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Turpinājums 2. lpp

Un gaišums bij’ kūtī, kur 
Bērniņš šis dus.

Vai gaišums, kas ganus tumšos laukos pārsteidza, būtu spējis tik tālu
aizceļot? Šogad lasām, kā pagrabos un tuneļos, arī kūtīs slēpjas tie, kuŗiem
uzbrūk un kuŗus grib iedzīt tumsā un bailēs. Zinām, ka arī cilvēki, kuŗi dzīvo
drošībā un ar visām ērtībām, cīnās ar nemieru sevī, ar tumšām domām un
rūpēm. Kaut kas, liekas, izmainījies pasaulē un jūtam - mums tik ļoti vajag
sanākt kopā Kristus piedzimšanas svētkos, dziedāt un lūgt, jo saprotam, cik
patiesi ir mācītāja Pauļa Urdzes sen rakstītie vārdi par to kūti, kuŗā Kristus
Bērns piedzima. Viņš vēroja: “Ir tumsa, ir aukstums, ir netīrība – kūtī un
dzīvē. Mums pašiem ir jautājumi, uz kuriem mēs nezinām atbildi. Ap mums
ir citi ar savu postu un nespēku. Neraugoties uz samērā lielo ārējo
labklājību, daudz kas dzīvē atgādina kūti, un ne to mīlīgo kūtiņu, ko kādreiz
redzam uz Ziemassvētku kartiņām. Bet īsti netīru kūti – un tieši tādā
piedzima Kristus.”
Un tieši to kūti Viņš pildīja ar gaišumu, jo tas izstaroja no Viņa paša un,
šķiet, bija zīme ticīgajiem, ka viņu lūgšanas tiek atbildētas. Kā sirmam
Simeonam. Savās rokās paņemot Kristu, viņš slavēja Dievu un lūdza:
“Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir
redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu,
kas atklāsies pagāniem un godību Israēlam, tavai tautai.” (Lk 2:29-32)
Visgrūtākos laikos, vissmagākos brīžos tas gaišums, kas no Viņa paša
izstaroja un pat visnetīrāko kūti pārvērta par svētnīcu, arvien ir pretspēks
izmisumam un bezcerībai.

Kas bija tas gaišums, par ko līdz ar
maziem un lieliem dziedam Ziemsvētku
svētvakarā? Vai gaišums ieplūda kūtī no
zvaigznes, kuŗa virs Betlēmes deva zīmi
pasaulei, ka dzimis sen gaidītais
Pestītājs?
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Kā pašos pirmos Ziemassvētkos Viņa nākšana dāvina patiesu prieku,
žēlastību, mieru, dziedināšanu un pāri visam – mīlestību. Un vēl klāt
gaismu! Kā evaņģēlists Jānis rakstīja: “Viņā bija dzīvība un šī dzīvība bija
cilvēku gaisma!” (Jņ 1: 4) Tie nav tikai vārdi, Tas ir Viņš, Vārds, kas tapa
miesa, kas tev visu to grib dāvināt.
Mācītājs Paulis Urdze toreiz nebaidījās runāt tieši, atklāti. Bet viņš atgādina,
ka īpaši tādēļ, ka pat netīrā kūtī Kristus bija gatavs piedzimt, “lielais eņģeļa
sludinātais prieks attiecas arī uz mums. Nav tik pelēkas, tik bezcerīgas
dzīves, kuŗā Kristum nebūtu vietas. Arī mūsu dzīvē Viņam vēl ir vieta.”
Katrā. Un tādēļ priecāsimies un izdaiļosim pasauli ar svētku lampiņām.
Iedegsim sveces un dziedāsim kā reiz bērnībā, ticēsim, dalīsim tālāk Viņa
gaišumu – ar to pildīsim mājas, sirdis un dievnamus, tuneļus, pagrabus un
kūtis!
“Jo jums šodien Pestītājs dzimis, kas ir Kristus, tas Kungs!” Ieej dievnamā,
vai tas būtu grezns, apsildīts, vai ledus auksts! Sasildi to ar labiem
vēlējumiem citiem, ar pateicību Dievam! Arī par mūsu Baznīcu visā
pasaulē! Tas gaišums, kas reiz bija kūtī, dzīvo tālāk tevī, jo Pestītājs dzimis
arī par Tevi! Tā Dievs pats lēmis un caur savu Dēlu Sev meklē mājvietu – ne
kādā ēkā, bet tevī.
Ar pateicību Dievam par Viņa žēlastību un katru no jums, no sirds novēlu
katram turpināt izstarot to gaismu, kuŗu nespēj izdzēst nekādas tumsas
varas! Lai Dievs svētī jūs un mūsu Baznīcu, Latviju, Ukrainu un pasauli ar
gaišiem, patiesiem, miera svētītiem Kristus piedzimšanas Svētkiem un
iespējām izstarot prieku, Gara degsmi, ticību, patiesību un Viņa mīlestību
visā 2023. gadā!

Šā gada 5. novembrī notika Stokholmas latviešu ev.lut.
draudzes ĀRKĀRTAS PILNSAPULCE - jauna draudzes
mācītāja vēlēšanas. Par Stokholmas draudzes mācītāju
tika ievēlēts mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis.

S I R S N Ī G I   S V E I C A M!
Atkl. 2:19 Jēzus saka: „Es zinu tavus darbus, tavu
mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu, un tavu
pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie.”
1.Pēt. 4:10: „Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet
cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.”

+ Jūsu, Lauma 
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Atskatoties uz Zviedrijas ceļojumu.

Pirms dažām dienām devos uz Zviedriju, kur piedalījos jaunievēlētā
Archibīskapa Martin Modéus skaistajā, nozīmīgajā Konsekrācijas
dievkalpojumā 4. decembrī, Upsalā. Pirms tam bija jauka tikšanās ar mūsu
Baznīcas Zviedrijas apgabala pārvaldes locekļiem un tiem, kuŗi kalpo mūsu
draudzēs. Sirsnīgs paldies prāvestei Zilgmei Eglītei par izkārtoto tikšanos.
Bija prieks dalīties gan ar labām, gan rūpju pilnām pārdomām. Likās, ka
mums visiem bija vajadzīgas šīs sarunas, lai cits citu iedrošinātu.

Vakarā pirms Konsekrācijas jaunais Zviedrijas Archibīskaps Martin Modéus
dalījās rūpēs, ka šobrīd visa kristīgā Baznīca dzīvo ļoti sekularizētā pasaulē,
kaut Dienvidu puslodē aug kristiešu skaits; citur pasaulē cieš māsas un brāļi,
kuŗiem jācīnās pret tiem, kuŗi viņus grib apklusināt. Jārunā vienā balsī
sludinot Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju, jo tas arvien spēs pasauli dziedināt,
atjaunot cerību un dāvināt taisnību un mieru. Kopā jāizgudro, kā labāk vēstīt
seno patiesību mūsdienīgā valodā.

Ko līdzīgu dzirdējām pēcpusdienas simpozijā, kad ļoti iesaistoši mūs
uzrunāja Archibīskaps Dr. Stephen Cottrell. Viņš atgādināja, ka, lai Baznīca
dzīvotu un veiktu savu uzdevumu, tai jāatgriežas pie pamatiem. Vairāk
jāiepazīst Jēzu Kristu, mazāk jāmeklē citas programmas, pieejas, institūcijas,
kuŗas varētu apmierināt cilvēku garīgās slāpes – tuksnesī ceļojot zinām, ko
cilvēks meklēs. Tādēļ mums jārok akas! Tuksneša ceļotājam svešāk skanēs
vārdi par Visvareno, Visaugstāko, Visspēcīgo Dievu, vai pat par Pestītāju.
Bet - kad izslāpušais tuksnesī redzēs aku, viņš pats turp dosies! Lektors
citēja no Pāvesta Pāvila VI izdotās enciklikas par evaņģelizāciju. Tajā rakstīti
kāda ticības meklētāja vārdi: For omnipotence I never bow my head, but at
the well I kneel to drink. (Visvarenības priekšā es nekad nenoliecu galvu, bet
pie akas nometos ceļos, lai dzertu.)

Turpinājums 4.lpp
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.
Lektors atgādināja, ka arī ticīgajiem nepieciešams turpināt pie akas
atspirgt, lai nezustu drosme vai degsme kalpot. Viņš atgādināja, ka
evaņģēlijos neatrod vārdus, ka mācekļi vai apustuļi saņēma kristīgās
dzīves skolas absolvēšanas apliecību. Tāda absolvēšana nav paredzēta.
Iespējas augt un pārveidoties ir dāvanas, kas atjauno cerību un stiprina
ticību Tam, kam daudz vārdu. Starp tiem ir Immanuēls, Miera Lielskungs,
Jēzus, Ķēniņu Ķēniņš, Pestītājs! Arī - dzīvais ūdens. Dievs lai dod, ka arī
mūsu tautā un Baznīcā izslāpušie manītu, kurp doties, Kuŗa priekšā ceļos
nomesties. Kā reiz Jānis Luksis rakstīja:

Aiztur elpu pasaule, Jēzus Bērnā lūkojoties,
Pazemojas dvēsele, Dieva priekšā noliecoties:
Miers virs zemes un labs prāts. Kristu, mūsu sirdīs nāc!

Viņa  mīlestībā,
+ Lauma
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Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes! 
(Lūkas 2:14) 

Šogad, raugoties uz kara darbību Ukrainā, šī Ziemassvētku 
evaņģēlija vēsts lai atskan arī kā lūgšana. Dieva beznosacījuma 
miers saspringtā laikmetā ir vērtīga dāvana mums. Andreja 

Eglīša Latviešu nacionālais fonds novēl visiem mierpilnu sirdi, ejot savās 
dzīves gaitās, pildot savus darba uzdevumus. Atbalstītāju ziedojumi ir arī 
miera zīme, kas atņem rūpes un nedrošību, kur trūkums spiež, kā arī veicina 
bērnu un jauniešu aprūpi un izglītību, ar piešķirtiem pabalstiem un 
stipendijām. Svētkiem tuvojoties, ziedojums AE LNF ir vērtīga dāvana 
saņemējiem. LETTISKA NATIONELLA FONDEN postgiro 351482-5 

 
 

Marijas slavas dziesma Dievam:  
(Lūkas 1:46-53) 
“Mana dvēsele augstu teic Kungu,  
un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju,  
jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.  
Redzi, no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu.  
Jo Varenais lielas lietas man ir darījis,  
un svēts ir viņa vārds.  
Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem,  
kas viņa bīstas.  
Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku  
un izklīdinājis sirdsprātā lepnos.  
Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis 
pazemīgos.  
Izsalkušos viņš piepildījis ar labumiem,  

un bagātos viņš aizraidījis tukšā.”   
 
“Marija visus šos vārdus paglabāja sevī, sirdī tos pārdomādama.” 
 (Lūkas 2:19) 
Marija ir priekšzīme. Nav jābrīnās par to, ka viņa sargāja visus vārdus un 
pārdomāja savā sirdī! Viņai Dieva Vārdi ko eņģelis Gabriels pasludināja par 
Jēzus piedzimšanu iesakņojas sirdī, un tur auga. Deviņu mēnešu pārdomas par 
to kā tas būs viņas un bērna dzīvē kad Dievs atklāsies kā mazs bērns kas būs 
jākopj un par kuru būs jāgādā.  
Novēlu ik vienam, soli pa solim, dienu pēc dienas, pēc  Ziemassvētkiem, sirdī 
saglabāt šo Dieva atklāsmes brīnumu, lai tas vadītu katru izšķiršanos, un 
izvēles, dzīvi dzīvojot, jo Varenais lielas lietas spēj darīt. Mazais bērniņš izauga 
un māca, saka sekojiet man. Ieklausīsimies sirds balsij.  
 
Novēlu visiem skaistas, gaišas, apgarotas svētku dienas! 
 
Mācītāja Ieva Graufelde 
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Gēteborgas latviešu ev. lut. draudze. 

Gēteborgas draudzei notika ziemsvētku dievkalpojums 4. decembrī. 
Noturējām dievkalpojumu draudzes telpās jo zviedru draudzei bija daudz 
visādi pasākumi Hagas Baznīcā. 

Uzklājām altāru galdu un izskatījās pavisām svinīgi. Mūsu ērğelnieks bija 
saslimis un es pati, Edda Laiviņa, uzņēmos nospēlēt korāļus uz 
klavierēm. 

 Es ievadīju ar dzejoli ko man svētvakarā vienmēr bija jādeklamē pie 
eglītes. Mans vectēvs Reinis Dievkociņš bija rakstnieks un viņš nomira te 
Zviedrijā kad man bija gadiņš. Mans tēvs, mācītājs Oļğerts Laiviņs, 
komponēja meldiņu dzejai Betlemes gaisma. 

 

Pār pasauli nu gaisma aust 

Un tumsas vara rimst 

Vai spēji sirds šo vēsti jaust –  

Tavs Pestītājs nu dzimst! 

 

Ar ganiņiem nāc pielūdz To, 

Ar gudriem atnesi 

Tam mantu visudārgāko; 

Tam sirdi dāvini. 

 

 Lai svēta gaisma viņā aust 

 Kā citkārt Betlēmē 

 Ļauj domām, vārdiem skaļi paust: 

 Nāk glābējs pasaulē. 

 

Mūsu mācītājs Normunds Kamergrauzis noturēja dievkalpojumu ar 
svinīgo Ziemsvētku evanğēliju un mēs dziedājām visus mīļos ziemsvētku 
korāļus. Noslēgumā es stāstīju ka mans tēvs katrus svētkus komponēja 
kādai dzejai meldiju. Es šim vakaram izvēlējos un nospēlēju Annas 
Riekstes Ziemassvētki svešumā. 
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Dzied svešos torņos zvani. 

Ak, ceļniek, apstājies! 

Šai brīdī tevim klusi 

Kāds sapnis gaŗām ies 

 

 Aiz tāliem, tumšiem siliem 

 Sniegs mīkstām pārslām krīt. 

 Tur šajos svētkos tevi 

 Kāds nevar sagaidīt . . 

                                              

  Dzied svešos torņos zvani. 

  Tu rokas kopā liec 

  Uz dzimtās zemes mājā 

  Kungs, ceļu neaizliedz! 
 

Mēs bijām sagatavojuši svētku 
mielastu ar karstvīnu, cepeti, desu, 
kāpostiem, kartupeliem, salātiem, 
alu, pīrāgiem, pipparkūkām, 
lussekatter un klementīniem! 

Atbrauca arī draudzes biedri no 
dienvidiem,-Ängelholmas-, un 
varējām jauki pavadīt šo 
pēcpusdienu. 

 

 Mēs visi, te Gēteborgas draudzē, 
sūtam ziemsvētku sveicienus un 
visa laba novēlējumus tā Kunga 
2023 gadā!    

   

 

Draudzes priekšniece Edda Laiviņa 
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Circenīša Ziemassvētki
Aspazijas vārdi, Raimonda Paula mūzika

Aspazija, brizdama pa sniegu, šajā
laikā atkal uz mirkli atnāk pie mums,
lai atgādinātu par circenīti
aizkrāsnē. Viņš, kā gani laukā, sevī
glabā Ziemassvētku noslēpumu un
izdzied Raimonda Paula notis. Maz
uz galda puisītim maizītes, bet
mātes azotē atmirdz zvaiznītes.
Marija rada brīnumu un iemirdzas.
Tā ir viņas liesma, kas ienes
pasaulē dzīvību!
Miļā Aspazija un labais Paul,
paldies jums abiem, ka pie mums
atkal atnācāt.

Mācītājs 
Normunds Kamergrauzis
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Latviešu Senioru Biedrība novēl visai latviešu draudzei 
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jaungadu.

Sudrabiņa lietiņš lija
Ziemassvētku vakarā,
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu vizināja.

Latviešu Senioru Biedrība, šobrīd 110 biedri, rīko tikšanos reizi mēnesī un 
pāris izbraukumus gadā.

Jauni biedri vienmēr ir laipni gaidīti pēc pieteikšanās pie kasieres Edes 
Svarans, e-pasts astraede@gmail.com.

Mīļi sveicieni no Norčepingas!
Lai gaiši Ziemassvētki un 
labs jaunais gads! 

Silvija Johansson, 
Norčepingas draudzes priekšniece

Ar atdzimšanu Ziemassvētki nāk

Kads neredzami noskūpsta uz vaiga,
Kāds viegli plaukstu Tev uz pleca liek,-
Tas Klusas nakts un Ziemassvētku maigums,
Tas sengaidītais mīlestības prieks,
Kas ieradies kā ciemiņš, ilgi gaidīts,
No zvaigžņu tālēm visas rūpes dzēst, 
Lai labus vārdus, domas talāk raidām,
Lai katru silda debess līksmā vēsts!
(K. Apšukrūma)

Labus vārdus un 
domas, mīlestības 
prieku, Ziemassvētku 
maigumu un 
nebeidzamu ticību 
jums Ziemassvētkos 
un Jaunā, 2023.gadā,
sūta kristīgie 
domubiedri no 
Malmes.

mailto:astraede@gmail.com
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Esi augsti slavēts, Visuvarenais, žēlīgais Dievs! Tavs Svētais Vārds lai ir teikts
mūžīgi, jo brīnišķīgi ir Tavi darbi, un Tu lielas lietas pie mums esi darījis!
Esi augsti slavēts - mūsu Pestītāj - Tu, Dieva Dēls, - jo neizteicami liela ir Tava
mīlestība un Tava labestība!
No Debesu godības - kā cilvēka Bērns - pie mums Tu esi nācis; Tu esi kļuvis
nabags, lai mēs kļūtu bagāti; Tu esi iepriecinājis bēdīgos, esi dziedinājis
slimos, devis spēku piekusušiem un rādījis atgriešanās un pestīšanas ceļu
grēciniekiem.
Mēs Tevi lūdzam, mīļais Pestītāj: piedod mums, ka daudzkārt esam aizmirsuši
Tavas svētās piedzimšanas brīnuma atnesto Vēsti , kas stāsta mums, ka -
atgriežoties no grēkiem, un taisnoti ticībā, mēs ieiesim Dieva bērnu godībā.
Vairo mūsu ticību, ak Kungs, un dod mums Svētā Gara palīgu, lai garīgi
pārtapuši, no grēkiem pasargāti un atbrīvoti, mēs Tavā spēkā staigājam
atjaunotā dzīvībā! Tu, Dieva Dēls, miera nesējs - dod mums dvēseles mieru,
kas ir augstāks nekā cilvēku prāts un saprašana. Dod, lai taisnības un
mīlestības miers valdītu arī naida un netaisnības saplosītajā pasaulē.
Svētī mūsu tautu, visus, kas piesauc Tavu Vārdu, lai tiktu izglābti. Svētī mūsu
Baznīcu, tās vadību, visus, kas Tavus Vārdus sludina, visus, kas Tavus Vārdus
klausās; visus, kas strādā Tavā Vārdā, kļūstot par dzīviem locekļiem Tavā
draudzē, kas ir Tava garīgā miesa šajā pasaulē.
Palīdzi, Kungs, tiem, kas valda, lai tie neizmantotu savu varu netaisnībai un
varmācībai. Dod brīvību apspiestiem. Stāvi klāt taisnības dēļ vajātiem, īpaši
tiem, kas cieš Tava Vārda un ticības dēļ. Ved atgriešanās ceļā arī mūsu
pretiniekus, lai tie nāktu pie patiesības atziņas, nožēlotu savus grēkus un
mēģinātu ļaunu uzvarēt ar labu!
Esi vienmēr tuvu visiem, kas Tevi piesauc garā un patiesībā. Svētī mūs un
palīdzi mums!
Tevī, Kungs Jēzu Kristu - iemājo visa Dieva pilnība redzamā veidā! Tu esi tas
pats vakar, šodien un mūžīgi! Līdz ar visiem svētajiem un Debesu draudzi mēs
slavējam Tevi, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžam. Āmen

KRISTUS PIEDZIMŠANAS 
SVĒTKU LŪGŠANA 
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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. Ziedojumus lūdzam veikt, 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!

Miers
Ivo Meņģis 
05.06.2021

Es ticu, ka miers ir kas liels
Ne tāds, kas no sevis
Bet tāds, Dievs, kas no Tevis
Un tikai Tu padari šo mieru tik lielu
Ko īsti aptvert nevaru

Jo ilgāk Tavā mierā būt
Jo vairāk apzināties Tavu spēku
Kas atnes manā vētrā klusumu
Reizē drošību un pārliecību
Ka Tu, Dievs, vari vadīt manu vētru

Vētru, kas reizēm ir tikai mirkļi
Bet reizēm var būt dienas vai nedēļas
Kurās savu mieru grūti ieraudzīt vai sajust
Tāpēc paļauties uz Tavu mieru, Dievs
Ir labākais variants, ko varu iedomāties
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Salikumu veidoja
diakone Inta Meiere

LATVIEŠU EVAŅĒLISKI 
LUTERISKĀS BAZNĪCAS 
ZVIEDRIJĀ
Pārvalde

Pārvaldes priekšniece
Prāveste Zilgme Eglīte
zilgme.eglīte@svenskakyr
kan.se

Baznīcas Virsvaldes laju 
loceklis
Dr. Jānis Krēsliņš
jkeblitis@gmail.com
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Elita Veide
elita.veide@gmail.com

Pārvaldes loceklis
Mācītājs Dr. Normunds 
Kamergrauzis
normunds.kamergrauzis@
svenskakyrkan.se

Pārvaldes locekle
Katrīna Johansson
katrina.johansson@wwf.se

Pārvaldes locekle 
(aizstājēja)
Līga Taube
liga.taube@gmail.com

Sekretāre
Diakone Inta Meiere
inta.meiere@yahoo.com

Ziemsvētku vēsts liecina, ka Dieva mīlestība ir 
lielāka par vislielāko tumšumu un naidu zemes 
virsū. Viņa mīlestība kliedē šaubas un dod atbildi 
gan šīs dzīves, gan mūžības jautājumiem. Dieva 
labā vēsts atskan: ”Nebīsties, jo redzi, es jums 
pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks:
Jo jums šodien Pestītājs dzimis.” Pat vistumšākā 
dzīves brīdī – nebīsties, jo tavs Pestītājs ir tev 
klāt! Šī tiešam ir Dieva Labā vēsts!
Mūsu dzīvēs no jauna nāk jauni Ziemsvētki. Kā 
jauna iespēja apstāties, ieklausīties, meklēt sevī, 
paskatīties savā dzīvē. No jauna dodot pieturas 
punktu mūsu skrējienam. Lai domas uz mirkli 
rimst. Lai raizes uz mirkli apstājas. Lai tumsas 
laikā kaut uz brīdi var paspert soli pretī kaut kam 
gaišam – lai mūsos katrā atspīd gaisma un ienāk 
jauna dzīvības elpa. Tad tie būs Ziemassvētki –
kad tu sevī piedzīvosi ceļu pretī gaismai.
Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un mūsu 
Kunga Jēzus Kristus!

Gaišus un 
priecīgus 
Ziemassvētkus 

vēl Inta

Ir iznākusi jaunā, 
2023.gada, Baznīcas 
Gadagrāmata.
Varat lasīt par 
Baznīcas liturģisko 
gadu. Ievietots 
kalendārs, raksti, 
hronika, In Memoriam, 
kā arī LELBPasaulē 
adreses.
Iegādāties pie draudžu 
priekšnienkiem.
Cena 200 kronas

Ziemassvētku naktī
Zvaigznes spožāk mirdz
Un sargeņģelis nolaižas
Pie Tavas mazās sirds…
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