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2011. gada Kristus piedzimšanas svētkos, ievadot anno Domini 2012

Kristus teica:
“Mans spēks nespēkā

varens parādās.”
2Kor 12:9b – 2012. gada lozungs

pati Jēzus Kristus piedzimšana ir visskaistākais apliecinājums tam, ko viĦš teica apustulim 
Pāvilam. Dieva varenais Vārds, ar ko ViĦš radījis visu pasauli, iemiesojās nelielā pilsētiĦā Betlēmē, 
mazā Jēzus bērnā. Velti jauno pasaules valdnieku meklēja varas centros, Jeruzālemē, velti greznos 
namos. ViĦa pirmie pielūdzēji bija gani, kūtī.

Ja atskatāmies uz Veco Derību, jau tur mēs varam vērot: arvien par jaunu Dievam labpatīk savu 
spēku un godu parādīt tieši caur to, kas ir vājš, necienīts un atmests, caur to, kas visu savu cerību uz 
ViĦu liek. Par to arī liecina Jēzus Kristus dzīve un krusta nāve. ViĦā Dievs nāvi uzvarēja Golgātā, 
paklausībā, pacietībā, mīlestībā. Arī visā kristietības vēsturē ilgstošās uzvaras panāktas, kur šis 
Dieva spēks nespēkā bijis tas noteicošais.

MīĜās māsas un brāĜi, kas esam vienoti mūsu latviešu Baznīcā ārpus Latvijas, šī atziĦa var mums 
būt mierinājums, drošinājums un reizē mudinājums. Mūsu Baznīca pati ir apliecinājums, kā Dievs no 
pa visu pasauli izkaisītiem bēgĜiem var celt dzīvu, dzīvot priecīgu, stabīlu un atzītu organizāciju. Šī
atziĦa var būt mierinājums katrai mūsu draudzei vai kopai, kas apzinās, cik mazs viĦas spēks. Šī
atziĦa var būt drošinājums ikkatram, kam bažas par šīs pasaules kopumā, Latvijas un vietējās vides 
politisko un saimniecisko nākotni. Šī atziĦa ir mudinājums turpmākiem uzdevumiem, neĜaujot mums 
atvainoties ar mūsu ierobežoto skaitu un rocību. Dieva spēks nespēkā varens parādās!

Paldies Dievam arī aizvadītā gadā esam varējuši Dievam pateikties, ka ViĦš ar mums darbojas. 
Izjutām to, piemēram, LELBA 13. Sinodē Indianapolē 2011.g. oktobrī vai daudz mazākā Lielbritā-
nijas 62. Sinodē Rofantā maijā. Visā pazemībā priecājamies par atzinību, ko saĦemam no vietējām 
organizācijām kā LIRS (Luterānu bēgĜu palīdzības organizācija Amerikā), no Porvoo saimes (angli-
kāĦi-luterāĦi Eiropā), no kaimiĦu draudzēm un baznīcām. PaĜaujoties uz Dieva žēlastību arī kā Baz-
nīca droši varam šėērsot slieksni uz 2012. gadu, mīlestībā pieminot tos, kas aizsaukti mūžībā vai arī
darbu nodevuši tālāk citiem, un pateicīgi par tiem, kas draudzēs un pārvaldēs stājušies viĦu vietā. Jā, 
nav iemesla, neturpināt mūsu darbu, reālistiski un ar iedvesmu, paklausībā Dievam, uzticībā, ViĦa 
mīlestības spēkā, kas ir mūžīga. Vai tie ir daudzie jauniebraucēji no Latvijas jeb jau agrāk ieradušos 
jaunā paaudze – mums netrūkst uzdevumu un mums visā nespēkā ir Dieva apsolījums!

Tas, ko minēju par mūsu Baznīcu kopumā, attiecās tāpat uz katru no mums personīgi. Cik daudz 
Dievs savu spēku arī mūsu dzīvē ir apliecinājis! Un ja mūs skar neveiksme, slimība vai arī mūsu vai 
mums mīĜu cilvēku nāve – tieši mūsu nespēkā lūgsim Dievam apliecināt Savu dzīvdarošo varu! Un 
ne tikai vien lūgsim, bet ticībā saredzēsim un īstenosim mūsu kalpošanas iespējas. Nododot sevi 
Dieva ziĦā ikkatra mūsu dzīvei ir sava nozīme un ViĦa apsolījums. Stādīsim šo “Lutera ābelīti”!

Šādā apĦēmībā abi ar manu kundzi pateicamies Dievam un Jums par visu to, kas mūs stiprinājis 
aizvadītā gadā – arī atvadoties no manas mātes Dr. Anni-Ernas Rozītes –, sveicam Jūs Kristus 
piedzimšanas svētkos un novēlam 2012. gadam, ka pildīti ar Dieva Gara dāvanām mēs varētu dzīvot 
un kalpot svētīti un par svētību! 

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,

Jūsu
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Iesākot jauno gadu “Ko tu gribi, lai es tev daru?”

Gada pirmās dienas vēl iekĜaujas Ziemsvētku ciklā. Kad saĦemsiet apkārtrakstu būs vēl epifānijas 
laiks, atklāsmes laiks. Novēlu, kaut šajā brīnumainā laikā, arī Jums būtu atklāsmes brīži, kad vienā
acu mirklī noskaidrojas šaubu jautājums, kāds dvēseles meklējums, vai dod dziĜāku izpratni par 
atziĦām, kas mums dotas caur Labo Vēsti, Ziemsvētku dāvana cilvēkiem.        

Prāveste Ieva

Ko mēs gribam! Adventa laikā prasam bērniem, ko Tu gribi no Ziemsvētka vecīša, pat liekam 
rakstīt sarakstu ar visu, ko gribētu. Un to saĦemot, kas notiek, cik ilgi ir gribēšana pēc pieprasītās 
mantas? Sestdien būs kristības, un es domāju par kristības dāvanu – paliekoša ūdens zīme, kas 
apliecina, „Tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs,” Svētā Gara dāvana, palīgs dzīvojot savu dzīvi. 
Varena dāvana savam bērnam.

Atradu jautājuma raksta vietu, jo tas bija šī rīta aicinājums. Kāpēc Jēzus prasīja šo jautājumu? 
Tas uzdots cilvēkam, kas lūdza, lai par viĦu apžēlojas. Līdz ar to man dota atbilde. Ko es gribu? 
Apžēlojies, ak Dievs.  Aizeju pie sava lūgšanas galda, aizdedzinu sveces un lūdzu „apžēlojies par 
tiem, kam grūti, un arī par mani, lai sauciens pēc Dieva žēlastības allaž būtu uz manām lūpām.”

Tekstā zīmīgi arī cits vārds. Kaut vai ceĜā, Jēzus apstājās dzirdot saucienu apžēlojies! Dievs 
„tūlīt” apstājas un ieklausās atbildē uz jautājumu ‘Ko tu gribi, lai es tev daru?” Ko Jūs gribiet jaunajā
gadā, lai Dievs dara Jums un Jūsu tuviniekiem? Lielais Dāvanu devējs klausās. 

Šogad, dievkalpojuma evaĦăēlija lasījumi būs no Marka 
evaĦăēlija. Marka evaĦăēlijs ir viens no trijiem līdzīgajiem 
evaĦăēlijiem, pats īsākais un senākais. Sarakstītājs netiek 
minēts, bet Baznīcas tradīcija to pieskaita Markam, apustuĜa 
Pētera skolniekam. EvaĦăēlijs ir sarakstīts vienkārši un Ĝoti 
dinamiski – manāms stāstītāja prieks. Vairāk nekā citos 
evaĦăēlijos uzsvars likts uz Jēzus darbību, mazāk uz mācību. 
Biežāk nekā citos evaĦăēlijos tiek lietots vārds „tūlīt”, tā
uzsverot notikumu spraigumu. Notikumi tiek aprakstīti īsi un 
kodolīgi, valoda ir vienkārša. Tekstā netiek aprakstīta Jēzus 
dzimšana vai bērnība, bet sākas ar Jēzus kristīšanu. 

Šorīt pamodos ar Jēzus vārdiem Marka evaĦăēlijā.
Atskanēja „Ko tu gribi, lai es tev daru?”! Kas par pārsteigumu, 
un labs jautājums. 

Sindijas un Kristera MārtiĦa MusuĜu kristībās
Ingarö baznīcā 2012. gada 7. februārī.

MīĜo dieviĦ, bērnu draugs, 
vēlos būt tavs acuraugs!
Kur vien manas takas lokas, 
viss mans gājums tavās rokās.
Laime nāk un laime zūd, 
Dieva devums nesatrūd!

Sena zviedru bērna lūgšana –
atdzejojis Fr. Dziesma

Jēzu, Tu esi bērnu draugs,
uzklausi manu lūgšanu, 
kad aizlūdzu par savu bērnu/
saviem bērniem.
Pasargi viĦus no grūtībām,
Vairo mīlestību ăimenē. 
Svētī vecākus, lai tie gādā un 
saticīgi izaudzina savus bērnus
tā vairojot dzīves gudrību. 
Dod viĦiem sirds mieru.
Lai bērniem būtu laimīga un 
jēgpilna dzīve ticībā
ka esi ar viĦiem.

Amen.
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Turpinājums 4. lappusē

Stokholmas Latviešu skolas m ācību programmas realiz ēšana

Pirms dažiem gadiem, kad sāku pārdomāt,  kā interesantāki bērniem mācīt Latvijas ăeogrāfiju, 
vēsturi, literatūru, radās ideja „Las īt – dzird ēt – redzēt”. 

Bērni izvelējās sākt ar Kurzemi . 2008.-2009. mācību gadā lasījām, runājām un mācījāmies par 
Kurzemi. 2009. gada vasarā devāmies nedēĜu garā autobusa tūrē pa Kurzemi. Sapulcējāmies 
Stokholmā, Frihamnen ostā un mūsu pirmais LIELAIS piedzīvojums varēja sākties. Jauki bija jau tas, 
ka esam kopā neikdienišėā situācijā. 

Laumu dabas parks bija mūsu pirmais 
apskates objekts. Iepazīšanās ar bišu valstības 
noslēpumiem, ceĜojums Bišu takā zinoša gida 
pavadībā. Mums bija iespēja iejusties gan bites 
lomā, gan iepazīt seno dravinieku medus 
iegūšanas prasmi. Apskatījām bites pieredzējuša 
dravinieka pavadībā, izmantojot speciālus 
aizsargtērpus. Apskatījām arī Putnu taku, Augu 
taku un Meža taku. 

Tālāk devāmies uz Ventspili, kur tika plānots 
kas pavisam neparasts. Ventspils Brīvdabas 
muzejā mēs sagaidījām saulgriežus.

Pasākumā piedalījās vairākas folkloras grupas no dažādām Kurzemes vietām. Prieks dzirdēt tik 
līgani plūstošo lībiešu valodu un skaistās dziesmas. Dejot, dziedāt un rotaĜāties pie ugunskura parkā
varēja cik ilgi vien sirds kāro, jo naktsmītnes bija aiz žoga esošajā Ventspils kempingā. Visus 
piedzīvojumus Ventspilī nemaz nevar aprakstīt. Viss bija interesanti un aizraujoši. 

Mācību gada laikā bērni bija tikušies ar mūsu mīĜo Valentinas kundzi un klausījušies stāstījumu 
par izbraukšanu no Latvijas uz Zviedriju. Pārsteidzoši cik Ĝoti daudz nāca atmiĦā stāvot Jūrkalnē pie 
monumenta Bura, no kurienes tieši notika šī izbraukšana. Šai brīdī es sapratu cik svarīgi ir REDZĒT 
un līdz ar to IZJUST Latviju.

Svinējām JāĦus kopā ar Druvas skolas bērniem un vecākiem netālu no Saldus, kas ir mūsu 
skoliĦas sadraudzības skola. Katra paša ceptais maizes kukulis maizes ceptuvē Lāči, kuru varēja 
Ħemt līdz uz mājām, ir palicis prātā vēl līdz šim. 

2009-2010. mācību gadā tika izvelēta Latgale . Braucienā piedalījās arī citi Stokholmas Latviešu 
skoliĦas audzēkĦi ar ăimenēm.

Brauciens līdz Latgalei ir diezgan garš, tādēĜ iekĜāvām dažus apskates objektus arī mācību Kā
rodas elektrība… mēs ieslēdzam slēdzi un tā ir. Bērni varēja izsekot tās rašanās procesam 
ekskursijā Ėeguma elektrostacijā. Ėeguma HES ir vecākā Daugavas hidroelektro-stacija, un trešā
lielākā hidroelektrostacija Latvijā un Baltijas valstīs. 

Nākamā apstāšanās vieta bija A.Pumpura muzejs Lielvārdē. Muzejs atklāts 
1970. gadā ar toreizējās kopsaimniecības “Lāčplēsis” leăendārā priekšsēdētāja 
Edgara KauliĦa svētību un atbalstu. Muzejā savākti un apkopoti materiāli par 
dzejnieku Andreju Pumpuru (1841 – 1902), eposu “Lāčplēsis”, latviešu kultūru 
un vēsturi. Šeit bija unikāls gadījums – izspēlēt Lāčplēsi pašiem. Muzeja 
darbinieces Sanitas interesantais stāstījums un nepierastais eposa Lāčplēša 
pasniegšanas veids paliks atmiĦā gan maziem, gan lieliem.

Līvānu Stikla muzejs… kur mūs 
iepazīstināja ar fabrikas vēsturi un 
stikla izstrādājumumiem sākot ar

1887. g. Šeit aplūkojām visos laikos Līvānu stikla fabrikā
ražoto produkciju. Līvānu Stikla fabrika vairs neeksistē. 
TādēĜ, muzeja ekspozīciju vairs nevar ne papildinat, ne 
atjaunot.

Līvānu Mākslas un amatniecības centrs ir oāze tiem 
cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt Latgales amatniecības vēsturi,
tās attīstību līdz mūsdienām. Centrā apskatāma ekspozīcija Amatnieki Latgalē, kā arī 94 metrus 
gara tautiska josta, garākā josta Latvijā, pat reăistrēta Ginesa rekordu grāmatā. 
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Turpinājums  Stokholmas Latviešu skolas m ācību programmas realiz ēšana

Tālāk ceĜš veda uz Daugavpili. Tur mums bija iespēja apmeklēt Daugavpils ZOO. Tik mazs un 
jauks ZOO vēl nav redzēts. 

Daudz bija lasīts par Daugavas lokiem. Daugavas loku dabas parks izvietojies Latvijas likteĦupes 
Daugavas ielejā Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū 12 372 ha platībā, sākotnēji dibināts 
1990. gadā. Parks atrodas abos Daugavas krastos Daugavpils rajona Naujenes, Tabores, Salienas 
un Vecsalienas pagastā un Krāslavas rajona Kaplavas un Ūdrīšu pagastā. Gides vadībā izstaigājām 
dabas takas un priecājāmies par Daugavas varenību. 

Nākamā dienā bērni apmeklē Krievu namu, lai iepazītos ar krievu kultūru un tradīcijām. Kāpēc 
izvēlējos Krievu namu? TādeĜ, ka bērniem ir Ĝoti mazs priekšstats par Krieviju.

Tālāk sekoja Daugavpils cietoksnis, tā ir pilsēta pilsētā. Senā Daugavpils ir sākusies tieši šeit. Pēc 
cietokšĦa devāmies ceĜā uz Krāslavu. Krāslavā mūs sagaidīja Ĝoti mīĜa un zinoša kundze, kura dalījās 
savās zināšanu bagatībās par Krāslavas vēsturi, dabu un Latgales reliăiju. Pēc iespaidiem bagātās 
ekskursijas devāmies uz Aglonu, kur nakšĦojām zemnieku saimniecībā. Ēdienreizes, ko mums 
izdevās baudīt zemnieku saimniecībā, gribu izcelt īpaši. Tie bija Latgales nacionālie ēdieni sagatavoti 
no ekoloăiski tīriem, pašražotiem produktiem. Viss…gaĜa, piens, dārzeĦi un ogas bija saimnieku 
pašu. Viss bija tik garšīgi, ka bērni labprāt ēda piedāvātos ēdienus. Kas ne vienmēr gadās ar mūsu, 
Zviedrijā dzīvojošiem, bērniem. 

Aglonā mēs apmeklējām Aglonas baziliku. Pēdējos gados ir izveidots un 
turpina Aglonā veidoties KaraĜa kalns. Maizes muzejs Aglonā ir vienīgais 
tāda veida muzejs Baltijā. Muzeja īpašniece pastāstīja par maizes 
tapšanas procesu, pacienāja ar dažādiem maizes izstrādājumiem un 
izdancināja jautrā dancī. Katrs varēja iegādāties cepto maizi blakus 
esošajā veikalā. Nākošais apskates objekts bija ČerĦavska keramikas 
darbnīca. Tur varēja ne tikai apskatīt un iegādāties brīnišėīgus keramikas 
izstrādājumus, bet bērni paši veidoja svilpavniekus meistara vadībā. 

Ekskursija pa PreiĜiem. Šī mazā Latvijas pilsēta ir senas vēstures un 
nostāstiem bagāta. Gide mūs arī iepazīstināja ar brīnišėīgām latgaliešu 
dziesmām un teicieniem. PreiĜos atrodas Miniatūru karaĜvalsts. Tās 
īpašniece pati veidojusi visas lelles, kas varētu būt analogas Vaska 
muzeja lellēm, tikai daudz mazākas, kā arī savas mājas pagalmā
uzcēlusi vairākas miniatūru pilis. Šeit katrs apmeklētājs var pārăērbties

senlaicīgos, karaliskos tērpos un fotogrāfēties uz 
miniatūru piĜu fona vai citur piemērotās vietās. Mēs 
visas kĜuvām par princesēm vai dāmām un mūsu mazie 
jaunskungi bija vispār apburoši. PreiĜos iegādājāmies 
vietējos siera ražojumus un devāmies uz Rīgu. Mūs 
atkal gaidīja kuăis un atpakaĜ ceĜš uz Stokholmu. 

2011. gada vasarā izvēlēta tika Vidzeme .
Mācību gada laikā bērni iepazīstas ar literatūru un 

valodas mācību, kā arī ar mākslu un mūzikas vēsturi. 
Šajā reizē pieauga ieinteresēto ăimeĦu skaits no citām 
klasēm, kā arī brauca visi mūsu klases skolnieki. 

Turpinājums 5. lappusē
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Dalībnieku vārdā izsaku vislielāko pateicību par finansiālo 
atbalstu Stokholmas latviešu skolai, Stokholmas Latviešu 
apvienībai un Stokholmas Latviešu draudzei. Bez Jūsu atbalsta 
būtu Ĝoti grūti realizēt šīs ieceres. Mēs visi apvienojam spēkus, lai 
Zviedrijā dzīvojošie bērni gūtu pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu 
par Latviju un būtu gandarīti par savu Latviešu skoliĦas 
apmeklējumu. 

LAS ĪT - REDZĒT - IZJUST tas ir to v ērts!

Mācību gada kodolu veidoja tādi vārdi kā Krišjānis Barons, Kārlis Zāle, Krišjānis Valdemārs, Rūdolfs 
Blaumanis, Emīls DārziĦš, Kārlis Skalbe un citi. Jau pirmajā vakarā Rīgas Nacionālajā teātrī
skatījāmies Skroderdienas Silmačos. Rīgā tika apmeklēts KrišjāĦa Barona muzejs, BrāĜu kapi, un 
Brīvības piemineklis. 

CeĜojuma nedēĜas laikā grupas dalībnieki tiek nodrošināti ar ēdināšanu trīs reizes dienā, tai skaitā
arī ar veăetāro ēdienu, kā arī ar Latvijā augušām zemenēm un melenēm un tas tiek iekĜauts 
ekskursijas cenā.

2012. gada vasarā mūs gaida Zemgale!
Ja Jums ir radusies interese apskatīt Latviju kopā ar mums –
laipni aicinam piedalīties!

Ar cieĦu.

SLS skolotāja un braucienu organizētāja Inta Meiere

Dzejnieks Fricis Dziesma latviešu valodā ir atdzejojis ievērojamu skaitu 
zviedru korāĜus. Starp tiem atrodami dzejnieka Bo Setterlind (1923-1991) 
teksti, dziĜas uzticības Dievam apliecinājumi, kā 236. dziesmā: „Pilns ūdeĦiem 
plūst Dieva avots, tur auglīga dzīvība skan. Ar visu, ko vajaga dzīvei, tas 
pietiekams kā tev, tā man.”

Dieva vaigs
Ak, Kungs,
Es saskatu Tavu seju visur
- tukšumā.
Esamībā nav nevienas vietas
Bez Tavas klātbūtnes.
Māci mani dzīvot tā,
Ka Tavu vaibstu būtiskās daĜas
Tiek redzamas arī manā apkaimē.
Tev vienīgajam ir sejs, kas neiznīcināms,
Sejs, kas ir paliekams,
Kad mūsu paskats pagaisīs.
Palīdzi man saglabāt to,
Ko es redzu no Tava seja,
Tā, lai es nenomaldos,
Jo visas pasaulīgās bēdas un sāpes
Nav nekas, salīdzinājumā ar nelaimi
Būt šėirtam no Tevis.

Krājumos, netrūkst arī liecību par bailēm, šaubām 
un cīĦu. Setterlinds nebaidās izaicināt Dievu, un 
var manīt kā viĦš svārstās starp nedrošību un 
uzticību. 

Jau no rakstīšanas pašā sākuma Setterlinds 
uzsvēra, ka ir kristīgs rakstnieks, kas it īpaši 
manāms viĦa pēdējo gadu dzejoĜos. Kā bērns, 
peldot, Setterlinds, trīs reizes ir nogrimis zem ūdens 
virsmas. Trešajā reizē viĦam bija mistiska gaismas 
atklāsme. Šo notikumu un pieredzi viĦš nekad 
neaizmirsa, un nosauca to par "slīkšanas laimi". 
Pēc notikuma sajūtis, ka ir izvēlēts un aicināts.

Tic ība
Iekam sastapu Dievu
Atzinu tikai sevi,
Dzīvoju tikai pa pusei,
Krēslā neredzot Tevi.
Saplūduši par vienu
Beidzot saskatu mīlā
Visu, nesadalītu
Jaunā veidā un zvīlā.
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Sirsn īgi gaid ām draudzes locek Ĝus ierasties
Pilnsapulc ē

svētdien, 2012. gada 26. febru ārī, Somu baznīcas draudzes namā
pēc dievkalpojuma Somu baznīcā, kas sākas plkst. 14.00

1. Pilnsapulces atklāšana.
2. Pilnsapulces vadītāja, sekretāra un

balsu skaitītāju vēlēšanas.
3. Konstatēšana, vai pilnsapulce sasaukta

saskaĦā ar statūtiem.
4. Pilnsapulces darba kārtības apstiprināšana.
5. Draudzes darbības gada pārskats.
6. Draudzes saimnieciskais pārskats.
7. Revīzijas komisijas ziĦojums.
8. Gada pārskata un revīzijas komisijas

ziĦojuma pieĦemšana.

9. Valdes un padomes atbrīvošana no
atbildības par 2011. gada darbību.

10. Draudzes pārstāvja pie Baznīcas
pārvaldes ziĦojums.

11. Draudzes priekšnieka vēlēšanas.
12. Draudzes padomes vēlēšanas.
13. Turpmākā darbība.
14. 2012.g. budžets.
15. Dažādi jautājumi.

Dienas kārtība

MārtiĦš Luters (+1546), mūks, kas cīnījās ar saviem dēmoniem 
neskaitamās, bet arī pašaizrautīgās grēksūdzēs. Pagrieziena 
punkts Luteram nāca, kad viĦš lasīja apustuĜa Pāvila tekstu: 
"Taisnais no ticības dzīvos". Cilvēka veiklie centieni piesaistīt 
Dieva uzmanību nenozīmē neko. Galvenais ir ticība, un paĜāvība 
Dievam. Paša centieni Luteram bija tas pats, kas farizeja ēšanas 
likumi bija bijuši Paulam: šėēršĜi, paša apmānīšana, ilūzija, lai 
mazinātu slikto sirdsapziĦu un izpirktu Dieva uzmanību. Viss ir 
žēlastība. Brīvā griba ir ilūzija. Cilvēks ir tikai uztvērējs.

Nedaudz v ārdi un gaismas atkl āsme atkl āj bagāta satura pieredzi

Sauls, fanātisks farizejs, vēlāk pazīstams kā apustulis Pāvils, bija ceĜā uz Damasku ar tiesībām 
apcietināt jauno kristiešu kustības atbalstītājus, kad augšāmcēlies Jēzus apžilbināja viĦu tik spēcīgi, 
ka viĦš nokrita no zirga. Tas, kas līdz šim bija Saula dzīve saturs, proti, precīzā Mozus likuma 
ievērošana - visas 613 pavēles, tagad bija šėēršĜi, kuri traucēja tikšanās ar Dievu. ViĦš saprata, ka 
viss ir nenopelnīta žēlastība, ka Dievs pieĦem un samierina cilvēku bez nosacījumiem, vērā neĦemot 
cilvēka paša centienus, un ka apsēstība ar noteikumiem un rituāliem ir piespiedu uzvedība, kas 
nokalpina. 

Ăeniālais Augustīns (dz. 430), pavadīja savu jaunību vētraini, lielu 
uzmanību veltīdams sievietēm un uzdzīvei, dzīvojot kā skeptiėis un 
radikāls duālists, līdz iekrita akūta krīzē. ViĦa prātošana nenoveda pie 
gudrības par pat pamata lietām. ViĦa nožēlu stunda, atgriešanās, notika 
Cassiciacum dārzā, (villa ārpus Milānas, kur Augustīns vēlāk pulcināja 
savus draugus, lai pārrunātu ticību un kalpošanu) kad dzirdēja bērnu, kas 
spēlējās un kliedza "ĥem un lasi." Augustīnam rokas stiepiena attālumā
bija Bībele, tā atvērās lappusē ar apustuĜa Pāvila vēstuli romiešiem. 
Augustīns sāka lasīt: "Nevis dzīrošanā un skurbumā, baudkārē un 
izlaidībā, ėildās un skaudībā, bet tērpjieties Kungā Jēzū Kristū." 
Augustīnu pārĦēma nekontrolējamas asaras un no tās dienas bija 
pārliecināts, ka Dievs darbojas un izglābj cilvēku, par spīti pašam 
cilvēkam. Dieva žēlastība, pavada un piepilda cilvēku centienus. Bez šīs, 
viss kĜūst nenozīmīgs.

Prāveste Ieva
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Sirsn īgs un m īĜš paldies Jums visiem un lai 2012. gads Jums b ūtu labv ēlīgs!

Draudzes darbība balstās uz dievkalpojumiem, kuros visi vienmēr ir Ĝoti mīĜi gaidīti. Dievkalpojumā
piedalīties nav tikai ticības apliecināšana, bet arī iespēja būt kopā ar līdzcilvēkiem ar tam pašām 
pamatvērtībām; Izrādīt mīlestību vienam pret otru, atbalstīt grūtībās nonākušos cilvēkus, kā arī
priecāties līdzi otra priekam.

Viens no mūsu draudzes atbalstīšanas darbiem ir ziedot kolektes labdarīgiem mērėiem. Mums 
prieks paziĦot, ka 2011. gadā savāktās kolektes ir 21.121.- kronu apmērā. Tā summa tika sadalīta 
sekojoši:

1.631.- Stokholmas latviešu skolas grupas braucienam uz Latviju.
1.375.- jauniešu grupai no Gaujenes Latvijā sakarā ar nometni Sandbijā.

18.115.- Latviešu Nacionālam Fondam priekš atbalsta bērniem un bērnu ăimenēm dzīvojot            
nelabvēlīgos apstākĜos Latvijā.

No sirds dzi Ĝumiem pateicamies visiem dievkalpojumu apmekl ētājiem par sa Ħemto atbalstu 
mūsu draudzei un t ās labdar ībai! 

Dievkalpojumu kolektes 2011. gad ā

Vēlamies piemin ēt tās personas, kuras ārpus draudzes valdes un Padomes loka, ar 
lielu sirsn ību piedal ījuš ās mūsu 2012. gada darb ībā.
Mūsu saimniece Ingr īda Leimane :

Sirsnīgs paldies visiem, kas gan pirms un pēc dievkalpojumiem ir palīdzējuši gan ar cepšanu, 
gan ar galdu klāšanu un trauku novākšanu!

Draudzes m ājas lapas dizains: Mattias Carlshamre

Korekt ūras las ītāja: Mirdza KrastiĦa

Dievkalpojumos piedal ījušies:

Pie ērăelēm un klavierēm Rūta Baumgarte, Elīna Sirone, Göran Grahn un 
Veli-Pekka Tuomela 

Flautiste Inta Heimdal 

Vijole Renāte KĜaviĦa 

Solists Christer Wikmark

Stokholmas Latviešu koris  Gaidas Rulles vadībā

Ansamblis Gaidas Rulles vadībā

Ansamblis  Christer Wikmark vadībā

Stokholmas Latviešu skolas audzēkĦi Kristīnes Nordlund vadībā

Viesu mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis 

Pie karoga 18. novembrī Stokholmas Latviešu skolas audzēkĦi
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Kasieres inform ācija
Vispirms vēlos visiem draudzes locekĜiem pateikties par pagājušā gadā
sniegto ekonomisko atbalstu samaksājot draudzes nodevu un ziedojot 
citiem pasākumiem!

Pēdējos gados valsts pabalsts samazinājies jo draudzei pašai jāsagādā
50% no saĦemtā pabalsta - tādēĜ kolektes, ziedojumi un draudzes 
nodevas ir Ĝoti nozīmīgas draudzes turpmākai darbībai. Mēs būsim 
pateicīgi par katru, mazu vai lielu, ekonomisko atbalstu.

Lai valdei un padomei darbs justos lietderīgs, svarīgi ir arī jūsu līdzdalība 
draudzes darbā, galvenokārt apmeklējot mūsu dievkalpojumus. Jūsu
aktīvā līdzdalība mums dod prieku darboties un censties vēl vairāk!

Priecāšos arī par katru rakstu, ziĦojumu Draudzes ziĦās – piemēram
ziĦas par laulībām, piedzimušajiem bērniĦiem, kristībām, jubilejām u.t.t.
Saprotams arī atvadu un piemiĦu vārdus. 
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Draudzes mācītāja:
Prāv. Ieva Graufelde
Malmvägen 16 B, 4 tr.
191 60 Sollentuna
Tālr.:  08-96 97 67
ieva.graufelde@brevet.se

Draudzes priekšsēde:
Zane ZaĜkalne
Björkvallavägen 10F
194 77 Upplands Väsby
Tālr.:  08-590 314 35
Tālr.:  070-632 20 06
zane.zalkalns@tele2.se

Draudzes kasiere un
“Draudzes ziĦas” sastādītāja:
Krist īne Bergholca
Sickla Kanalgata 81
120 68 Stockholm
Tālr.: 0708 69 69 02 
kristine@abc.se

Kapa jautājumi kārtojami pie:
Zaigas Za Ĝkalnes
Stångåvägen 11
128 44 Bagarmossen
Tālr.:  08-437 51 938
zaiga.zalkalns@tele2.se

Mājas lapa:
www.draudzes.se

Draudzes pasta tekošā rēėina
konta numurs:
35 17 73 – 7
Lettiska Församlingen i Stockholm

Pievienoju iemaksas z īmi 2012.g. draudzes nodev ām un ziedojumiem.

Svar īgs lūgums izpild īt draudzes locek Ĝu
reăistr ācijas anketi

Dzimšanas
dati

Födelsedata
Pasta adrese
Postadress

Paraksts
Namnteckning

1
Jā vai Nē

Ja eller Nej
e-pasta adrese
e-post adress

Telefons
Telefon

Dzimšanas
dati

Födelsedata
Pasta adrese , skat. 1

Postadress, se 1
Paraksts

Namnteckning

2  - " -

3  - " -

4  - " -

5  - " -

6  - " -
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Vārds un uzv ārds
För- och efternamn

Ăimenes locek Ĝi, kas ir draudzes locek Ĝi un ar to pašu dz īves vietu/adresi
Familjemedlemmar som är medlemmar i församlingen oc h bor på samma adress

Vārds un uzv ārds
För- och efternamn

Latviešu ev. lut. draudze Stokholm ā / Lettiska ev. lut. församlingen i Stockholm
c/o K. Bergholcs, Sickla Kanalgata 81, 120 68 Stock holm

Reăistr ēšanās ankete draudzes locek Ĝiem
Registreringskort för församlingens medlemmar

Vai esi pierakst īts/a Zviedrijas
iedz īvotāju reăistr ā (folkbokförd)?

Är du folkbokförd i Sverige?

Lūdzu izpildiet pievienoto
reăistr ācijas anketu – m īĜš paldies!


