mīlestības un
augšāmcelšanās pērle un vēl citas, bet pati lielākā Dieva pērle. Dzīves pērles aicina mūs
uzdot jautājumu, kas ir svarīgs manā dzīvē un pie kā es pieturos?
Mācītājs Juris Rubenis grāmatā “Lieldienas! Cauri nāvei dzīvībā” raksta:
“Lieldienas vaicā: kas tevi nodarbina? Kas ir tavi galvenie jautājumi? No kā tu bēdz? Ko tu
esi gribējis, bet neesi spējis saprast? Vai tu esi bijis pietiekami neatlaidīgs ar saviem
jautājumiem? Par ko ir degusi tava sirds? Ja uzdrīkstamies sākt risināt šos jautājumus,
tad ir pienākušas mūsu Lieldienas.”
Šis atkal ir neierasts Lieldienu laiks, pavisam tuvu mums ir pienākušas kara šausmas un
briesmas. Atkal varam atkārtot, ka tikai kopībā, vienotībā un lūgšanā ir mūsu spēks.
Upsalas un Stokholmas draudzes iniciatīvas grupa nu jau mēnesi katru sestdienu aicina
ikvienu vienoties kopējā lūgšanu svētbrīdī un kopā ar mācītāju Kārli Žolu lūgt par mieru
pasaulē un Ukrainā.
Upsalas draudzes vārdā gribu aicināt katru no mums šajā Lieldienu laikā meklēt un
apstāties pie savas dzīves svarīgākajām pērlēm. Tad būs pienākušas mūsu Lieldienas!

Ilze Jundze Landegran

Ps. Kā intresantu aizmugurisku faktu
varu minēt, ka Martin Lönnebo bija mans
ticībasmācības skolotājs vidusskolā Upsalā.
Jānis Alsiņš, Upsalas draudzes priekšnieks.
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Gēteborgas latviešu ev. lut. draudze
13. februārī mēs pēc ilgiem laikiem noturējām dievkalpojumu un pēc tam pilnsapulci
Hāgas draudzes telpās.

Mācītājs Dr Normunds
Kamergrauzis

Gunārs Veide, Elita Veide,
Normunds Kamergrauzis

Līga Taube

Geteborgas draudzes valde
Edda Laiviņa
draudzes priekšniece
Rudīte Roos
sekretare
Elita Veide
kasiere
Gunārs Veide pērminderis
Nākamie dievkalpojumi.
17. aprīlī Hāgas Baznīcā 14.00. Vadīs Dr. N. Kamergrauzis.
Pēc tam sadraudzība Hāgas draudzes telpās.
8. maijā Hāgas Baznīcā 14.00. Vadīs Dr. N. Kamergrauzis.
Pēc tam sadraudzība Hāgas draudzes telpās.
5. jūnījā Hāgas Baznīcā 14.00. Vadīs Dr. N. Kamergrauzis.
Pēc tam sadraudzība Hāgas draudzes telpās.
Paldies visiem, kas ir samaksājuši draudzes nodevu. Jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs, lai
varētu noturēt dievkalpojumus latviešu valodā.
Kas vēl nav paspējuši samaksāt dradzes nodevu par 2022.g. lūdzam iemaksāt
Nordea plusgiro 428084-8 150 kr no pieaugušā, bērniem bezmaksas.
Gēteborgas draudzes valde novēl patīkamu pavasaras turpinājumu!
Edda Laiviņa
Gēteborgas draudzes priekšniece
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Stokholmas latviešu draudze
20. februāri 2022. g. draudzes gada pilnsapulcē uz diviem gadiem ievēlēti jauni draudzes
padomes locekļi
Ligita Veigure – draudzes priekšniece
Baiba Ziemele – kasiere
Sandra Leja Bojsten – atbildīga par mūziku pasākumos
Inese Gredzene – atbildīga par draudzes locekļu uzskaiti.
Uz vienu gadu ievēlēti draudzes padomes locekļi
( nolemts draudzes padomes sanaksmē )
Kārlis Žols – mācītājs
Inga Strante – sekretāre
Andrejs Leimanis un Judīte Dravniece – revīzijas komiteja
Ingrīda Leimane – dāmu komiteja
Ieva Graufelde – par kapu jautājumiem
Anneli Zvejniece
Ilze Zvejniece
Ginta Vītola
Gints Vītols
Inta Meiere.

19. martā Zoom formā draudzes padomes sapulcē apstiprināta
Draudzes valde
Ligita Veigure – draudzes priekšniece
Inga Strante – priekšnieces aizvietotāja un sekretāre
Baiba Ziemele – kasiere
Sandra Leja Bojsten – atbildīga par mūziku pasākumos
Inese Gredzene - atbildīga par draudzes locekļu uzskaiti
Kārlis Žols – mācītājs
Draudzes padome
Ieva Graufelde – par kapu jautājumiem
Andrejs Leimanis, Ilze Zvejniece un Judīte Dravniece – revīzijas komiteja
Ingrīda Leimane un Ginta Vītola – dāmu komiteja
Anneli Zvejniece
Gints Vītols
Inta Meiere.
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Eskilstūnas un Vesterosas
apvienotā draudze
Dievkalpojums sestdienā pirms
Pūpolsvētdienas, 9. aprīlī plkst. 14.00
Eskilstūnā St Andreas baznīcā.
Dievkalpojums sestdienā pirms Vasarsvētkiem,
4. jūnijā plkst. 14.00 Eskilstūnā St Andreas
baznīcā.

No 2021.gada decembra ir uzsākti dievkalpojumi

St. Mikaela baznīcā, Malmē.
Šī baznīca netika izvēlēta nejauši. Kā teica
Dienvidzviedrijas latviešu biedrības priekšniece Līga
Lagzdiņa ”Latviešiem tā ir iestaigāta taciņa. Iepriekšējos
gados šeit notika dažādi latviešu pasākumi.”

Visi esat sirsnīgi gaidīti uz DIEVKALPOJUMU
15.maijā plkst. 14.00 St. Mikaela baznīcā,
Orkestergatan 5, 215 85 Malmö
Lieldienu piektā svētdiena – Jubilate
Dziediet Kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnumus (Ps. 98:1)
Vienosimies kopīgās lūgšanās. Lūgšana pēc Dieva palīdzības un žēlastības.
Bijība Dieva priekšā ir visas gudrības iesākums, tā saka Dieva vārds.
Dievkalpojumu vadīs diakone Inta Meiere
Muzikāli kuplinās ērģelniece Arta Stepiņa

Kristus saka :”Es biju
miris, un redzi – es
esmu dzīvs mūžu
mūžam, un man
pieder nāves un elles
atslēgas.” (Atkl 1:18)
Priecīgas Lieldienas!
2022. gada aprīlī
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Pavasara saulgrieži un kalendāra maiņa
Jaunajā Derībā nav norādīts precīzs Kristus augšāmcelšanās datums. Ir teikts,
ka tā notikusi nedēļas pirmajā dienā, ar ko tika saprasta svētdiena, jūdu Pashā
svētku nedēļas izskaņā, skaidro Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes
Baznīcas un reliģiju vēstures katedras docents Andris Priede. Šie svētki, kuros
jūdi piemin atbrīvošanos no verdzības Ēģiptē, svinēti, iestājoties pirmajai
pilnmēness dienai pēc pavasara ekvinokcijas – brīža, kad diena un nakts ir
vienāda garuma, turpmāk dienai kļūstot arvien garākai.
Jau kristietības pirmajos gadsimtos radās domstarpības par Kristus
augšāmcelšanās datumu. 325. gadā Nīkajas koncilā bīskapi noteica, ka
Lieldienas jāsvin pirmajā pilnmēness svētdienā pēc pavasara ekvinokcijas
iestāšanās, bet, ja tās sakristu ar Pashā svētkiem, tad svinības pārceļamas par
vienu mēness ciklu uz priekšu – uz nākamo pilnmēness svētdienu.
Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu
ticība.
Mūsdienās vērojamās atšķirības starp datumu, kad Lieldienas svin Rietumu
kristieši, kuriem Latvijā pieder divas lielākās konfesijas – luterāņi un katoļi, kā
arī baptisti, un datumu, kad šos svētkus svin lielākā daļa tā dēvēto Austrumu
ortodoksālo kristiešu, kuriem piederīgi ir arī Latvijas pareizticīgie un
vecticībnieki, radās līdz ar laika skaitīšanas sistēmas maiņu 16. gadsimtā. Tolaik
Pāvesta Gregora XIII uzdevumā iepriekš lietotā Jūlija kalendāra vietā tika
pieņemts astronomiski precīzākais Gregora kalendārs. Taču ar tā ieviešanu tika
“dzēstas” 10 diennaktis, 20. gadsimta sākumā starpībai sasniedzot jau 13
dienas. Tādēļ vairākas, lielākoties ortodoksālās, konfesijas atteicās pieņemt
Gregora kalendāru sakrālo datumu aprēķiniem, paliekot pie Romas imperatora
Jūlija Cēzara noteiktās laika skaitīšanas sistēmas.
Tādējādi Rietumu kristieši Kristus augšāmcelšanos svin ne agrāk par 22. martu
un ne vēlāk par 25. aprīli. Savukārt lielākā daļa Austrumu pareizticīgo kristiešu
šos svētkus svin starp 4. aprīli un 8. maiju. Reizi vairākos gados, kā tas
pēdējoreiz notika 2017. gada 16. aprīlī, gan Austrumu, gan Rietumu kristiešiem
Lieldienas iekrīt vienā datumā. Latvijā, pieturoties pie Gregora kalendāra,
Lieldienas šogad būs svētdien, 17. aprīlī, savukārt pareizticīgie un vecticībnieki
tās svinēs nedēļu vēlāk – 24. aprīlī. Taču, piemēram, 2013. gadā abu minēto
Austrumu konfesiju Lieldienas notika gandrīz mēnesi vēlāk par katoļu un
luterāņu Lieldienām. Lieldienu svinēšanas datums ir arī atskaites punkts
Vasarsvētku un citu sakrālu datumu noteikšanai kristīgajā baznīcā.
Guntars Laganovskis
LV portāls
(Teksta fragments)
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Kā mēs meklējam prieku caur asarām
Sākot ar marta sākumu man ir cieša ikdienas saikne ar ukraiņu bēgļiem, un tāda jau ir mums
daudziem – Zviedrijā un citās valstīs. Darbojos ukraiņu atbalsta grupā Bromollā. Tā ir neliela
pilsētiņa Zviedrijas dienvidu galā, Skonē. Mans sakotnējais uzdevums bija tulkošana un
informācijas sniegšana atbraukušajiem ukraiņiem. Varējām izmantot krievu valodu kā
starpvalodu. To prot gandrīz visi ukraiņi. Drīz vien izrādījās, ka daudzi no viņiem ir ieinteresēti
apgūt zviedru valodu un kamēr valdības līmenī īsti nebija nolemts kur to varēs apgūt – uzsāku
brīvpratīgu valodas apmācību. Interesentu bija daudz. Vietējā Tautas namā (Folkets hus) mums
ierādīja telpas, komūnas mājā (Kommunhuset), palīdzēja ar mana sagatavotā mācību materiāla
pavairošanu. Pēc nedēļas pieteicās palīdzēt kāds pensionēts zviedru valodas skolotājs. Nu esam
tikuši tik tālu, ka Dienvidzviedrijas, konkrēti, Tautas augstskola (Folkuniversitetet) pie Lundas
universitātes, uzaicināja mani iesaistīties un darboties viņu paspārnē. No 20.aprīļa būsim oficiāla
Tautas augstskolas mācību nodaļa, šeit Bromollā.

Bet ne jau tikai mācības mani saista ar šiem cilvēkiem. Daudz pavadām laiku kopīgās sarunās
un aktivitātēs. Tās notiek draudzes namos un arī pie manis mājā. Sarunas, sarunas un atkal
sarunas, kas ir nepieciešamas šiem kara šausmu un neģēlību piedzīvojušajiem cilvēkiem.
Šoreiz gribu dalīties ar viņu stāstījumiem par Lieldienām, svinēšanu, tradīcijām un paaudžu
dažādībām.
Attiecībā uz ukraiņiem, kuri galvenokārt ir pareizticīgie kristieši, Lieldienas ir svarīgākās gada
reliģiskās brīvdienas.
Svinības tiek svinētas ar īpašiem ēdieniem, Lieldienu tirgiem, Lieldienu svētkiem, Lieldienu olu
dekorēšanu. Skaisti dekorētas Lieldienu olas ir daļa no Ukrainas tradīcijas, kas datētas jau vairāk
nekā 2000 gadus, stāsta Svetlana (54 gadi). Ukraiņiem pirms pavasara svētkiem ir tradīcija svētīt
ēdienu, kurš tiks likts uz svētku galda. Pītā groziņā tiek salikti visdažādākie pārtikas produkti, kuri
tiek nesti uz baznīcu, lai tas tiktu svētīts. Ukraiņu grozā visbiežāk tiek likta tradicionālā Lieldienu
maize, ko cep speciāli šiem svētkiem. Ticīgie saka, ka cepot šo maizi, domām jābūt tīrām, kas
kalpo kā savdabīgs garīgais attīrīšanās rituāls.
Jaunatne gan vairs nav sevišķi saistīta ar baznīcu un ticību, bet Lieldienās daudzi dodas turp, lai
patiesi izjustu Kristus augšāmcelšanos, stāsta Marija (22 gadi) un turpina, ka viņas mamma ar
lielu aizrautību seko internetā junām olu krāsošanas metodēm.
Marina, (20 gadi) – Viņas acīs es redzu dzirkstelītes, kad runājam par Lieldienām. Viņa saka, ka
tie ir viņa mīļākie svētki. Un olu kaujas!!! Reizēm tikai esot žēl sisties ar īpaši skaisti izzīmētām
olām.
Katerina (45 gadi) dalās ar savu Ukrainas Lieldienu maizes – Paska recepti.
Paska ir augsts, cilindrisks klaips, parasti dekorēts ar papildu mīklu un glazēts ar olu.
1 1/2 glāzes piena, 1/2 glāzes cukura (plus 1/2 tējkarotes), 1/2 tase ūdens, 1 iepakojums aktīvs
sausais raugs, 7 1/2 glāzes milti, 3 lielas olas (istabas temperatūrā), 1/3 tase sviesta (izkausēta),
1 1/2 tējkarotes sāls
Ola glazēšanai - 1 liela ola (istabas temperatūrā)
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Pagatavošana.
Uzsildiet pienu un novietojiet to atdzist. Izšķīdiniet 1/2 tējkarotes cukura ūdenī un pievienojiet
raugu. Samaisiet un ļaujiet nostāvēt 10 minūtes.
Samaisiet rauga maisījumu ar atdzesētu pienu un 2 1/2 glāzes miltus. Jaukt līdz vienmērīgai
masai. Nosedziet un ļaujiet uzrūgt.
Pievienojiet olas, atlikušo 1/2 glāzi cukuru, izkausētu sviestu, sāli un 4 1/2 līdz 5 tases atlikušo
miltu, lai iegūtu mīklu, kas nav pārāk stīva un nav pārāk elastīga.
Mīca, līdz mīkla vairs nepaliek uz rokām un ir gluda un vijīga.
Ievietojiet mīklu ieeļļotajā traukā, pārklājat un ļaujiet uzrūgt dubultīgi. Samīciet un ļaujiet atkal
pacelties.
Saglabājiet nedaudz mīklas dekorēšanai, pēc pasu vēlēšanās. Pārējo novietojiet taukainā apaļā
formā.
No atlikušās mīklas izveidojiet rotājumus - un sakārtojiet mīklai virsū.
Pārklājiet formu un ļaujiet pacelties līdz mīkla gandrīz divkāršosies.
Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Apziest maizi ar 1 lielu olu, sajauktu ar 2 ēdamkarotēm
ūdens. Cept 15 minūtes.
Samaziniet temperatūru līdz 175 grādiem un cepiet vēl 40 minūtes vai līdz brīdim, kad maize
izcepusies. Ja nepieciešams, pārklājiet maizes virsmu ar alumīnija foliju, lai novērstu
brūnināšanu.
Izņemiet no cepeškrāsns un atdzesējiet.
Glazūras sastāvdaļas
Citronu sula 1 - 2 tējk
Olas baltums 1
Pūdercukurs 200-250 gr.
Visu sakuļ un pārklāj maizei.
Maizes cepšanai var izmantot dažādas piedevas.
Lai izdodas!
Tradicionalus ukraiņu kārumus cepsim 16.aprīlī, tad varēšu ievietot FB kā mums gāja.
Pagaidām tikai tējas dzeršana jaukā sabiedrībā

Priecīgas Lieldienas! Gaišas Lieldienas! Svētītas Lieldienas! — Visiem
un visur Latvijā, Eiropā, Pasaulē!

Diakone Inta Meiere
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Lieliska dāvana no
Luterisma Mantojuma Fonda

No Luterisma Mantojuma fonda esam saņēmuši lielisku davanu – garīgās
literatūras grāmatas, kopā trīs lielas kastes grāmatu, par kopējo vērtību 581,50
eiro.
Esmu izziņojusi šo prieka vēsti un ir izteikts lūgums visiem latviešu ev. lut.
draudžu priekšniekiem un garīdzniekiem Zviedrijā, izteikt savas domas - kā mēs
vislabāk varam nodrošināt interesentus ar literatūru.
Garīgā literatūra pašlaik mums ir īpaši nepieciešama, lai labāk izprastu Dieva
vārdu, lai gūtu spēku un stiprinātu ticību, lai pilnvertīgāk varētu kalpot
saskarsmē ar ukraiņu bēgļiem, lai caur garīgo lieratūru varētu gūt arī savu
stiprinājumu un dvēseles mieru. Daudzi, jo daudzi šai laikā ir saistīti ar kara un
krīzes situācijas dvēseļu kopšanu, praktisko palīdzību un dažādu lietu
administrēšanu. Sarunām, par kurām mēs pat nevarejām iedomāties, ka tās
varētu notikt tagad, šajā gadsimtā! Viss prasa milzīgu atdevi un ne tikai fizisku,
bet arī garīgu spēku.
Ar gramatu kopējo sarakstu varat iepazīties mūsu mājaslapā www.draudzes.se.
Ja redzat kādu gramatu, kuru gribat lasīt, rakstiet man un vienosimies kā labak to
Jums nogādāt.
Izsaku LUTERISMA MANTOJUMA FONDAM vislielāko pateicību par ziedotajām
grāmatām.
Dieva vārdam ir spēks!
Pateicībā,
Inta Meiere
LELBPasaulē Zviedrijas iecirkņa diakone

Salikumu veidoja
Diakone Inta Meiere
inta.meiere@yahoo.com
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