
2022. gada septembrī 1

LELBPasaulē
Zviedrijas apgabala
A P K Ā R T R A K S T S
2022. gada rudenī

Domu graudi Latvijas Evāņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē 
(LELBP) Kopbaznīcas svētdienas dievkalpojumam.

“Viena miesa un viens Gars – tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti –
viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur
visiem un visos!” (Efez. 4:4-7)

Apustuļa Pāvila vārdi skaidri norāda uz to, kas mūs vieno. Kopbaznīcas svētdienā tie atgādina
mums, ka viens uzdevums ir saglabāt vienotību, pildot mūsu būtisko sūtību - kalpot kā Kristus
liecinieki līdz pat pasaules galam. (Apd 1:8) Atrodamies pasaules malu malās, mūsu dzīves
ietekmē dažādas kultūras, valsts pieredzes, teoloģiskas izglītības un intereses. Tas vienlaicīgi ir
izaicinājums un svētība. Savā dažādībā saglabāsim kopību apziņā, ka vienotība neprasa būt
vienādiem, bet savstarpējā cieņā būt vienlīdzīgiem.

Dieva priekšā visi esam Kristus apžēloti un Svētā Gara apzīmēti kristībās, pie viena svēta galda
esam paēdināti. Pasaulē norisinās liela cīņa par varu, un ne tikai tautu starpā. Virsvaldes un jūsu
darbs mūsu draudzēs apliecina, cik ļoti cenšamies ievērot Kristus vārdus: “Ja kāds grib būt
pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps.” (Mk 9:35) Mēs liecinām, ka kalpot Kristum un
līdzcilvēkiem ir privilēģija un prieks.

Kopbaznīcas svētdienā apliecināsim katram, ka dodot saņemam vairāk, kā esam devuši! Meklējot
vadību un gudrību no Dieva, Kristus mīlestībā tiekam stiprināti un Svētā Gara spēkā iedvesmoti.
Liecināsim, kā caur visām vēsturiskām pārmaiņām Dievs ir svētījis mūsu Baznīcu. Ticu, ka tā
pastāvēs mūžīgi – cerams, ilgi virs zemes, bet drošs, ka svēto sadraudzībā. Pateicībā pieminēsim
tos, kas pirms mums bijuši un likuši pamatus, uz kuŗiem turpinām celt LELBP Dievam par godu!

Vai mēs būtu sapulcējušies Latvijā, Austrālijā, Venecuēlā, Vācijā, Lielbritānijā, Īrijā, Brazīlijā,
Belģijā, Zviedrijā, ASV, Kanādā, vai jebkuŗā vietā, esam vienoti Viņā. Un jau sen esam bijusi
globalizēta Baznīca! Jaunais LELBP logo to skaisti ilustrē! Paldies tā veidotājam mācītājam
Guntim Bukalderam! Lai vienmēr austu Kristus gaisma kā auseklis visur pasaulē, kur ir mūsu
Baznīca!

Pateiksimies, ka tagad esam reģistrēta Baznīca Latvijā! Tā ir liela Dieva svētība, arī
Latvijas valsts atzinība. Latvijā tiek aprūpētas mūsu draudzes un jaunas tiek veidotas!
Garīdznieki Kristus mīlestības garā dodas pie slimniekiem, ieslodzītiem, pie tiem, kuŗi
netiek uz dievkalpojumiem. Atbalstīsim viņu darbu! Ziedosim dāsni Misijas fondam, jo
caur to sniedzam finansiālu atbalstu mūsu darbam Latvijas apgabalā un citur!
Kopbaznīcas svētdienā lūdzam ziedot Misijas fondam. Jau tagad LELBP Virsvaldes
vārdā – paldies!

Turpinājums 2. lpp



2022. gada septembrī 2

Piedaloties dievkalpojuma attīstībā, Prāveste Anita Vārsberga - Pāža vēroja: “Mēs
parastajās svētdienās varbūt nemaz nemanām, ka piedalāmies lielākā kopienā, nekā
tikai savā sanākušajā draudzē. Katrā dievkalpojumā esam vienoti ar tiem, kas visā
plašā pasaulē teic Jēzu par savu Kungu un solās Viņam sekot ticībā, cerībā un
mīlestībā.”

Dievkalpojumi ir kā Baznīcas sirdspuksti. Kur veselīga draudze, tur veselīgi sirdspuksti.
Dievkalpojumi ir kā Baznīcas sirdsapziņas spoguļi - ieskatoties redzam Kristus
žēlastības un Dieva mīlestības gaismu. Dievkalpojumi ir būvakmeņi, kas likti uz stipra
pamata. Cik Kristū saliedēti būvakmeņi, tik stipra Baznīca. Celsim droši tālāk! Kā
vienas ģimenes locekļi!
Dievs lai svētī jūs Svētā Gara spēkā ar jaunu enerģiju un vēl dziļāku kalpošanas
prieku, veicot to darbu, ko mums mīlestībā uzticējis Kristus.

+ Lauma

Red. piezīme - Ziedojums ieskaitāms Stokholmas latviešu ev. lut.
draudzes kontā, lai vienoti nosūtītu uz Misijas fondu.
SWISH 123 64 64 895 Draudzes pasta tekošā rēķina konta
numurs: 35 17 73 – 7 Lettiska Församlingen i Stockholm.

Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību Stokholmas un
Uppsalas draudzēm un to darbiniekiem par kopā
pavadītajiem dažiem gadiem dievkalpojumos un
citās šo draudžu aktivitātēs.
Abās draudzēs esmu iepazinis patiesi sirsnīgus un
gaišus ļaudis, ar kuriem man ir bijis prieks būt kopā
un dalīties gan garīgajā ceļā, gan ikdienišķās
norisēs.
Tomēr esmu sapratis, ka Latvijā dzīvojot un
strādājot, nevaru pilnvērtīgi veikt abām draudzēm
Zviedrijā nepieciešamo aprūpi. Gan Stokholmas,
gan Upsalas latviešu draudzes ir pelnījušas
mācītāju, kas ir pieejams, kad vien tas ir
nepieciešams, un var dot nepieciešamo abalstu
jebkurā laikā un jebkādos apstākļos.

Pateicība par kopā pieredzēto Stokholmas un 
Uppsalas latviešu draudzēm.

Patiesi ceru, ka Zviedrijas apgabala un abu draudžu darbinieki varēs atrast šādu mācītāju.
Starplaikā labprāt savu iespēju robežās vēl labprāt centīšos abām draudzēm to darbā palīdzēt,
ja vien tas būs nepieciešams.

Lai Dieva svētība ir ar jums ikvienu!

Māc. Kārlis Žols
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"Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un 
visu savu prātu.” Mk 12:37

Dievs ir bijis klātesošs manā dzīvē kopš bērnības,
kad gāju līdz mammītei uz baznīcu, kura savukārt
bija ērģelniece. Man kā bērnam ļoti patika stāvēt
uz balkona pie ērģelēm un vērot draudzi un
domāt, kā viņi zin kas un kad ir jādzied, un pirms
dievkalpojumiem pētīt baznīcā gleznas pie sie-
nām un funktierēt par to, kas tur ir attēlots.
Mūsu mazajā draudzē, Mazsalacā, ieradās jauna
mācītāja no Amerikas [Anita Vārsberga Pāže],
kas man likās pasaulīgi neizmērojams attālums,
un draudze, kas sākumā uz visu skatījās
aizdomīgi, vēlāk viņu pieņēma atplestām rokām.
Anita ienāca ar jaunām vēsmām, svētdienas
skolu mazākajiem un tik skaidru izrunu, kādu
mēs, postpadomju bērni nebijām dzirdējuši. Jo
mums apzīmējums ”mācītājs” bija onkulis, kurš
kancelē runā to, ko nevienam nebija pa spēkam
saprast. Par tik nesavtīgu un gaišu Dieva
visaptverošās mīlestības parādīšanu, es Anitai
būšu mūžam pateicīga.
Dzīve mani un manu ģimeni atveda uz Zviedriju
2013 gadā.

Kad meita uzstājās mazā baznīciņā dziedāt draudzenes vecāku kāzās, pilnīgi nejauši satikām
ērģelnieci, kas izrādījās ir latviete un viņa uzaicināja mani uz manu pirmo dievkalpojumu
Zviedrijā, Eskilstunā un tā bija mana pirmā, pavisam apzinātā tikšanās ar Dievu, nu jau
pieaugušā vecumā. Mācītāja Zilgme mūs ļoti sirsnīgi uzņēma un nu jau draudze ir kļuvusi par
baznīcas ģimeni. Pēc vairāku gadu būšanas draudzes locekļa statusā, kā sacīt, kā tur bija, kā
nebija, bet ar draudzes atbalstu kļuvu par daudzes priekšnieci.

Visu mūžu man ir bijusi mīlestība uz dzīvniekiem, kuru, augot laukos, mums netrūka un katra
dzīva radība manās acīs ir pelnījusi nesavtīgu mīlestību. Vienmēr manā dzīvē ir bijuši klātesoši
kaķi, no kuriem pirmais mūsējais tika paņemts no patversmes Latvijā, tai pievienojās vēl divi un
suns (visi bezspalvainie mazie draugi un zivtiņas pievienojās vēlāk). Visa sākotnējā mīļumu
čupiņa, četratā atceļoja kopā ar mums uz šejieni. Tad runāju ar ģimeni par to, ka mums ir daudz
vairāk mīlestības ko dot, un nonācām pie slēdziena, ka palīdzēsim kādai organizācijai ar
mazajiem astaiņiem, bet īsti nezinājām kā. Lai cik dīvaini nebūtu, tieši mana visvecākā kaķu
meitene saveda mani kopā ar Livbojen vadītāju, kura ir nodibinājusi savu palīdzības misiju
kaķiem, kura veiksmīgi darbojas vairāk kā 13 gadus. Mēs dodam pagaidmājas minkām, gan tiem
kas uz ielas atrasti, gan tiem kas ir izņemti no nelabvēlīgiem apstākļiem, kā arī slimiem un
veseliem, pieradinātiem un mežonīšiem un katrs ir nācis ar savu raksturu. Nu jau vairāk kā 110
kaķu ir atraduši savas jaunās mājas ejot caur mūsu rūpēm, apgādību un mīlestību, ko tikai
nesavtīgi dodot var saņemt pretī. Ja man nebūtu Dieva stiprā pleca blakus, es nevarētu šo darbu
darīt, jo ir bijis tik daudz grūtību un nervus prasošu situāciju, ka es būtu salūzusi.
Esmu no tiem likteņa lutinātajiem, kam ir izdevies savu hobiju pārvēst par darbu un iet uz to ar
prieku nu jau 19 gadus. Atvēru savu mazu skaistumkopšas saloniņu un rūpējos, lai meitenēm
būtu sakoptas rokas.
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.
Zviedrijā izgāju skolu, kas paredzēta iebraucējiem, un pateicoties tam, ka manas zviedru valodas
zināšanas ir labā līmenī, tad tagad varu palīdzēt iebraukušajiem ukraiņu bēgļiem un pasniedzu
viņiem zviedru valodas kursus.
No maniem hobijiem nevaru nepieminēt kulināriju, un kad vien izdodas, cenšos mūsu mazo
draudzi palutināt ar kādu kūku vai pašceptiem pīrādziņiem latviešu gaumē. Otra lielākā
aizraušanās ir puķes un dārzs, kurš ir mana meditācijas vieta un laiks ar sevi un Dievu. Tur atnāk
tās atbildes, kuras ir vissasāpējušākās tajā mirklī.

Novēlu jums visiem ietīties šajā bagātīgajā rudens zeltā, pacelt acis uz augšu un pateikties par šo
visu mūsu Radītājam, jo mēs dzīvojam brīnišķīgā un brīnumu pilnā pasaulē.

Ieva Baltruka Bērziņa
Eskilstunas draudzes priekšniece

Gēteborgas latviešu ev. lut. draudze.

17. aprīlī notika Lieldienu laika dievkalpojums. Piedalījās 8 draudzes locekļi.

Dievkalpojumā 8. maijā sanācām 6 draudzes locekļi.

23. oktobrī plkst.11.00 būs ekumēniskais dievkalpojums 
Vācu baznīcā, kopā ar citām ieceļotāju draudzēm. 
Draudzes priekšniece lasīs no Vecās Derības 1. Mozus 
15: 5- 6 latviešu valodā. 

4. decembrī plkst. 14.00 būs
Ziemsvētku dievkalpojums. Dievkal-
pojums notiks draudzes telpās Haga
baznīcā, Östergata 30.

Draudzes priekšniece Edda Laiviņa
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Eskilstūnas Vesterosas draudzē

Ieskats Kopbaznīcas svētdienas
18. septembra dievkalpojumā.
Fotogrāfe, mūsu ērģeļniece Viola Rosenquist,
kura arī uzņēma no ērģeļnieka perspektīvas.

Nākamie dievkalpojumi paredzēti 
Eskilstūnā, Sv. Andreja baznīcā

Svētdien, 30. oktobrī plkst. 11.00
Sestdien, 10. decembrī plkst. 14.00

Pļaujas svētku dievkalpojums 
Stokholmā

2022. gada 2. oktobrī plkst.14.00

Somu baznīcā, (Finska kyrkan, 
Slottsbacken 2 B-C, Gamla Stan)
Mācītājs Kārlis Žols
Ērģelniece Rūta Baumgarte
Dievkalpojumu kuplinās Dāmu koris Stokhol-
mietes – Sandras Lejas vadībā.

Pēc dievkalpojuma zupa, kafija un loterija
draudzes namā.
Loterijā piedalīsies dievkalpojuma apmeklētāji
ar līdz paņemtām pārsteiguma balvām.

Pateiksimies mācītājam Karlim Žolam par
kopā pavadīto laiku.

Visi mīļi gaidīti!

22. febr. 2022. g. notika Stokholmas
draudzes pilnsapulce, kurā tika
ievēlēta jauna priekšniece, Ligita
Veigure.
Draudzes vadības mērķis ir veicināt
aktivāku draudzes darbību. Rīkosim
talkas lai sakoptu latviešu kapu
vietas, koncertus un dievkalpojumus
ar dažādiem mūziķiem un iesai-
stīsim draudzes dāmu kori Stokhol-
mietes.
Izstrādāsim projektu jaunu latviešu
kapu vietu izveidošanai.
Pēc dievkalpojumiem rīkosim zupas/
kafijas galdu, kur iesaistīsim
draudzes locekļus dalīties ar savām
zināšanām kulinārijā.

Ar sirsnību no Ligitas Veigures
Priekšniece Stokholmas Lat. Ev. Lut. 

Draudze

Nākamie dievkalpojumi, kurus vadīs mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis

Sestdien, 5. novembrī plkst. 12.00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu
Piektdien, 18. novembrī plkst. 17.30 Valsts svetku dievkalpojums
Sestdien, 24. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku dievkalpojums
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Orkestergatan 5

25. septembra dievkalpojums bija veltīts Kop-
baznīcas svētdienai.

Dievkalpojumu vadīja diakone Inta Meiere.
Sirsnīga pateicība ērģelniecei Artai Stepiņai,
Svēto Rakstu lasītājai Sandrai Kalniņai, Guntim
Kalniņam, ka dalījies ar mums savā Dieva
klatbūtnē dzīvē un visiem klātesošajiem.

Nākamie dievkalpojumi 
13. novembrī un 18. decembrī plkst.14.00

Upsalā, Vindhems baznīcā

Vindhemsgatan 9, ieeja no pagalma.

Sestdien, 1. oktobrī plkst.14.00

Pļaujas svētku    
dievkalpojums
Mācītājs Kārlis Žols

Pie ērģelēm Inese Lund

Draudzes vakarā kafijas galds un 
loterija.

Visi mīļi aicināti!
Turpmākie plānotie dievkalpojumi

6. novembrī plkst 14.00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums
25. decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētku dievkalpojums

Sekojiet informācijai www.draudzes.se
Var būt izmaiņas sakarā ar to, ka mācītājs Kārlis Žols beidz savu kalpošanu Zviedrijā.

Malmē, St:Mikaela baznīcā
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ĒLANDES SANDBIJAS MĀCĪTĀJU MUIŽA

Kopīpašumā, Sandbijas mācītāju muižā, šovasar atkal atskanēja Latvijas bērnu balsis.
Pateicoties Lettiska Hjälpinsamlingen nesavtīgam darbam, tiekoties ik mēnešu sēdēs, 24
Cēsu novada bērni varēja ierasties un baudīt trīs nedēļas muižā. Aicinājuma vēstulē tiek
uzsvērts, ka šī nometne domāta bērniem no daudzbērnu vai audžu, mazturīgām, vai
nelabvēlīgām ģimenēm. Liels paldies draudzēm par ziedojumiem.
Nometnē mācījās patstāvību, sadarbību un izbaudīja piedzīvojumus.
“Tas bija kā brauciens pie vecmāmiņas laukos
Zviedrijā. Organizatoriskos jautājumus
koordinēja, sirsnīgi sagaidīja un uzņēma
prāveste emerita Ieva Graufelde. Bērniem
nometni un nokļūšanu uz to, apmaksāja
Zviedrijas puse, autobusu no Cēsīm uz Rīgas
lidostu un atpakaļ apmaksāja Elīna Stapulone”,
stāsta sociālā darbiniece Skaidrīte Astahovska
– Eglīte, kura kopā ar domubiedriem bija
uzņēmusies koordinēt nometnes tapšanu no
Latvijas puses. Ar bērniem kopā bija un radoši
darbojās lieliska komanda – Jolanta Kataja-
Paegle, Kristīne Zaksa un Karlīna Zaksa. Par
visām ikdienas maltītēm rūpējās ilggadīgā
saimniece Laila Ķeire.
Bērni paši rūpējās par ikdienas sadzīvi, lai istabiņās būtu kārtība, apģērbs tīrs. Tomēr
vissvarīgākais – visiem kopā labi pavadīt laiku.
Nodarbībās bija iespēja darboties radoši –
zīmēt, mācīties izgatavot no drātītēm dekoru,
gatavot priekšnesumus četriem koncertiem,
kas notika baznīcā, muižā un senioru mājā,
tāpat varēja palīdzēt virtuvē, kopt apkārtni,
sportot. Gandrīz katru dienu visi devās garākos
braucienos ar velosipēdiem un iepazina
apkārtni. Bija arī vairākas interesantas
ekskursijas un izbraucieni, lai peldētos
baseinos.
Viktorija Kirillova atzīst, ka nometne bijusi
vasaras lielākais notikums. “Pirmoreiz lidoju un
ļoti patika. Nometnē katra diena bija citādāka,
braucām uz āra baseiniem kas bija kā ezeri,
bijām bākā no kuras varēja redzēt skaistu
ainavu.

Gordbijas Baznīcā.

Pārsteigums bija Kukaiņu māja, visu laiku bija ko darīt. Grupa bija draudzīga, ja gadījās kāda
nesaprašanās, ātri atrisinājām. Ja kādam kaut ko negribējās darīt, uzmundrinājām. Notikumu
bija ļoti daudz. Visas nometnes meitenes un puiši tika kronēti par Kalmāras pils princesēm un
prinčiem. Uz kronēšanu meitenes varēja izvēlēties sev skaistas pincešu kleitas. Tā kā man
radošā darbošanās nav tik tuva, ka labprāt palīdzēju virtuvē. Iemācījos gatavot salātus ar kefīru,”
stāsta Viktorija un uzsver, ka nometnē iemācījusies, cik svarīga ir kārtība gan virtuvē, gan
istabiņā. “Virtuvē uz skapīšu durvīm bija bildes, kā jāstāv traukiem, kur un kā dakšiņām,
nažiem, krūzītēm. Arī mājās cenšos vairāk sakārtot visu sev apkārt,”
stāsta Viktorija un piebilst, ka labprāt uz tādu nometni aizbrauktu vēlreiz.

Turpinājums 8. lpp
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Nometnē bija bērni no 9 līdz 15 gadu vecumam. “Labi 
bērni – kam tikai nedaudz trūkst līdz īpašiem, un viņiem 
parasti neviens nepievērš īpašu uzmanību, tomēr viņi ir 
pelnījuši būt ieraudzīti” bilst koordinatore un uzsver, ka 
atgriežoties mājās nometnes dalībnieki stāsta, ka 
nometne ir ļoti patikusi.  Bija jāmācās sadzīvot un risināt 
savstarpējās attiecības. 

“Bērni iemācījās ko jaunu, arī
patstāvību, atbildību par sevi un
citiem. Arī kaut nedaudz
iepazina Zviedriju,” uzsver
S.Astahovska – Eglīte.

Semināra „Sandbija 2022” izvērtēšanā piedalījās 5 dalībnieki no Latvijas
Universitātes Teoloģijas fakultātes bakalaura (2) un maģistra (3) studiju programmu
studentiem. Šī gada semināra programma tika organizēta ņemot vērā gan
iepriekšējo gadu pētījumu, gan reālās situācijas izpētes rezultāti. Esam pilnveidojuši
tematisko secību un studentu līdzdalību. Padziļinājuši pašizpētes darbu.

Kopumā pieredzes apmaiņas semināra vērtējums ir labs un ļoti labs. Maksimālais vērtējums ir
sniegts par iebraukšanu uz semināri, slimnīcas apmeklējumu un noslēguma dievkalpojumu,
vakariņām. Tas varētu liecināt, ka noslēguma pasākumi kā praktikuma kulminācija ir būtisks
elements visā programmā Pilsētas misijas un tās veikala apmeklējums bija unikāla pieredze, jo
varēju redzēt praktisko teoloģiju realizētu un ilgtspējīgu
Uz jautājumu ”Kādas ir 3 atziņas, ko guvāt šajā braucienā?”, dalībnieki atbild šādi: 

• Jaunas perspektīvas izaugsmei jāmeklē jaunos
cilvēkos un vidē.
• Izmisuma pilnajam pienākas mīlestība no savu
tuvinieku puses, pat ja viņš atsakās no bijības
Visvarenā priekšā!
• Kamēr es esmu podnieka rokās, to var
transformēt, darīt jaunu!
• Var būt citādāk: sievietes mācītājas, kvalitatīva
garīgā-paliatīvā aprūpe, valsts atbalstīts misijas
darbs.
• Komunikācijai ar svešiniekiem nepieciešama
ieklausīšanās, atvērtība un sevis pārvarēšana.

• Man jāmācās mīlēt.
•   Lēnprātība ir atslēga uz dialogu.
•   Draudze ir vajadzīga. Tikai jāatrod sirsnīga draudze.
•   Var atklāt savas personības šķautnes esot ar jauniem cilvēkiem.
•   10 dienas ir labāk par 7, jo prāts atslēdzas lēni no ikdienas.
•   Dienas režīms nāk par labu veselībai.
•   Kopā mēs visu varam, ja mūs vada mīlestība!
•   Žēlastība+ ticība= mīlestība.
•   Visi mani ceļi satek pie tevis, Dievs.
•   Nedot savas atbildes, perspektīvas, ja neviens tās nejautā.

Turpinājums 9. lpp



2022. gada septembrī 9

Starp ieteikumiem ”Ko tu darītu citādāk, ja nāktos organizēt nākošā gada nometni?”, raksta:

• Noorganizētu kādu tikšanos, dievkalpojumu, kurā
ir mācītājs vīrietis.
• Organizētu “klusuma dienu”.
• Liktu vairāk zīmēt.
• Vairāk psiholoģisku testu.
• Liktu lasīt skaļi.
• Neliktu Ievai stūrēt visu laiku.
• Iespēju vairāk reflektēt pārdomas, atziņas, lai
nosēdinātu iegūtos iespaidus.
• No praktiskās puses – kārtīgu orientēšanos
virtuvē.

Iespējams secināt, ka šī gada studentu grupa ir apmierināta ar programmas saturu un norisi. 
Vienmēr var paveikt lietas labāk, bet tas, kas ir paveikts ir labi novērtēts.
Noslēgumā vien pievienošu vēlējumus, ko izteikuši šī gada semināra dalībnieki:

• Ievai – veselību un dvēsles mieru. Laimai – izturību un motivāciju turpināt. Rinaldam – spēju
panest Dieva mīlestību un to noturēt.
• Rast iespēju, spēku šo svētīgo darbu turpināt. Milzīga pateicība par dāsnumu un labestību.
• Turpināt!
• Ieguvuma rezultātus liktu novērtēt dalībniekiem arī pēc laika. Ierosinātu katram 3 mēnešu
laikā uzrakstīt pasta vēstuli Ievai.
• Lai nākamgad viss turpinās. Lieliska pieredze!

Mīlestībā un pateicībā,
LU Teoloģijas fakultātes profesore, Laima Geikina

“Pie Tevis ir dzīvības
avots, Tavā gaismā
mēs redzam gaismu”
(Ps 36:10)

Bieži vien Zviedrija tiek raksturota kā viena no pasaules vissekularizētākajām zemēm.
Svētdienās kristīgos dievkalpojumus, vai arī citu reliģiju kulta pasākumus apmeklē tikai 5,5%
iedzīvotāju. Gandrīz puse no jaundzimušajiem vēl tiek nokristīti, taču šis skaitlis sarūk ik gadu.
Kad XVI gadsimtā Zviedrija dzima kā vienota nacionāla valsts, tautu jau dziļi iezīmēja kristīgā
ticība katolicisma formā. Pirmās redzamās kristīgās misijas pēdas aizved līdz IX gadsimta
sākumam, kad šo zemi vairākkārt apmeklēja franku misionārs Ansgars. Viņš ieradās Birkā –
salā, kas atrodas netālu no Stokholmas un kas bija nozīmīgs tirdzniecisks centrs. Taču nesen
veiktie arheoloģiskie izrakumi norāda uz kristietības klātbūtni Zviedrijas dienvidos un rietumos
jau VII gadsimtā.

Turpinājums 10. lpp
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Viduslaikos bija liels skaits klosteru un konventu. XVI gadsimta sākumā to bija ap 70. Reliģiskie
ordeņi bija svarīgi iedzīvotājiem gan reliģiskā, gan citos līmeņos. Klosteri bija studiju, mūzikas un
mākslas centri, tajos varēja saņemt medicīnisko palīdzību, caur tiem izplatījās arī jaunas
lauksaimniecības un lopkopības metodes. Arī pirmā grāmata tika iespiesta Riddarholmenas
franciskāņu konventā Stokholmā.
12. gadsimtā tika dibināti Zviedrijas pirmie klosteri Vretā, Nydalā un Alvastrā. Östergötland jau
agri kļuva par baznīcas centru. Tieši šeit 14. gadsimtā svētā Birgita Vadstenā nodibināja savu
divzaru klosteru ordeni. Viduslaikos nevienā citā vietā Zviedrijā nebija tik daudz klosteru un
dažādu ordeņu kā Linšēpingas diecēzē. Klosteri kļuva par nozīmīgiem izglītības un veselības
aprūpes centriem, un tiem bija liela ietekme gan uz sociālo attīstību, gan politisko dzīvi.
XVI gadsimtā Zviedrija no katoliskas zemes, kurai pietrūka politiskās vienotības, tika pārveidota
par luterticīgu zemi, kuru sāka pārvaldīt viens karalis. Šodien vēsturnieki ir nonākuši pie vienotas
atziņas par to, ka Reformācija Zviedrijā tika ieviesta tīri politisku apsvērumu dēļ un piespiedu
kārtā no augšienes, proti, pēc 1523. gadā ievēlētā karaļa Gustava Vāsas pavēles. Karalis bija
aprēķinājis, ka Reformācija viņam ļaus kontrolēt Baznīcu un tās īpašumus.
XVII gadsimta sākumā Zviedrijā varēja pastāvēt tikai luterticība un visi pilsoņi bija luterāņi pēc
likuma. Šai zemē vairs nebija palicis neviena katoļa. Bez tam, līdz 1809. gadam likums noteica,
ka visiem pilsoņiem ir jāapmeklē baznīca svētdienās.
Šodien (2022. gadā) Zviedrijas baznīcā pastāv dažādu tradīciju klosteri un kopienas. Viņu
darbība ir dažāda, taču vairāki regulāri organizē rekolekcijas, kursus un dažāda veida
amatniecības pārdošanu.
Tās dalībnieki cenšas īstenot Dieva aicinājumu uz māsas mīlestības un lūgšanu dzīvi, kur
ikdienas darbi tiek sakārtoti līdzsvarotā regulāras lūgšanas, darba, atpūtas un garīgās lasīšanas
ritmā, vienkāršības un klusuma iezīmētā lauku vidē. Māsas nelielos apmēros dažādos veidos
piedalās draudzes dzīvē.
Lūgšanu laiki kapelā ar psalma dziesmām, Bībeles lasīšanu un aizlūgšanu piešķir dienai savu
struktūru. Daļu dienas valda klusums. Dārzs, māja un virtuve sniedz daudz iespēju praktiskiem
darbiem. Dvēseles rūpes un sarunas bieži vien ir cilvēku tikšanās auglis šeit klosterī vai
draudzēs, skolās un biedrībās, kur māsas tiek aicinātas runāt un piedalīties.
Östanbäck klosteris ir vīriešu klosteris, kas atrodas Benedikta pakļautībā Zviedrijas baznīcā.
Sveču cellē mūki pārdod pašdarinātas sveces, vietējo amatniecību un kalēju izstrādājumus. Cita
starpā viņi ražo Lieldienu sveces un dažāda veida garīgās sveces un svečturus.
Mūsdienās Zviedrijā pastāv arī Romas katoļu klosteri. Mariavall Skonē ir gan sieviešu, gan
vīriešu benediktiešu klosteris. Glumslöv atrodas sieviešu karmelītu klosteris, bet Norraby - vīriešu
klosteris. Rögle ārpus Lundas atrodas sieviešu dominikāņu klosteris, bet Lundā - vīriešu klosteris.
Ārpus Tomelilla atrodas Heligas Hjärtas klosteris Omberg un Jesu Marias Kloster, kā arī mūku
klosteris Den Helige Benedictus Kloster.

Viens no klosteru atslēgas vārdiem ir žēlsirdība. Žēlsirdība bieži tiek saistīta ar rūpēm par tuvāko,
un tas ir pareizi. Tajā pašā laikā žēlsirdība ir arī mūsu atbildības jautājums pret visu radību —
gan cilvēkiem, gan dabu, gan dzīvniekiem.

Ja arī Tevi interesē klosteru vēsture, ikdiena un nākotne – vienosimies kopīgos vienas dienas un
divu dienu apmeklējumos 2023. gada vasarā. Lasi informāciju 2023. gada pavasara
LELBPasaulē apkārtrakstā.

Materiālu no dažādiem elektroniskiem saziņu līdzekļiem
sagatavoja diakone Inta Meiere
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Ziedosim Ziemassvētku priekam!
Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, 
kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētki, kas daudziem ir siltākais un sirsnīgākais laiks. Katru
gadu Ziemassvētku laikā mājas 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 tās sagādātu. Šogad LELBPasaulē
Zviedrijas apgabals ir nolēmis atbalstīt šādas vienības –
Labdarības lapa –
Labestība – vienīgais ietērps, kas nekad nenonēsājas. (Toro)
Katrs, kurš kaut reizi mūžā ir nonācis situācijā, kad ir vientuļi un grūti, zin, kad gribas lai kāds,
kaut ar vienu siltu vārdu vai smaidu atbalsta un uzmundrina, bet vēl grūtāk ir tad, ja vienīgais ko
vari atļauties nopirkt ir pāris kartupeļi, makaroni un viss… Katrs mazumiņš apvienots cēlam
mērķim ir nenovērtējama palīdzība un atbalsts tiem, kam tas nepieciešams.
VSAC "Rīga" filiāle "Rīga" – Kapseļu ielas bērnu nams –
Aicinām ikvienu interesentu, kas vēlas iesaistīties un sniegt atbalstu. Bērniem, kas ir palikuši
bez vecāku gādības, ir visa mūsu atbildība - gan bērni, kas devušies aizsaulē (kapu kopšana),
gan bērni, kas ilgstoši mīt aprūpes centros! Šiem bērniem ir nepieciešams visas sabiedrības
atbalsts!
Ilzu draudze –
Ilzu baznīca atrodas pašā Lietuvas pierobežā, Viesītes novada Rites pagastā, Ilzenbergas
muižas (kas jau ir Lietuvā) iepriekšējā teritorijā. Ilzu baznīcas draudze šobrīd tiek atjaunota.
Dievkalpojumi kopš 1999. gada vasaras tiek noturēti reizi mēnesī. Pagastā ir samērā daudz
maznodrošinātas ģimenes. Iepriekšējo gadu ziedojumu pieredze rāda cik nozīmīga ir šada
Ziemassvētku dāvana mazai sirsniņai, kurai nav cerību to sagaidīt no ģimenes locekļiem.
Blomes pagasta draudze -
Mācītājs Zigmārs Ziemanis raksta
Vispirms esam pateicīgi, ka Kristus Savā žēlastībā mūs ir izraudzījis piederēt Viņa baznīcai.
Taču vienmēr ir vērtīgi apzināties, ka Kristus Baznīca ir plašāka par Blomes pagasta, vai pat
par Latvijas robežām. Ir patiess prieks apzināties, ka mums ir ticības brāļi un māsas arī ārpus
Latvijas robežām, ka tie dzīvo arī Zviedrijā. Ticībā uz mūsu Pestītāju Kungu Jēzu Kristu mēs
esam viena draudze, tauta un saime. Bet ir svētīgi un svarīgi, ka mūs vieno ne tikai kopīgs
vārds vai nosaukums, bet ka mūs vieno kopīga mīlestība uz Kristu, tāpat arī mīlestība savā
starpā. Bet mīlestība nav vārds, ko mēs atstājam Bībeles lappusēs. Tā ir darbīga, palīdzēt
griboša. Mēs patiesi priecājamies par katru atbalstu, kuru varam saņemt no ticības brāļiem un
māsām. Tā kā šis devums nāk pie mums Ziemassvētkos, tad, protams, mēs to skatām Kristus
piedzimšanas kontekstā. Ja Dievs mums ir devis Savu Dēlu par Pestītāju kā lielu un
neizteicamu Dāvanu, tad ir tik jauki un svētīgi, ka ar saviem dāvinājumiem iepriecinām citus.
Mēs pateicamies par Zviedrijas ticības brāļu un māsu dāvinājumu. Tas noteikti sildīs mūsu
sirdis šajos grūtajos un nenoteiktajos laikos. Mēs pateicībā Dievā aizlūgsim par katru ziedotāju
un lūgsim, lai arī mūsu sirdis atdarās ziedošanai, pateicībai un patiesam Ziemassvētku
priekam.
Ziedojumus lūdzam veikt savlaicīgi, ieskaitot līdzekļus Stokholmas ev.lut.draudzes kontā
numurs: 35 17 73 – 7 Lettiska Församlingen i Stockholm, varat arī izmantot Stokholmas ev.lut.
draudzes SWISH QR kodu, vai SWISH 123 64 64 895

NEAIZMIRSTIET NORĀDĪT – ZIEMASSVĒTKI LATVIJĀ
Bez norādes, līdzekļi tiks ieskaitīti Stokholmas draudzes
kolektē un adresāti nesaņems Jūsu ziedojumu.

Sirsnīgi pateicamies par Jūsu atbalstu!
Ziedojumi tiks pārskaitīti  adresātiem viņu bankas kontā.
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Salikumu veidoja
Diakone Inta Meiere
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Mīļie draugi!

Mācītājs Varis Bitenieks dalījās ar šo Imanta Ziedoņa lūgšanu
viņa vadītā Vārds vieno! sesijā.
Mēs pateicamies par to, jo tā mūs dziļi uzrunāja. Lai šī lūgšana
svētī jūsu pārdomas Kopbaznīcas svētdienā vai citā brīdī, kad
dvēsele dodas sarunā ar Dievu.

"Šai lūgšanu brīdī, Dievs sapulcē visus šeit kopā zem Tava jumta:
tās domas, ko domājam dažādās vietās par vienu un to pašu:
kā pasargāt dvēseli sevī un tautā,
kā laukus uzturēt Dievā,
kā ielas uzturēt gaismā un bērnus Ticībā iecelt!
Dievs sapulcē manus radus - kaut domās - še altāra priekšā:
lai no mūsu mājām viņu domas sanāk šai brīdī zem Tava jumta.
Es lūdzos.
Cik katrs ir labs, tik atnāks un pieliks pie labā, un atstās te kopā.
Mēs nevaram visi tikt kopā, bet domās - mēs varam.
Kungs, dari, lai jūtu, ka viņi ir klāt savās domās šai brīdī!
Es piesaucu savējo domas šai vietā, šai lūgšanu brīdī:
cik vien esam labi, tik būsim šai brīdī kopā!
Kungs, nedali mūsu labumu daļās: lai esam kopā!
Cik es esmu stiprāks, tas tiks manam brālim,
un viņa darbi atmirdzēs māsā un manī, es lūdzos!
Mūsu Tēvs Debesīs, mana tēva un vectēva domas ir Tevī,
un tās ir te klāt mūsu ģimenē - zem Tava jumta!
Lai nāk mūsu bērni pie mums, Dievs, iedali viņiem te vietu!
Lai viņiem ir viss, ko te sanesam; lai tiem nav jādala, lai tiem ir
viss!
Nav daudz. Dievs palīdzi augt mūsu dzimtai vēl lielākā gaismā
un iet uz gaismu, un turēties tīriem!
Es piesaucu gaismu šai brīdī no savas dzimtas un turu to Dievā.
Kungs, palīdzi augt mums, es lūdzos!
Vienalga, kur ir mani bērni šai brīdī un brāļi un māsas, es saucu
tos šurp, mēs izaugam lieli Tavā vārdā, šai brīdī mēs nometam
tumsu.
Dievs, palīdzi mirdzēt mums, es lūdzos!"

Sirsnīga pateicība mācītājam Kārlim Žolam par 
iejūtīgām un sirsnīgām meditācijas stundām, par 
regulārām pārdomu izklāsmēm elektroniskajos 
saziņas līdzekļos, par lūgšanu organizēšanu ar 
interneta palīdzību, par saistošiem, aktuāliem un 
interesantiem sprediķiem, par kopā būšanu 
Stokholmas un Upsalas draudzēs un daudz ko 
citu, par to, ka Tu esi bijis ar mums šo laiku 
Zviedrijā. 

Lai spēks, veselība un Dieva svētība, turpinot 
darbu Latvijā! Mēs Tevi mīlam, Kārli! 
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