
Gēteborgas latviešu ev. lut. draudze
Draudzes ziņas

2011.g. pavasaris 1

Draudzes gadskārtēja Pilnsapulce Hāgas draudzes telpās Haga Östergata 30, 
2011.gada 6.februārī, piedalās 23 draudzes locekļi.

3.1  Draudzes priekšnieks I.Gūtmanis iepazīstina ar draudzes darbību 2010.gadā. Draudzes locekļu 
skaits ir 220 pieaugušie un 13 bērni. Draudzes nodevu nomaksājuši 111 draudzes locekļi. 2010.gadā 
notikuši 9 dievkalpojumi, 9 draudzes vakari, mūžība aizsaukti 9 draudzes locekļi. 
Kārkliņš   Juris Teriņš   Jēkabs Samtiņš   Laimonis
Dzalbe   Nora Kristsons   Vilma Andersons   Gunta
Šmits   Ilgvars Maile   Imants Pavulane   Anna
Pilnsapulces locekļi piemin aizgājušos ar klusuma brīdi. Mūžīgu mieru, Dievs dod . . .

Priekšnieks I.Gūtmanis informē par draudzes ienākumiem un izdevumiem 2010.gadā. Ja vēlaties 
tuvāku informāciju, laipni lūdzam griezties pie jaunā valdes priekšnieka vai vicepriekšnieka.
I.Gūtmanis paskaidro pie ienākumiem, ka kapitāla augļu summa nav liela jo pašlaik ir zemi procenti, 
un pie izdevumu posteņa, garīgā literatūra iekļauj avīzes “Brīvā Latvija” viena eksemplāra abonēšana. 
Draudzes locekļiem avīze pieejama lasīšanai  draudzes telpās Haga Östergata . 

3.2. Zviedrijas Baznīcas Pārvaldes Darbība 2010.gadā
Prāveste I.Graufelde iepazīstina klātesošos ar Baznīcas Pārvaldes (BP) darbu 2010.gadā. BP 
darbojās 6 locekļi, priekšniece ir prāveste I. Graufelde, vice priekšnieks I. Gutmanis, sekretārs J. 
Alsiņš, un locekļi māc. Dr. N. Kamergrauzis un J. Zariņš. I.Gūtmaņa, kā arī Draudžu Padomes 
kasierim, uzdevumos ir veikt Valsts pabalsta naudas izmaksas mācītājiem par ceļa izdevumiem un 
draudzēm par pasta izmaksām. 
3.3.Zviedrijas Kristīgas Padomes darbība 2010.gadā
Prāveste I.Graufelde informē par “jumta” organizācija 27 kristīgajām Baznīcām Zviedrijas Kristīgo 
Padomi. 2010.gadā I.Graufelde piedalījās kā atvietotāja šīs Padomes valdē. 
3.4. Sandbijas darbība
Prāveste I.Graufelde izstāsta, par Sandbijas 2011.gada vasaras programmas iecerēm. “Lettiska 
Hjälpinsamling” priekšnieks Torsten Mårtenssons beigs savu divdesmit gadu ilgo līdzdarbību, un viņa 
vietā nāks vietējās zviedru draudzes žurnāliste Maria Wiell. Ar Zviedru Baznīcas draudzes kolektes 
līdzekļiem tiek organizētas trīs nedēļu garas nometnes bērniem no mazturīgajām ģimenēm, caur Krīžu 
/ Diakonijas centriem vai ar vietējās skolas līdzdalību. Bērni no piemēram Bauskas, Tukuma, 
Kuldīgas, Rīgas, Laides, Veclaicenes, Rugājiem, ir bijuši Sandbijā, bet šogad iecerēta grupa no 
Gaujienes bērnu nama.
3.5. Baznīcas Virsvaldes (BV) Plenārsēde 2010.gadā
2010.gada Baznīcas Virsvaldes Plenārsēdē Vitenbergā pulcināja Baznīcas Virsvaldes locekļus no 
visas pasaules, pārrunām un lēmumiem par Ārpus Latvijas Ev. 
Luteriskās Baznīcas (LELBĀL) darbību. Plenārsēdes laikā, vienā 
rītlūgšanas laikā Vitenbergas Lutera Dārzā, tika iestādīts LELBĀL koks. 
Darba stundas nereti ilgstēja līdz vēlām vakara stundām.
Baznīcas Virsvaldes prezidijs ik mēnesi organizē telekonferences – 
sarunas ar Interneta programmas Skype palīdzību. Tiek pārrunāti 
draudzes panākumi un grūtības, un jautājumi kas skar visu
LELBĀL. Mūsu Kopbaznīcas pārstāvniecība globālās organizācijās tiek
uzturēts ar delegātiem kuri piedalās asemblejās, konsultācijas, un
citos pasākumos. Šie uzdevumi tiek sadalīti par valstīm un pēc amatiem
BV. Zviedrijas latviešu Baznīcu pārstāv prāveste Graufelde un 
laicīgā locekle Kristīne Bergholce.
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2013. gadā  Latvijas Ev.  Luteriskās  Ārpus Baznīcā  paredzētajās bīskapa vēlēšanās.  E.Rozītis ir 
paziņojis, ka nekandidēs uz trešo mandāta laiku. Uz U.Bērziņa jautājumu cik ilgi būs divas Luterāņu 
baznīcas  - ārpus Latvijas un Latvijā, un vai notiek sarunas par apvienošanos, I.Graufelde atbild, ka 
kopš baznīcu vadītāji Lūsis un Gailītis tika aizsaukti mūžībā ir kopīga abu Baznīcu Satversmes 
preambula, un pastāv Sadarbības Komiteja ar pārstāvjiem no abām Baznīcām. Dažādība teoloģiskās 
pārliecības  kavē apvienošanos un dažkārt pat sadarbību, ka piemēram  iesniegums  Latvijas 
Evaņģēliskās Luterāņu baznīcas Satversmē ierakstīt dzimuma ierobežojumu mācītāja amatam, kamer 
ārpus Latvijas Evaņģēliski Luterāņu baznīcā ir apmēram puse garīdznieku sievietes.  Apvienošanai 
vajadzīga griba no abām pusēm.
4. Revīzijas ziņojums
A.Kristsons nolasa revīzijas ziņojumu. Tiek atzīmēta nesavtīgā regulāro dievkalpojumu un jauko 
draudzes vakaru organizēšana un nevainojamā dokumentu noformēšana vairāku gadu laikā. Īpaša 
pateicība par ieguldīto darbu tika izteikta draudzes priekšniekam I.Gūtmanim, nesen aizsaulē 
aizgājušajam I.Šmitam un dāmu komitejai, īpaši izceļot L.Treus un L.Gūtmanes darbību.
5. Darbības pārskata un revīzijas ziņojuma pieņemšana
Pilnsapulce vienbalsīgi pieņem darbības pārskatu un revīzijas ziņojumu.
6. Valdes atbrīvošana no atbildības par 2010.gada darbību
Pilnsapulce atbrīvo no amata draudzes valdi no atbildības par 2010.gada darbību.
7.  Vēlēšanas: a) priekšnieka
                      b) valdes un kandidātu
                      c) revīzijas un kandidātu
                      d) dāmu komitejas
a) Priekšnieka
Vēlēšanu komisijas locekļi ir daudz strādājuši individuāli. Vēlēšanu komisijas loceklis A.Kristsons 
ierosina par draudzes jauno priekšnieku izvēlēt U.Bērziņu. U.Bērziņš piekrīt ar nosacījumu,  ka 
priekšnieka vietnieku izvēl A.Kristsonu, pieredzes un zināšanu sniegšanai. A.Kristsons piekrīt kandidēt 
par priekšnieka vietnieku.
Pilnsapulce vienbalsīgi ievēl Uģi Bērziņu par draudzes priekšnieku un Aleksandru Kristsonu par 
draudzes priekšnieka vietnieku.
b) valdes un kandidātu
Jaunais draudzes priekšnieks U.Bērziņš izsaka lūgumu I.Gūtmanim iesākumā palīdzēt zināšanu 
nodošanā valdei kā arī izsaka vēlmi valdes darbā lūgt piedalīties draudzes locekļus, kuri no Latvijas 
atbraukuši pēdējos gados.
Pilnsapulce  vienbalsīgi par valdes locekļiem ievēl Eddu Laiviņu, Elitu Veidi, Gunāru Veidi un Wilmu 
Teness.
c) revīzijas 
Pilnsapulce ievēl H.Vasku un G.Pundiņu par revīzijas locekļiem un uzdod valdei izraudzīt papildus 
revizorus, ja ievēlētajiem revīzijas locekļiem ir nepieciešama palīdzība.
d) dāmu komiteja
Pilnsapulce par dāmu komitejas locekļiem ievēl Elitu Veidi, Eddu Laiviņu  un Rudīti Roos ar 
nosacījumu, ka valde var papildināt dāmu komitejas sastāvu ar vēl citiem locekļiem.
8. Budžets 2011.gadam
I.Gūtmanis iepazīstina ar budžeta plānu 2011.gadam:
Pilnsapulce pieņem budžetu 2011.gadam.
9.Parakstīšanās tiesības
I.Gūtmanis informē, ka Svenska Handelsbanken SHB ir nepieciešams pilnsapulces lēmums par 
cilvēkiem ar paraksta tiesībām.  Pilnsapulce pieņem lēmumu, ka paraksta tiesības ir : 1) draudzes 
priekšniekam, 2) draudzes priekšnieka vietniekam un 3) kasierim un parakstīšanās vienlaicīgi jāveic 
diviem cilvēkiem. Valdes sniedz bankai precizētus datus par konkrētiem cilvēkiem.
10.Delegātu vēlēšanas mācītāju un draudžu kopsapulcei 19. un 20.martā Stokholmā
Priekšnieks U. Bērziņš, A.Kristsons un I.Gūtmanis tiek apstiprināti par Gēteborgas 
draudzes delegātiem uz Zviedrijas latviešu ev. Lut. Baznīcas Sinodi, Stokholmā.
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          Mīļais Dievs, uzturi možu mūsu kopību Tava vārda spēkā. Āmen.
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Kas ir kristīgā ticība?
Viena iespējama atbilde uz šo jautājumu ir, ka 
ticība ir paļāvība, atbalsts priekos un bēdās, 
gaišās un tumšās dienās. 
Ticība pirmkārt nav uzskatu kopība, bet 
dievkalpojuma kopība, kurā tiek no jauna 
apliecināts kristīgās ticības saturs.
Ticība ir dziļi personīga, kur dzīvē notiek tikšanās 
ar Dievu. Šīs tikšanās ir tik pat dažādas, cik 
dažādi esam mēs. Dievatziņas veidi ir dabiskais 
un pārdabiskais. Sirdsapziņas balss, apliecina 
cilvēka atbildību Dieva priekšā. 

Kristīgā ticība 

Ticība ir dāvana. Tā nav mūsu panākumu vai 
sasniegumu rezultāts, bet tā ir uzticība un 
nodošanās Dievam. Ticība, kura ir uzticēšanās, 
aug ar cerību - rāms mīlestības pievilkšanas 
spēks no nākotnes. Cerības simbols ir enkurs. 
Enkurs meklē noenkurēšanos. Cerība, kas ir 
noenkurota nedzenās šurp un turp. Cerība palīdz 
nepazust, tā ir virzība, nākotne. 
Ticība sākas radīšanas brīdī, un iesniedzas 
mužībā. Dievs ir mums klātesošs, viņš atklājas 
vēsturē Jēzus Kristus personā.  Viņa mācība, 
nāve un augšāmcelšanās brīnumā atklājas Dieva 
 mīlestība pret pasauli. Tā pavada cilvēku no viņa 
ienākšanas pasaulē līdz viņa aiziešanai no 
pasaules mūžībā. Uzticēties Dievam nozīmē 
paļauties viņa vadībai, mīlestībai un žēlsirdībai. 

Luters: „Kristība ir īsts dievūdens, bet ne tādēļ, ka 
kristības ūdens būtu labāks par kādu citu ūdeni, 
bet gan tādēļ, ka pie tā pievienojas Dieva vārds 
un pavēle.” Tas, kurš ticībā paļaujas uz Dieva 
Vārdu, iemanto sev žēlastības dāvanu.
* Sakraments ir piedzīvojams Vārds, viens no 
pasludinājuma, Dieva vārda darbības, veidiem. 
Žēlastības līdzeklis. Cilvēks var nesaprast, kas tieši 
notiek - kāpēc tieši caur šiem vārdiem un šo zīmi viņā 
ienāk Kristus - un tomēr to piedzīvot. Vienīgais 
nepieciešamais nosacījums ir cilvēka ticība.

Šī piederības zīme tiek dāvināta ar ūdeni, kas 
saredzams kā simbols visam dzīvajam. Kristības 
ir mistērija, kurā Dievs apliecina savu mīlestību 
uz cilvēku — gribu būt klātesošam. Caur šo 
mīlestību cilvēks tiek stiprināts dzīvot pilnasinīgu 
cilvēka dzīvi, ar tās ieguvumiem un 
zaudējumiem. Lai arī dažkārt mēs kļūdamies un 
daram to, ko mums nevajadzētu darīt, Dieva 
apgaismība pār mums ir klātesoša. Caur to mēs 
mācamies dzīvi ieraudzīt no perspektīvas, kura 
nav no šīs pasaules. 

Kristības
Bērniņa ienākšana pasaulē ir ievērības un 
svinību vērta. Uz kristībām laipni lūgti vecāki ar 
saviem bērniņiem un pieaugušie, kam kristības 
gājušas secen bērnībā. Kristību dievkalpojums ir 
prieka un dzīves apliecinošas svinības. Caur 
kristībām mēs saņemam redzāmu piederības 
zīmi (sakramentu*)
Dieva ģimenei.

Turpinājums 4. lappusē

Iesvētības
Kas īsti ir laime? Kāda ir mūsu atbilde par saviem 
līdzcilvēkiem?  Kāpēc pasaules kārtība ir tik 
netaisna?
Vai Dievs vispār eksistē? Vai labā dzīve nav tā, 
kurā valda līksmība? Kas īsti esmu es pats? 
Kāda ir mana labās dzīves vīzija?
Šos jautājumus katrs cilvēks reiz sev uzdod. 
Iesvētības ir pārdomu laiks par dzīves lielajiem 
jautājumiem par to, kas pareizs un nepareizs, 
labs un ļauns, nāvi un dzīvību, prieku un bēdām, 
mīlestību un greizsirdību. Iesvētības mācības ir 
iespēja iedziļināties sevī un kristīgajā ticībā. Pats 
iesvētes akts, savukārt,  ir apliecinājums tam, ka 
vēlamies piederēt kristīgai sadraudzībai un tajā 
pastāvēt. 

Laulības
Kāzas ir svētki, paliekoša atmiņa netikai tiem, 
kuri laulājas, bet arī radiniekiem un draugiem. 
Kristīgās ticības būtiskākais saturs ir mīlestība. 
Dievs ir mīlestība.  Cilvēka aicinājums ir dzīvot 
mīlestībā. Tā dod jēgu un piepildījumu cilvēka 
dzīvei. 
Laulības ir viens no daudziem veidiem kā 
apliecināt savu nodošanos un uzticību otram 
cilvēkam. 
Laulības dievkalpojumā tiek izlūgta Dieva 
klātiene un vadība uzsākot kopīgu dzīves ceļu.  
Laulības ir apliecinājums arī noteiktai gribai. 
Dieva un  viesu   klātbūtnē  arī  tiek   dots  
uzticības solījums
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Prāveste 
Ieva Graufelde 
                        
                        
                        
                        
       

Bēres
Cilvēka dzīve vēsturē ir ierobežota. Tai ir sākums 
un gals. Bērēs mēs pateicamies par aizgājušā 
cilvēka dzīvi. Visu to, kas bijis un tādā pat veidā 
nav vairs piedzīvojams. Bēres tāpēc ir pateicības 
brīdis.  Mēs neko šajā pasaulē neesam ienesuši, 
un mēs neko no tās arī neiznesīsim. 
Mēs noguldam miesu mūžīgam mieram, un tā 
atgriežas zemē: No zemes Tu esi ņemts, par zemi 
Tev atkal būs jāpaliek.
Tomēr, vislabākās atbildes un atrisinājumi ir tie, 
ko kristietis atrod nevis domājot par miršanu un 
šķiršanos, bet pati ticības atklāsme, jo Lielā 
Piektdiena, cita starpā, izgaismo cilvēku pasaulei 
raksturīgos šķērsļus, un nāve šajā sakarībā 
atklājas kā  neizbēgams process, bet šis process 
un tā pats pēdējais noslēgums, ir mirklis, kurš 
neizsaka un nenoslēdz vēsturi par mums pašiem. 
Mēs dodamies tālāk kādā no zemes 
nepārredzamā ceļojumā...

dzīvot vienam ar otru priekā un bēdās, līdz nāve 
reiz šķirs. 
Laulībās tiek svinēta mīlestība un apliecināta labā 
griba to uzturēt. 

Dievkalpojums
Ir svarīgi sevi saudzēt miesā un garā. Izslēgt 
televiziju, ziņas, neiestrēgt  sasniedzamības 
slazdā. Visgarākais ceļojums nav uz zemes lodes 
pretējo pusi. Garākais ir sevī.
Katra svētdiena ir cerību diena, jo tā ir 
augšāmcelšanās diena, atjaunošanās diena. 
Dievkalpojums ir saruna starp Dievu un visu 
sapulcēto draudzi. Grēksūdze mūs ievada 
dievkalpojumā, kur Svēto Rakstu lasījumiem un 
svētrunai tiek atbildēts ar dziesmām, ticības 
apliecību, pateicības lūgšanām, aizlūgšanām un 
ziedojumiem. Dievkalpojumā, dievgalda maize un 
vīns (sakraments*) īpaši savieno ar Dievu, caur 
mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar maizes un vīna 
zīmēm tiek uzņemts Viņš. Ar šo brīnumu mēs 
topam stiprināti un uzturēti ticībā Dieva lielajiem 
apsolījumiem dzīvē un aiz dzīves mūžībā.
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MŪSDIENU  VĒRTĪBAS,  ĒTIKA,  MORĀLE, RELIĢIJAS

Vispirms izsaku paldies mūsu draudzes piederīgiem kurī piedalījās pilnsapulcē un ievēlēja jauno 
valdi, ar mani kā priekšnieku, Aleksandru Kristsonu kā vicepriekšnieku.

Kad tiku uzrunāts vai nevaru iedomāties kandidēt  par mūsu draudzes priekšnieku, vispirms biju 
pārsteigts, tad pagodināts un beidzot domīgs. Domīgs tadēļ, ka pirmā mirklī nevarēju iedomāties ar 
kādu atbildību un kādiem uzdevumiem tas būtu saistīts. Pēc vairākām pārrunām un diskusijām bija 
iedrošināts – neviens  mani nelamās, nepiekaus, un ja tiktu ievelēts mani  droši vien atbalstīs un 
palīdzēs! Mani ievelēja, un te nu es tagad sēdu ....

Mūsu Gēteborgas draudze līdz šim darbojās veiksmīgi, bet tagad esam nonākuši krustceļā kā 
turpināt darbību. Iemesli tam vairāki:

A) Draudzes caurmera vecums strauji pieaug
B) Draudzes locekļu skaits mazinājās
C) Draudzes ģeogrāfiskā vidē no Latvijas ierodas aizvien vairāk tautiešu un viņu skaits 

kļuvis jau tikpat liels, varbūt pat lielāks nekā mūsu – otrā kara bēgļu un to pēcteču ...
D) Kontaktu izveidošanās līdz šim bijusi ļoti gausa, lai neteiktu minimāla. Iemesļi tam daudz 

un dažādi, sociāli, kulturāli, dažādas ikdienas nepieciešamības, dažāds skats uz nākotni utt utt
E) Rietumu pasaulē kristīgās baznīcas jau kopš gadiem zaudē locekļus. Ir pietiekoši 

internacionālu petījumu, izmeklējumu kādēļ tas notiek.
Tik tālu tik labi, bet līdz šim neviens nav devis apmierinošu risinājumu, kas būtu jādara, lai tas 

neturpinātos.  Mūsu draudzē mēs šai problēmai daudz neesam pieskārušies. Tagad ir  pienācis laiks 
mums nopietni apsvērt  kas jādara, ne tikai jārunā, ja vēlamies lai  draudze vēl daudzus gadus būtu 
garīga tikšanās vieta ...

F) Modernos termiņos runājot, mums jāsāk nodarboties ar marketingu!
Zinu, daudziem tas liksies ļoti ķecerīgi un nepiedienīgi. Man arī likās ļoti ķecerīgi, kad pirms gadu 

desmitiem, tagad mūžībā aizgājušais Bruno Rubess  teica, ka latvietība jāpārdod tāpat kā 
automašīnas ..... Tikai gadus vēlāk īsti  sapratu viņa teiktajā dziļo patiesību! Latvija to vēl šodien nav 
sapratusi un tādēļ tur iet kā iet.

Turpinājums 5. lappusē
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Trešā rīta pasaule 
Pasaulē mēs esam sastapuši un vēl sastapsim daudz ļaužu, kas mūs lūdz savā namā. Farizejs 

Sīmanis lūdz Jēzu ienākt viņa namā.
Bet kāds no farizejiem Viņu lūdza, lai Viņš pie tā ēstu, un Viņš, iegājis farizeja namā, apsēdās. Un 

redzi, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka Viņš sēžot farizeja namā pie galda, 
atnesa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļļu un stāvēja aiz Viņa pie Viņa kājām, raudāja un iesāka 
slacināt Viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem, un skūpstīja Viņa kājas un tās 
svaidīja ar eļļu. Bet farizejs, kas Viņu bija aicinājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis: "Ja šis būtu 
pravietis, tad Viņš zinātu, kas šī sieva tāda ir, kas Viņu aizskar; jo tā ir grēciniece." Un Jēzus, to 
uzrunādams, sacīja: "Sīmani, Man tev kas jāsaka." Viņš atbildēja: "Mācītāj, saki." Jēzus sacīja: "Kādam 
naudas aizdevējam bija divi parādnieki, viens tam bija parādā pieci simti denāriju un otrs piecdesmit. 
Kad nu tie nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs?" Bet Sīmanis 
atbildēdams sacīja: "Man šķiet, tas, kam viņš vairāk atlaidis." Bet Viņš tam sacīja: "Tu pareizi esi 
spriedis." Un, pagriezies pie sievas, Viņš sacīja Sīmanim: "Vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā namā, tu 
Man ūdeni neesi devis Manām kājām, bet šī savām asarām Manas kājas slacījusi un ar saviem matiem 
nožāvējusi. Tu Mani neesi skūpstījis, bet šī, kamēr Es še esmu, nav mitējusies skūpstīt Manas kājas. 
Ar eļļu tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļļu ir svaidījusi Manas kājas. Tādēļ Es tev 
saku: viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi; bet, kam maz piedod, tas mīl maz." 
Un Viņš tai sacīja: "Tev tavi grēki piedoti." Un tie, kas līdz pie galda sēdēja, sāka pie sevis runāt: "Kas 
Tas tāds, kas pat grēkus piedod?" Bet Viņš sacīja uz sievu: "Tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru.“      
                                                                                     Lk. 7, 36–50

Turīgu ļaužu nams toreiz tika būvēts kā četrstūris. Un tajā labi jutās arī četrstūraini cilvēki, kuri zina 
atbildes par dzīvi un mūžību, var tās pateikt skaļi un par tām ilgi prātot. Tie ir cilvēki no vienas taisnes 
līdz otrai, no robežas līdz robežai. Vienmēr cilvēki savā imidžā. Taču pasaule nav četrstūraina. Pasaule 
ir apaļa. Un tajā ir vieta ne tikai cilvēku pašu izdomātām līnijām un taisnēm, bet arī daudz kam 
neaprēķinātam un neierastam, kas neiekļaujas ikdienas pierastajos rāmjos

Lūkas evaņģēlija atstāstītajā notikumā nāk sieviete. Ne lūgta. Ne gaidīta. Nāk steidzīgi un pārsteidz 
visus viņu ierastībā ar cilvēku pieņemto robežu pārkāpšanu. Ar lielu uzdrīkstēšanos. Ar pilnīgu atklātību.

Uzdrīkstēšanos un robežu pārkāpšanu šie cilvēki farizeja namā varbūt varētu pieņemt. Bet pilnīga 
atklātība un pilnīga savas dvēseles atklāšana šokē. Jo arī tad, kad mēs kādu mudinām uz atklātību, 
esam pārsteigti un nelaimīgi, ja šī cilvēka atklātība ir īsta. Jo cilvēks, kas atklājas mums godīgi un 
pilnīgi, vienmēr kaut ko pasaka arī par mums, mūs pat nepieminēdams. Sieviete farizejiem atklāj viņu 
četrstūrainību. 

Turpinājums 6 lappusē

Māc. Dr. Normunds Kamergrauzis

2011.g. pavasaris

Ar Latviešu ev. Lut. baznīcu tās lietas vēl komplicētākas, jo pēc Latvijas brīvības atjaunošanas vēl 
pastāv divas autonomas latviešu ev. Lut. Baznīcas, katra ar saviem īpašiem uzskatiem, savām 
pārliecībām – bet neskatoties uz to pamatos daudz, kopīgu!

Tādēļ mans lūgums jums, draudzes locekļiem: palīdziet jaunajai valdei – ar to jūs palīdzēsiet lai 
mūsu draudze turpinātu pastāvēt un kļūtu par patvērumu, kāds tas bija un ir mums vēl šodien, arī 
aizvien lielākam skaitam no Latvijas iebraukušiem tautiešiem.

Nobeigšu ar sakāmvārdu, ka Dievs palīdz tiem, kas arī paši sev palīdz!

Paļaujos uz Dievu un mums pašiem, ka varēsim vienoties par kopējām vērtībām, līdzīgiem morāles, 
ētikas un reliģijas (baznīcas) jautājumiem kur mums palīdzēs un mūs vadīs mūsu mācītāji.

Uģis Bērziņš, Gēteborgas Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks

Kungam pieder zeme un viss uz tās, zemes virsus un tie, kas tur mīt.
Ps. 24:1

Cilvēka uzturs, pārtika un ūdens, nāk no dabas. Uz zemi ceļam 
savas mājas, lai dzīvotu drošībā. Visos laikos, dzejnieki un 
mākslinieki ir pauduši savu izbrīnu par dabas skaistumu. 
Dievkalpojumos, slavējam Dievu, par radību. Nekad nedrīkstam 
aizmirst mūsu atbildību radības turpināšanas darbā.
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Šis gadījums, tūkstošs reižu pārlasīts, ir ļoti dziļi ietekmējis kristīgās pasaules attieksmi pret cilvēku 
ceļā, galējā ceļā un pretrunās. Tāpēc šie vārdi vienmēr ir uzrunājoši. Tas mudinājis cienīt patiesus 
meklējumus sevis glābšanai arī tad, ja cilvēkprāt, meklētājs ir galēji pazudis un dziļā bedrē iekritis 
laikabiedrs.

Šī Evaņģēlija vieta mums atgādina tieši to situāciju, no kuras sākas glābšana. No kuras glābšana 
kļūst iespējama. Atklājies. Esi īsts. Netēlo to, kas tu neesi. Un jau šajā atklātībā ir ceļš pie sevis un 
Kristus.

Sagatavot Kristu ar eļļu, tieši šī sieviete – varbūt pirmā visā cilvēces vēsturē – nojauta Kristus īsto 
misiju. Jo tas, kas sevī ir dziļi raudzījies, spēj dziļi raudzīties arī vēstures un laika sakritībās. Tas 
pravietiski spēj ieraudzīt ar sevi notiekošo notikumu lielumu un niecību. Bet ir viens priekšnoteikums. 
Un par to stāsta sena pasaka.

Kāds labs un godīgs cilvēks pēc nāves nonāk debesīs. Viņš paradīzes atslēgu glabātajam Pēterim 
stāsta, cik nozīmīgus un lielus darbus viņš virs zemes ir padarījis. Bet svētais, to noklausījies, saka: tas 
viss ir labi, bet kāpēc tu savā dzīvē ne reizi nebiji tu pats, kāpēc ne reizi tu nebiji tas cilvēks, kas esi 
patiesībā?  Nav nozīmes taviem lielajiem darbiem, jo Dievs raugās tieši sirdī. Kāpēc Tu to darīji? Kāpēc 
ne reizi tu nepateici patiesību par sevi? Tu debesīm nederi.

Šī Lūkas evaņģēlija vieta noslēdzas ar vārdiem par ticību: „Tava ticība tev ir palīdzējusi”. Ej ar 
mieru”. Tātad ticībai ir vistiešākais sakars ar īstumu. Drosme pateikt par sevi patiesību arī ir ticība.

„Ej ar mieru,” saka Kristus. Ej ārā no četrstūraina nama un ej projām no četrstūrainiem cilvēkiem. Ej 
tajā pasaulē, kas tev atklājusies, ieraugot Jēzu Kristu. Te pasaulei rodas jauni apvāršņi. Tā ir pasaule, 
kurai nav robežu. Tā ir trešās dienas rīta pasaule, kurā krustā sistais ceļas augšā un dzīvo mūžīgi.

Pasaulē ir daudz izpostītu cilvēku, un tas nevienu vairs nepārsteidz. Taču sieviete iet tālāk un 
neapstājas. Viņa negaida savas bēres, bet traģiskā dzīvotgribā meklē. Viņai vajag atrast reiz nojausto 
Glābēju, jo mūsos katrā līdz ar dzimšanu iemājo atskārsme par mūžīgo un aizejošo. Un, līdz galam ejot, 
viņa sastop Jēzu Kristu, kura priekšā noliek visu savu pagājību, un Viņa spēkā, tādā pašā intensitātē 
līdz galam iet savu jauno ceļu. Viņas alabastra trauks, saļimšana pie Kristus kājām un asaras mūs 
pārliecina.

Bo Setterlind
Jēzus dzīvo vēl patiesi 
pasaulē kā Brālis mums,
lūdz, lai ļaužu starpā zustu 
ļaunuma un viltus trums.

Jēzus mani redz patiesi – 
nesaskatāms, tomēr klāt,
lai kas notiktu ar mani, 
vienmēr gatavs pasargāt!

2011.g. pavasaris

Jēzus rāda cēlu dabu, 
sniedz mums visu par neko.
Viņš ir dzīvs un mūsu Brālis, 
sakām paldies Tam par to.

Neparastākais šīs sievietes rīcībā ir tieši viņas jūtu neaizsargātība. Mēs varam iedomāties, cik naida 
pilnas ir cilvēku sejas un cik nosodošs skats, citādu cilvēku ieraugot. Robežu pārkāpēja taču bija 
grēciniece, bet viņi – „taisnie”, „godīgie” un „pareizie”. Tie, kuri vienmēr zināja un vienmēr zinās, kā 
jāuzvedās, kas jājautā un kad jāklusē.

Bet grēciniece nevēlējās. Lai Jēzus ienāktu viņas namā, kuplinātu un rotātu viņas dzīvi. Viņa Kristū 
bija ieraudzījusi to, kas noteikti nokāps līdz tai vietai, kur viņa atrodas, un izstieps savas rokas, lai viņu 
un viņas dzīvi celtu augšup. Jo viss, kas ir patiess un īsts, nāk no Dieva. Debesīm tuvs ir atzīties un 
nožēlot grēkus spējīgais, nevis neīstais cilvēks. Esi, kas tu esi, mudina Evaņģēlijs. Esi patiess, un tu 
būsi brīvs, mudina Dieva vārds. 

Tā iznāk, ka lielākais izmisums vienlaikus ir arī lielāko cerību sākums.
      No lasītā mēs noprotam, ka sievietei nav bijusi laba slava. Droši vien viņa visu mūžu ir bijusi 
atkarīga no pirmā pretīmnācēja laipnības. Varbūt tieši šī uzticēšanās katrai labvēlībai viņu izpostīja? 

Det är sant att Jesus lever.” 49.korālis zviedru dziesmu grāmatā. Atdzejojis Fricis Dziesma

Jēzum jāpūlas arvienu 
mūsu nastas uzņemot.
Viņš nāk Dzīvību un Mieru 
sadriskātā dzīvē dot.
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Pateicamies visiem draudzes locekļiem par pagājušā gadā atbalstu samaksājot draudzes nodevu 
un ziedojot citiem pasākumiem!

Pievienoju iemaksas zīmi 2011.g. draudzes nodevām un ziedojumiem.

2011.g. pavasaris

Draudzes mācītāji:
Prāv. Ieva Graufelde māc.: Dr. Imants Alksnis
Malmvägen 16 B, 4tr Lagerbringsv. 6C
191 60 Sollentuna 224 60 Lund
Tālr.: 08-50894045 046 -123 732
Ieva.graufelde@brevet.se sveiks.hh@t-online.de

Uģis  Bērziņš Priekšsēdis 031-241993  un 0304-660354
Vegagatan 18-6; 0703 164848
413 09 Göteborg ugis.g.berzins@gmail.com

Aleksandrs  Kristsons  Vice priekšsēdis 031-414983
Doktor Westrings g 6; 0709794732
413 24 Göteborg

Edda  Laiviņš Pērmindere 031-422217
Hjorthagsg. 3B; 0702 506305
413 17 Göteborg edda@hem.utfors.se

Elita  Veide Kasiere 0320-46161
Kållared Ekeberg, elitaveide@navigator.lv
511 92 Örby

Gunārs  Veide     Valdes loceklis 0320-46161

Wilma  Teness    Valdes locekle 031-241993  un 0304-660354
Vegagatan 18-6; 0707 194749
413 09 Göteborg teness@hotmail.com

Dāmu un labsajūtas komiteja
Edda  Laiviņš Elita  Veide
Rudīte  Roos 0303-777492 031 3227477
Valebergsvägen 44 rudite.roos@volvo.com
444 60 Stora Höga

2011. gadā ievēlētā Gēteborgas 
latviešu ev. lut draudze:
No kreisās puses Ugis Bērzins, 
praveste I. Graufelde, 
Aleksandrs Kristsons,
Wilma Teness, Elita Veide, 
Gunars Veide, Edda Laiviņš

Sirsnīgs un mīļš paldies Jums 
visiem un lai 2011. gads Jums 
būtu labvēlīgs!
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Dievkalpojumi 2011. gadā

   

Svētdien 17. aprīlī, plkst. 14.00 Hāgas baznīcā
Pūpolsvētdienas dievkalpojums ar dievgaldu, 
prāveste Ieva Graufelde
Pēc dievkalpojuma draudzes kafija Hāgas draudzes telpās.

Svētdien 12. jūnijā, plkst. 14.00 Hāgas baznīcā
Vasarsvētku dievkalpojums, mācītājs Imants Alksnis
Pēc dievkalpojuma draudzes kafija Hāgas draudzes telpās.

Kapu svētki, sīkāka informācija sekos

Svētdien 25. septembrī, plkst. 14.00 Hāgas baznīcā
Pļaujas svētku dievkalpojums, prāveste Ieva Graufelde
Pēc dievkalpojuma draudzes kafija Hāgas draudzes telpās.

Svētdien 13. novembrī, plkst. 14.00 Hāgas baznīcā
Latvijas Valstssvētku dievkalpojums, mācītājs Imants Alksnis
Pēc dievkalpojuma draudzes kafija Hāgas draudzes telpās.

Svētdien 18. decembrī, plkst. 14.00 Hāgas baznīcā
Ziemassvētku dievkalpojums ar dievgaldu, 
prāveste Ieva Graufelde
Pēc dievkalpojuma draudzes kafija Hāgas draudzes telpās.

Mūzika Hāgas baznīcā. Lūdzam apmeklēt muzīkas priekšnesumus Hāgas baznicā 
Trešdienās plkst. 12.00

Draudzes nodeva un ziedojumi. Valsts pabalsts ar katru gadu samazinās 
tadēļ, kolektes, ziedojumi, un draudzes nodevas ir nozīmīgas draudzes 
turpmākai darbībai.
Draudzes nodevu 100:-- kr. gadā un varbūtējus ziedojumus lūdzam 
iemaksāt draudzes pasta tekošā rēķinā  Plusgirot (Nordea) 42 80 84 – 8

Uz dievkalpojumiem un draudzes kafiju ir laipni lūgti visi latvieši, to dzīves biedri un 
bērni, kuri atrodas Gēteborgā vai tuvumā, bez jebkadām saistībām un bez maksas.
Draudzes locekļi priecāsies ar jums tikties, iepazīties un pavadīt kopēji laiku.

Tuvāku informāciju labprāt sniedz draudzes priekšnieks 
un vicepriekšnieks kā arī draudzes locekļi.
Draudzes valde
      ”Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam 
       nodomam zem debess ir sava stunda.”  Draudze Jūs aicina!
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