Gēteborgas latviešu
0 ev. lut. draudze
Draudzes ziņas,
2016. gada pavasarī
Tagad ir laiks žēlastībai!
Ieklausīšanās ir ļoti grūti, jo tā prasa no mums lielu
iekšēju stabilitāti. Patiesiem klausītājiem nav iekšēja
prasība, lai viņus ievērotu. Tie ir brīvi saņemt, un
pieņemt. Klausīšanās ir garīgā viesmīlība, kas
uzdrošinājas klusēt. Ieklausaties kamēr Jūs lasiet.
Decembrī Pāvests Franciskus Romā atvēra
žēlastības durvis un prasīja, lai katrs kontinents, un
katra valsts atrod savas – simboliskās žēlastības
durvis, un tās atvēr vaļā. Pāvests ir simbolu meistars. Viņš saprot, ka simbols ir nopietna vēsts.
Kas par lielu pārkāpumu pret Dievu un Viņa žēlastību ja sakam, ka Dievs grēka sodu uzliek ar
notiesāšanu, un nerunājam par Viņa piedošanu caur žēlastību. Mēs allaž esam aicināti likt
žēlastību notiesāšanai priekšā! Dieva tiesa vienmēr būs želastības gaismā, želastība kam nav
gala - kura ir mūžīga. Tas varbūt Jums ir grūti iedomāties, un varbūt tādēļ arī atkrītam atpakaļ uz
tiesāšanu, jo notiesāšana uzrunā mūsu ego, un dod maldīgu kontrolas, pārākuma sajūtu. Tas
dvēselei nenāk par labu, bet egoam patīk tiesāt. Tas noliek mani augstāk par kādu citu. Es esmu
labāks. Egoam patīk skaitīt un mērīt. Bet skaitīšana un mērīšana neiederas evaņģēlijā, un tam
nekad nebūtu bijis jāienāk evaņģēlijā. Diemžēl, jākonstatē, ka sabiedrības kultūra ir mūs veidojusi
varāk nekā evaņģēlijs, un bieži evaņģēlijam ir grūti izlausties caur.
Žēlastībā ir arī piedošana. Kad Dievs piedod, Dievs saka: “Es zinu
savus baušļus, bet Tavā gadījumā es pārkāpšu likumu.” Piedošana
nozīmē: “Es mīlu attiecības vairāk nekā pierādīt savu patiesību.” Katru
reizi mēs piedodam ir apliecinājums: “Es dodu priekšroku mūsu
attiecībam, nevis savam pareizīgumam.” Un tādēļ daži cilvēki nekad
nespēj piedot. Sabiedrība māca, “Man ir pareizi, par to esmu
pārliecināts, un pierādīšu ka visiem citiem nepareizi.” Ir grūti sekot
evaņģēlijam, un rīkoties saskaņā ar to, jo tik daudzos veidos esam pieņēmuši pasaules ceļu. Ik pa
brīdi tomēr var nojaust Jēzus valodu, viņa ceļa gājējus.
Kad mēs iekrītam žēlastības jūrā, mēs atturamies no spriedumiem. Želastība kas mūžīgi ieplūst
bezgalīgā tumsā, nekad neuzdod piepildīt šo tumsības telpu. Želastība piepilda visuma plaisas,
neskaitot un nemērot. Dienās kad Tu skaiti un mēri, žēlastība nenāks viegli.
2. Moz grāmatā rakstīts: "Dievs līdzcietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsns žēlastībā un
patiesībā, kas uztur žēlastību pie tūkstošiem, piedod vainas, pārkāpumus un grēkus.” Mozus tur
aizdomās, ka viņu tiesās un nosodīs jo salauza pirmos bauslības dēļus. Dieva atbilde neatdala
bauslību ar šiem vārdiem. Jauni dēļi ar likumiem tika doti. Ēbreju tautas apliecinājums, atrodams
piecas reizes vecās derības tekstos, ir "Kungs, Kungs! Dievs līdzcietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un
dāsns žēlastībā un patiesībā, kas uztur žēlastību pie tūkstošiem, piedod vainas, pārkāpumus un
grēkus.” Jā, ir daudz citi panti kas to neatklāja. Un ja Tu gribi lai kāds pants attaisno Tavu šauro
domāšanu, tad protams tādu atradīsi. Žēlastība nav tikums par kuru Tu izšķiries šodien izpaust.
Želastībai jāizriet no Tava visdziļākās uztveres, Gara dāsnuma.
Pāvests arī teica: „Kas es esmu, lai tiesātu.”
Tikai teikt Tev jābūt žēlsirdīgam nepietiek, mums ir jāmācās no priekšzīmēm. Lielais skolotājs
un ceļarādis ir pats Pestītājs. Bet ir vairāki pārvarami šķēršļi lietojot vārdu taisnīgums. Vairums
saka, „es gribu lai būtu taisnīgums,” un to teikdami, domā par piešķiramo taisnīgumu – Quid pro
quo. Tu esi grēkojis, tev ir tik un tik gadi labošanai.

Interesanti salīdzināt ar Bībeles praviešiem, jo pravieši paredzēja vairāk nekā Pestītāja
atnākšanu. Pravieši Jeremija, Ecēhiels, Amos, Hozeja māca pavisam citu taisnīgumu. Vārdu, kas
ienāca lietošanā tikai pirms 25 gadiem, lai aprakstīt šo priekšstatu par taisnīgumu ir atjaunojošais
taisnīgums. Nav bijis apzīmētājs vārdam taisnīgumam, jo to neesam saprotuši. Turpretim,
Jeremija, Ecēhiels, Amos, Hozeja saprata atjaunojošo taisnīgumu – un to atklāja skaidrā tekstā.
Varam brīnīties par praviešu tekstiem Bībelē, jo tur nav daudz laba rakstīts par ebrējiem. Tie ir
paškritiski teksti, kas norāda uz to ko ebrēji izdarījuši. Bet ja palūkojamies tuvāki, ir rakstīts ko
Jahve, viņu Dievs, darīs: „Viņa mīlestība Tevi ievedīs pilnībā, Viņš pār Tevi izlies bezmaksas,
neticamu, neizskaidrojamu, neapstrīdamu mīlestību kas beidzot atvērs Tavu sirdi.”
Atjaunojošais taisnīgums apstiprina cilvēku. To varam salīdzināt ar labu vecāku. Kas gan
krīzes, vai nemiera gadījumos varētu būt iedarbīgāki. Draudēšana nelīdz. Tas ir tikai šķērls.
Draudēšana ar mūžīgām elles liesmām, vai ar policistu, vai tiesu nav iedarbīga! Un kā var mācīt
želastību, kā Jēzus pastāvīgi darīja, ja Dievs ir nežēlīgs? Ir jāatbrīvojās no Dieva tēla kas viņu
atspoguļo kā tirānu. Kā var justies drošs ar tādu Dievu? Ievērosim, ka elle nav atrodama Bībelē kā
vienīgi Matejā dažos pantos. Tas ir ienācis ticībā, un atceraties, Jēzus elli, ko apliecinam ticības
apliecībā, likvidēja tur nokāpjot. Biedēšana un draudēšana iedarbojas uz cilvēkiem, kam nav
augstāka apziņa.
Mēs kļūstam par tādiem kas līdzinājas Dievam ko pielūdzam. Ja manā Dieva redzējumā Dievs
ir paštaisns, kas sež tiesas tronī, tad Dievs redz visas un visu kļūdas un nelaimes. Un ja
paštaisnam Dievam kas nepatiks, Viņš nosodīs. Ja mans Dievs ir šis paštaisnais, tad vienalga cik
lūgšanas lūdzu pēc dziedināšanas, es drošvien nekad nemainīšos jo es līdzināšos Dievam ko
pielūdzu. Ja Tavs Dievs ir mazs un skops, es varu derēt, ka Tu esi tāds pats.
Es ceru ka tikšanās ar Dievu pārveidos mūs. Dieva balsi, kas atskan caur padebesi un Jēzu
sauc par "izredzēto dēlu", mums saka, "klausiet viņu"!

2015. gada draudzes pilnsapulce bija nemiera pilna. Par procesiem kas bija vai nebija
pirms un pēc pilnsapulces nedomāju cilāt. Tas kas rūp ir sekas kas grauj draudzes
sadraudzību. Nēesmu redzējusi, ka ievēlētā valde rīkotos netaisnīgi, vai pavirši, vai
nepilnīgi. Turpretim redzu kā ieliek savu sirdi un dvēseli, lai draudzes dzīve turpinātos
harmoniski. Neviena „jauna” valde nebūs kā iepriekšējās. Un tas labi, jo katrs dzīvs
orgāns mainās laika ritējumā. Mēs esam dažādi, un tā ir mūsu bagātība. Pateicība
Dievam, ka ir cilvēki kas saņēmuši aicinājumu uzturēt draudzi!
Man nav saprotams kāpēc tiek apšaubīts padarītais, vai nevietā tiek lietota
vārdi kā, „draudzē trūkst mīlestības.” Mīlestība taču sākas ar mani. Vispirms ir
jājautā „ko es dodu?” Ja esat pasīvie negāciju paudēju sekotāji, tad lūdzu runājiet
ar tiem draudzes locekļiem, kuri uzticīgi nāk uz dievkalpojumiem un kam rup
kristīgā sadraudzība. Nepamatoti apvainojumi nenāk par labu draudzes dzīvei.
Mēs dzīvojam ļoti mainīgajā un sadrumstalotajā laikmetā. Nemiers nav
Gara darbs, un tādēļ mana lūgšana ir kaut šajā gaišajā Svētā Gara
izliešanas laikā, kad viss ap mums atdzīvojās, arī mēs spētu atjaunoties
Dieva žēlastības gaismā kas dod dzīvību.
prāveste Ieva

Iesniegums no Normunda Zariņa
Ğimenes apstākļu un personīgās veselības dēļ ar šo iesniegumu vēlos uzteikt savu Valdes
locekļa vietu un plānotos Dievkalpojumus manā vadībā.

Atskats uz 2015. gada Gēteborgas draudzes darbību.
2015. gadā par draudzes priekšnieci tika ievēlēta Sandra Virsnīte.
Viņa ar neizsīkstošu energiju uzsāka savu darbību draudzes labā, neskatoties uz savu
ierobežoto laiku, tika padarīts daudz. Sandras Virsnītes vadībā tika paveikti draudzes bibliotēkas
labiekārtošanas darbi, kā arī izvestas, no veco ļaužu pansionāta, mūžībā aizgājušā draudzes
locekļa Skrodera mantas. Draudzes valde paturēja televizoru, kuru novietoja draudzes bibliotēkā.
Bibliotēkas telpa, kas bija izmantota kā nevajadzīgu mantu glabātuve , tika revidēta, iztīrīta un
pārvērsta par patīkamu un mājīgu atpūtas telpu.
2015. gadā tika noturētas 3 valdes locekļu sēdes un noorganizēta nometne draudzes locekļu
ģimenēm, kurā piedalījās 20 personas.
Sandras Virsnīte nevēlējās, lai tiktu paziņots visai draudzei par laulību, tapēc draudzes valde
ņēma vēra viņas vēlēšanos un tas bija kā pārsteigums draudzei. Tie draudzes locekļi, kas
piedalījās 06.decembra dievkalpojumā, bija liecinieki viņas laulībai un apsveikumiem.
Mēs, draudzes valde, vēlamies pateikties Sandrai Virsnītei par ieguldīto laiku un darbu draudzes
labā, kā arī novēlēt veiksmi uzsākot dzīvi un darbu ASV.

Gēteborgas Latviešu ev.lut. draudzes
2016. gada rudens dievkalpojumi
Svētdien 22. maijā
plkst. 14.00
Hāgas baznīcā

Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu,
prāveste Ieva Graufelde.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība Hāgas draudzes telpās.

Svētdien 12. jūnijā

Aizvesto tautiešu atceres dievkalpojums ar dievgaldu,

plkst. 14.00
Hāgas baznīcā

prāveste Ieva Graufelde
Pēc dievkalpojuma sadraudzība Hāgas draudzes telpās.

Svētdien 21. augustā

Kapu svētki,

plkst. 14.00
Kvībergas kapsētā,

Pulcēšanās Hāgas draudzes namā pulksten 13.00

Svētdien 25. septembrī, Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu,
plkst. 14.00
Hāgas baznīcā

Svētdien 23. oktobrī,
plkst. 11.00
Vācu Kristīnes baznīcā

Svētdien 13. novembrī,
plkst. 14.00
Hāgas baznīcā

Svētdien 11. decembrī,
plkst. 14.00
Hāgas baznīcā

prāveste Ieva Graufelde
Pēc dievkalpojuma sadraudzība Hāgas draudzes telpās.

Ekumenisks dievkalpojums ar dievgaldu,
Piedalās 8 ārzemju Baznīcas kam draudzes Gēteborgā. Latviešu
draudze arī piedalās. Pēc dievkalpojuma kafija baznīcas telpā.

Valsts svētku dievkalpojums,
Pēc dievkalpojuma sadraudzība Hāgas draudzes telpās.

Ziemassvētku laika dievkalpojums,
prāveste Ieva Graufelde
Pēc dievkalpojuma Eglīte Hāgas draudzes telpās.

Draudzi aprūpē:
Prāv. Ieva Graufelde
08-50 89 40 45
Ieva.graufelde@svenskakyrkan.se

Kasiere:
Elita Veide
0320-46 161
elita.veide@gmail.com

Priekšsēde:
Edda Laiviņa
031-42 22 17
edda.laivins@outlook.com

Pērminderis:
Gunārs Veide
0320-46 161

Sekretāre:
Rudīte Roos
0303-77 74 92
rudite.roos@gmail.com

Sadraudzības organizatori:
Edda Laiviņa, Rudīte Roos,
Elita Veide, Gunārs Veide

Gēteborgas draudzes ziņas var atrast zem Latviešu ev. Lut. Draudzes Zviedrijā.
www.draudzes.se

Draudzes nometne Sandbijā!
Aicinām pieteikties draudzes nometnei, kas notiks no
30. jūnija līdz 03. jūlijam Sandbijā / Öland, Sandby
Dalības maksa pieaugušam 450 kr
Bērniem no 7 līdz 16 g.v.

150 kr

Jaunākiem bērniem bezmaksas
Cenā ietilpst telpas, ēdināšana(4 reizes) un nodarbības.
Tuvāka informācija pie draudzes kasieres Elitas Veides
elita.veide@gmail.com
Pieteikties līdz 20. jūnijam, iemaksājot plusgiro
428084-8 (lettiska församlingen),
norādot vārdu, uzvārdu, vecumu.
Sirsnīgi gaidīti,
Draudzes valde

Aicinājums draudžu locekļiem
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL) tic, ka galvenais iemesls, kāpēc
Baznīca ir spējusi nest Evaņģēlija vēsti ir tas, ka katrs Baznīcas darbinieks un draudzes loceklis ir
Dieva aicināts draudzes kopībā un kalpošanā. Tieši draudzes locekļi ir tie, kuri ir vistiešāk iesaistīti
šajā darbā ar savām dāvanām, laiku, lūgšanām un finansēm.
LELBĀL, tāpat kā vairākums kristīgo organizāciju negūst peļņu. Finansiālais atbalsts, ko
Baznīcas Pārvalde saņem no Zviedrijas puses ir ļoti nozīmīgs,
taču nepietiekams. Līdz ar to tā ir mūsu visu kopīga atbildība
un privilēģija veidot šīs kalpošanas partneru komandu sākot
jau katram pašam ar sevi, pastāvīgi veicot garīgu, praktisku un
finansiālu ieguldījumu kalpošanā.
LELBĀL un Baznīcas Pārvalde Zviedrijā pateicas ikvienam,
kas jau uzticīgi kalpo ar savu pienesumu draudžu darbā,
maksājot gadskārtējo draudzes nodevu un dodot brīvprātīgos
ziedojumus dievkalpojumos
„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies,
ne smagu sirdi vai piespiests;
jo priecīgu devēju Dievs mīl”. 2.Kor.9:7

