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Lai atskan zvani Ziemsvētkos 

un ieejot 2018. gadā

Ziemsvētku vakarā zvanu dziesmas sacenšas ar daudz citām skaņām, un tomēr ticīgie saprot -

laiks doties uz dievnamu!

Tālu no Valtaiķu pilsētas liels, sens zvans atrodams, ne vairs kāda dievnama tornī, bet pie zemes

klusā kapsētā! Tur katrs zvanam var pielikt savu roku. Domāju, tas būtu neiespējami, ja tas vēl būtu

zvanu tornī, augstu pacelts virs zemes. Ja Jēzus Kristus nebūtu nācis pie mums, vai mēs spētu tā

izjust Dieva svētumu un mīlestības tuvumu? Paldies Vissvētam Debestēvam, jo: “…Vārds tapa

miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam

Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības!” (Jņ 1:14)

Svētuma caurstrāvotajā Valtaiķu “Mācītāju kapsētā” maigi lietainā šā gada agrā pavasaŗa dienā

māc.Varis Bitenieks zvanīja zvanu, tam blakus stāvot! Zvans skaļi un skaisti dziedāja! Vai nobijās

lopiņi, kas netālu laukos ganījās? Vai tālumā kāds nemierā sev prasīja, kas miris?

Reiz citā laikmetā un vietā tiem, kas naktī sargāja savas avis no debesīm atskanēja vēsts:

“Nebīstaties, jo redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida

pilsētā ir dzīmis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs!: (Lk. 2:10-11) Neatskanēja zvani, bet eņģeļu koris,

kas slavēja Dievu un vēstīja: virs zemes nācis Pestītājs, kas nes mieru laba prāta cilvēkiem. Viņš

žēlastībā uzklausa mūsu grēksūdzes lūgšanas un mums piedodot atgādina, ka nekas mūs nevarēs

šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Viņā! (Rom. 8:39b)

Kad Tija un Miķelis Abuli bija Itālijā, viņiem gadījās pārnakšņot blakus senam dievnamam, kuŗa

zvani zvanīja ne tikai reiz stundā, bet arī pusstundā – diennaktī! Vietējie sen pieraduši un gandrīz

vairs nedzird zvanus, bet tie bieži atmodināja ceļotājus. Kaut mēs ‘nepierastu’, bet saklausītu zvanu

vēstī atgādinājumu, ka laiks ir dārga Dieva dāvana.

Drīz zvani vēstīs, 2017. gads pagājis, 2018. gads ir klāt! Vai līdzi dziedās apsniegotās dzimtenes

kapsētas zvans? Droši, ka tas ik pa laikam zvanīts, brīdinot par tuvojošajām vētrām, vai citreiz

gavilējot, prieka ziņas vēstot - varbūt 1918. gada 18. novembrī? Vai 1991. gada liktenīgajās dienās?

Kaut tas zvanītu 2018. gada 18. novembrī līdz ar visiem dievnama zvaniem Latvijā un ārpus tās!

Ne jau bez cilvēkiem tas notiks! Tādēļ paldies jau tagad katram, kas zvanus zvanīs, vai visu gadu

visdažādākos veidos kalpos Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību!! Par ļoti uzticīgu

kalpošanu īpaši pateicos LELBĀL Virsvaldei, manai mīļai Milvoku draudzei un priekšniecei Sandrai

Kalvei, manai asistentei Tijai un savai ģimenei.

LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu skaistus, mīlestības un cerības pilnus Kristus

piedzimšanas Svētkus un Dieva svētītu un iedvesmotu 2018. gadu! Viņš lai pasargā un svētī Latviju

un visu pasauli ar mieru un taisnību un laba prāta cilvēkiem!

Kristus mīlestībā, Jūsu archibīskape Lauma Zušēvica

Zvani torņos gavilē, Prieks plūst bēdu dvēselē.

Zvanus zinām atskanam  Viņam mazam Nācējam.

/Alberts Vītols/
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Jubilejas gads – Latvijas simtgade

Nupat kā atvadījāmies no Reformācijas 500 gadu svinībām. Bija daudz ievērojamu notikumu,

sarunu, dievkalpojumu, ceļojumu caur reformācijas pilsētām. Svinības saveda kopā cilvēkus un

baznīcas, lika pārdomāt ko Mārtiņa Lutera tēzes atklāj mums šodien, kā tās pa jaunu var saprast,

lai būtu šodien nozīmīgas. Dzīvojot tam visam līdz nāca, vismaz man, iedziļināšanās ne tikai

reformācijas vēsturē, bet arī manā ticībā. Skaists mirklis bija kad Upsalas Domu baznīcā, trīs

paaudzes, bērns, archibīskape, un seniors liecināja ar vārdiem no Jaunās derības, “Es nekaunos

evaņģēlija.” Šie svētki brīnumaini neapstājas 31. decembrī, tie turpinājās jo reformācijas būtībā ir,

ka tā nekad nebeidzas - semper reformanda est.

2018 gads ir Latvijas simtgade. Cipars 100 ir izveidots ar mūžības simbolu. Mājas lapā rakstīts,

“ūdens, akmens, debesu, zemes un mīlestības bezgalība ievīta Latvijas valsts simtgades

vizuālajā tēlā,” ar vārdisku vēstījumu “Es esmu Latvija.” – aicinājums piederībai. Šie lielie svētki

liek domāt par to kā mēs svinam. Programma simtgadei ir plaša, krāšņa, ar vairāk kā 800 norisēm

visā Latvijā! Gads dos jaunas iespējas, atjaunošanos, saliedēšanu, vienošanās, vēstures

aktualizēšanu, jaunradi, utt. Tā ir vismaz cerība. Daudz laika jāpavada, lai gūtu pārskatu par to kas

notiek Latvijā un ārpus Latvijas.

Svinības, jau no laika sākuma, ir apvienojušas cilvēku kopienas, kuras ir ievērojušas dzīves

nozīmīgos notikumus, pārejas rituālus, reliģiskos svētkos un daudz ko citu. Kad svinam kopā ir

lielāka piederības izjūta, kas ir svarīgi cilvēka piepildījumam. No dzimšanas līdz bērēm daudz

svinību liecina par to kas mēs esam, no kurienes nākam, ko esam paveikuši, ko pielūdzam un pat,

ko esam zaudējuši. Svinēšana ir veids kā attīstīt "pateicības attieksmi". Tā var burtiski pārveidot

mūsu izredzes uz dzīvi un mūsu spēju dziļāk baudīt to, kas mums jau ir.

Novēlu Jums, lai šis gads būtu svētīts ar: labestības svētību, prieka svētību, ar mieru un

laipnību, draudzību un mīlestību, radošumu, spēku, darbu kas dod piepildījumu un cieņu,

apmierinātību, veiksmi, un izturību, fizisku veselību un spožumu. Lai patiesība un taisnība vada

mūsu rīcību, un līdzjūtība raksturotu mūsu dzīvi, ka mēs varētu ziedēt kamēr mēs novecojamies un

kļūstam tie kas mēs patiesie esam. Lai tas tā būtu!

Jūsu mācītāja Ieva Graufelde

Kristietībā ir senas māju svētības tradīcijas. Māju svētīšana

notiek Zvaigznes dienā, kad pieminam Trīs Gudro ierašanos pie

Jēzus bērniņu Betlēmē. Cilvēki, pat no citām tradīcijām un garīgi

neatkarīgie, ir pieņēmuši šo paradumu, kas ir jauks

atgādinājums. Mūsu mājas ir svētas.

Meklētāji, vai svētceļnieki, bieži runā par saviem

galamērķiem, un liecina par dziļām emocionālām reakcijām un

apbrīnu ejot ceļu. To pašu mēs arī varam pieredzēt mūsu mājās.

Mūsu mājas var kļūt par svēto vietu, pilnas dzīvību un jēgu, tikt

pārveidotas par templi neskaitāmām sajūtām, atmiņām un

mijiedarbībām, kas veido mūsu dzīvi.

Pārvietojoties caur mūsu mājām, atmiņas var pārsteigt ar

īpašu brīdi virtuvē, dzīvojamā istabā, guļamistabā vai darba

istabā. Pozitīvas sajūtas par visu, ko svētā vieta mums ir devusi,

aizkustina - skatoties uz piemiņas lietām, grāmatām, klausoties

mūziku, un visu kas palīdz mums dzīvot dzīvi kādu mēs

vēlamies. Par to, iesākot jauno gadu, pateicamies.

Dievs, svētī šo māju



Zviedrijas latviešu evanģēliskās luteriskās baznīcas uzsaukums
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Vai Tevi dažbrīd nomāc sabiedrība, kurā visu škiet nosaka veiksme? Vai Tevi nogurdina dienas

steigsme? Vai sapņo par vidi, kurā sasniegumi, efektivitāte un materiālais apbalvojums nav visu

noteicoši?

Tādu vidi nu jau vairāk nekā sešus gadu desmitu latviešiem Zviedrijā ir piedāvājusi Latviešu

evanģēliski luteriskā baznīca. Vajadzība pēc vērtībām, kuras piedāvā baznīca, nekad nav bijusi

lielāka nekā šodien.

Tās pasparnē sev vietu var atrast katrs, kas uz mirkli vēlas izrauties no drudžainā dzīves rata. Tur

jaunietis var doties savos meklējumos, jaunas ģimenes meklēt palīdzību savos izaicinājumos,

slimais remdinājumu un dzīves norietā ilgdzīvotajs ceļu no nomācošas izolācijas.

Baznīcas lielākais darbs risinās klusībā. To saredz un sadzird tikai tas, kas meklē tajā savu vietu.

Bet tā var pastavēt tikai, ja tai ir redzami, sadzirdāmi un saskaitami locekļi. Speram soli tās

virzienā!

Baznīcas Virsvaldes laicīgais loceklis Dr. Jānis Krēsliņs

Lūgums izpildīt draudzes locekļu reģistrācijas anketu

Reģistrēšanās nozīmē, ka vēlaties palīdzēt nodrošināt draudzei iespēju gādāt par dievkalpoju-

miem, kristībām, iesvētībām, laulībām, bērēm un diakonijas darbu.

Pievienotā reģistrācijas anketa domāta tiem, kuri vēl nav reģistrējušies.

Vecāki var reģistrēt bērnus līdz 12 gadu vecumam savā anketā.

Reģistrācijas anketa arī ir vietnē www.draudzes.se, sadaļā ”Reģistrāčija”

Ja neatceraties vai esiet reģistrējušies, lūdzu sazinaties ar Kristīni Bergholcu kristine@abc.se

Lai mums turpmākos gados vispār būtu kaut kāda iespēja saņemt atbalstu no SST (Myndigheten

för Statligt Stöd till Trossamfund) mums steidzīgi ir jāuzrāda daudz vairāk reģistrētos locekļus.

Tādēļ, lūdzam jums ar savu reģistrēšanos atbalstīt Stokholmas draudzes turpmāko darbību –

sirsnīgs paldies!
Kristīne Bergholca, Zviedrijas draudžu locekļu reģistrācijas atbildīgā   

Sirsnīgi gaidam draudzes locekļus ierasties Pilnsapulcē

svētdien, 2018.g. 18. februārī, Somu baznīcas draudzes namā

pēc dievkalpojuma Somu (Finska) baznīcā, kas sākas plkst. 14.00

1. Pilnsapulces atklāšana.

2. Pilnsapulces vadītāja, sekretāra un

balsu skaitītāju vēlēšanas.

3. Konstatēšana, vai pilnsapulce sasaukta

saskaņā ar statūtiem.

4. Pilnsapulces dienas kārtības apstiprināšana.

5. 2017. gada pilnsapulces protokola pieņemšana.

6. Draudzes darbības gada pārskats.

7. Draudzes saimnieciskais pārskats.

8. Revīzijas komisijas ziņojums.

9. Gada pārskata un revīzijas komisijas

ziņojuma pieņemšana.

10. Valdes un padomes atbrīvošana no

atbildības par 2017. gada darbību.

11. Draudzes pārstāvja pie Baznīcas

pārvaldes ziņojums.

12. Draudzes priekšnieka vēlēšanas.

13. Draudzes padomes vēlēšanas.

14. Turpmākā darbība.

15. 2018.g. budžets.

16. Dažādi jautājumi.

Dienas kārtība



Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā Fonda 70 gadu jubilejas sarīkojums

2017g. 14. oktobrī
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Kad piedāvāja Kristera Ansamblim rīkot šo koncertu, tajā tika iecerēts apvienot dzeju un dziesmu,

godinot Andreju Eglīti ne tikai kā LNF dibinātāju, bet arī kā dzejnieku. Tāpat vēlējās arī uzsvērt

Andreja Eglīša saistību ar Zviedriju, kur mājvietu cauri laikiem atraduši ievērojami latviešu dzejnieki

un komponisti.

Jubilejas koncertā piedalijās 

Kristera ansamblis: Jānis Bergholcs, Ieva Graufelde, Vairis Kalniņš, Pēteris Kancāns, Daiga

Kivleniece, Dace Lagerborg, Ingrīda Leimane, Laine Lasmane Wikmark, Anneli Zvejnieks, Ilze

Zvejnieks. Ansambļa vadītājs Christer Wikmark.

Draugi: Iveta Cālīte, piāniste, Dženeta Vociša, saksofons, Daiga Kivleniece, Kristīne Bergholca,

Jānis Bergholcs deklamētāji, Valentīne Lasmane.

Koncerta noslēgumā aplausi negribēja rimties, patiešām dziesmas, mūzika un lasījumi, aizkustināja

klausītaju sirdis un dvēseli!

Sirsnīgs paldies AELNF darba saimei, mācītājai Ievai Graufeldei, Kristera Ansamblim un draugiem!

Andreja Eglīša Latviešu Nacionālais Fonds (AELNF)

Zviedrijā atzīmēja fonda 70 gadu pastāvēšanu ar

koncertu un saviesīgu vakaru.

AELNF Jubilejas koncerta programmā varēja

klausīties latviešu klasiskās koradziesmas, dažas no

tām mazāk pazīstamas. Izskanēja arī skaistas

dzejas iedvesmota mūzika - kā piemēram Pāvila

Johansona dziesma ar Vizmas Belševicas vārdiem,

Everta Tobes (Evert Taube) dziesma Ulda Graša

atdzejojumā, Jāņa Mediņa mūzika, kā arī divi

Kristera Vikmarka (Christer Wikmark) komponēti

pirmatskaņojumi ar Jura Kronberga un Andreja

Eglīša vārdiem.
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Pļaujas svētku dievkalpojums Somu baznīcā

2017.g. 1. oktobrī

Vijolnieces Renāte, Alise un Anna Kļaviņa,

pie ērģelēm Rūta Baumgarte

Latvijas 99. gada valsts svētku dievkalpojums 

Ādolf Fredrika baznīcā, 2017.g. 18. novembrī

Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums 

Somu baznīcā 2017.g. 4. novembrī

Soliste Daiga Kivleniece

ar muzikantiem Arni Andrejonoku, Sandi 

Aguli, Aldi Auguli, Helmutu Beinaroviču, Arti 

Neilandu un Dženetu Voicišu.

Stokholmas latviešu koris 

Sandras Lejas Bojsten vadībā.

Mācītāji Ieva Graufelde, 

Dr. Normunds Kamergrauzis 

un katoļu priesteris Dr. Andris Priede



Vēlamies pieminēt un pateikties tām personām, kuras ārpus draudzes 

valdes un padomes loka, ar lielu sirsnību piedalījušās mūsu 2017. gada darbībā.  

Lai 2018. gads jums visiem būtu veiksmīgs un labvēlīgs!

Mūsu saimniece Ingrīda Leimane sirsnīgi pateicās visiem, kas pirms un pēc dievkalpojumiem ir 

palīdzējuši gan ar cepšanu, gan ar galda klāšanu un trauku novākšanu.

Korektūras lasītāja: Inta Meiere

Dievkalpojumos piedalījušies:

Pie ērģelēm Rūta Baumgarte, Sandra Leja Bojsten, Gundega Dūda, 

Gundega Novotny, Ligita Sneibe

Pianistes Sandra Leja Bojsten, Iveta Cālīte, Anna Petraškeviča

Akordeons Māra Peiseniece

Flauta Inta Heimdal, Anna Petraškeviča

Mežrags Gerda Valatkeviča

Saksofons Dženeta Vociša

Vijole Alise, Anna un Renāte Kļaviņa, Ēriks Kancāns

Solisti Sandra Leja Bojsten, Daiga Kivleniece, Christer 

Wikmark

Muzikanti Arnis Andrejonoks, Helmuts Beinarovičs, Sandis Agulis, 

Aldis Augulis, Artis Neilands

Rīgas gospeļu kora dalībnieki Gundegas Dūdas vadībā

Stokholmas latviešu koris Sandras Lejas Bojsten vadībā

Kristera Ansamblis Christer Wikmark vadībā

Dziedātāji Jānis Bergholcs, Sandra Leja Bojsten, Ieva Graufelde, 

Vairis Kalniņš, Pēteris Kancāns, Daiga Kivleniece, Jānis 

Krēsliņš, Dace Lagerborg, Ingrīda Leimane, Laura 

Pileniece, Inga Strante, Dženeta Vociša, Christer Wikmark, 

Laine Lasmane-Wikmark, Anneli Zvejnieks, Ilze Zvejnieks 

Stokholmas latviešu skolas audzēkņi Māras Peisenieces un Annas Petraškevičas vadībā

Flauta Zane Reine

Balss Katrīna Smolovina

Lasītāji Dace Balode, Vairis Kalniņš, Inta Meiere

Viesu mācītāji Zilgme Eglīte, Dr. Normunds Kamergrauzis,

katoļu priesteris Dr. Andris Priede, Kārlis Žols

Pie karoga 18. novembrī Stokholmas latviešu skolas audzēkņi

62018.g. janvārī
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Draudzes darbība balstās uz dievkalpojumiem, kuros visi vienmēr ir ļoti mīļi 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 līdz otra priekam.

Viens no mūsu draudzes atbalstīšanas darbiem ir ziedot kolektes labdarīgiem mērķiem. Galvenokārt

bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm Latvijā. Mums prieks paziņot, ka

2017. gadā savāktās kolektes bija 20 488 kronu apmērā.

• 17 730 kronas tika ziedotas organizācijai PLECS (Ziedot LV).

PLECA atbalsta programma ir paredzēta vecākiem, kuri savā ģimenē uzņem bērnus no bērnu

namiem. Programmas mērķis ir panākt, lai līdz 2021. gadam Latvijā nav nepieciešami bērnu nami.

No sirds dziļumiem pateicamies visiem dievkalpojumu apmeklētājiem par saņemto atbalstu 

mūsu draudzei un tās diakonijas darbam! 

Dievkalpojumu kolektes 2017. gadā

2017.gada nogalē mūsu draudzes diakonijas grupas dalībnieces Kristīne Lagzda Haapanen un Inta

Meiere nogādāja uz Latviju kārtējo humānās palīdzības vedumu. Apģērbu bērniem un

pieaugušajiem, apavus, rotaļlietas, higiēnas preces un daudz ko citu. Vedums tika izdalīts vairākās

vietās. Pirmā - Liepājas Krusta draudzes diakonijā, kur mūs ļoti sirsnīgi uzņēma mācītājs Mārtiņš

Urdze un draudzes priekšniece Karīna Krieviņa. Tur mēs daudz uzzinājām par diakonijas darbību un

apskatījām dažādus dalībnieku rokdarbus. Kā saka mācītājs Mārtiņš Urdze: "Jebkurā sabiedrībā

vienmēr sastopami cilvēki, kuri ir slimi vai kuriem ir grūti pašiem tikt galā ar materiālām problēmām,

un vienmēr būs vajadzīgs kāds, kas tiem palīdz. Protams, būtu lieliski, ja valsts ekonomiku un

sociālās palīdzības sistēmu varētu sakārtot tā, lai labi dzīvot varētu visi. Taču tā ir utopija. Tāpēc

Diakonijas centrs cenšas ne tikai reaģēt uz īslaicīgiem izaicinājumiem, tādiem kā dažādas krīzes, bet

turpināt attīstīt savu darbību tā, lai palīdzība būtu pārdomāta, ar skaidriem mērķiem."

Tālāk ceļš veda uz Liepājas Metodistu draudzi, kurai ir cieša sadarbība ar ģimenēm.

Kontaktpersona – Vivita Kalniņa.

Lielvārdes Sociālajā dienas centra vadītāja Vita Saleniece-Šmaukstele pastāstīja, ka Dienas centra

pakalpojumi ir pieejami visiem novada iedzīvotājiem (arī Jumpravas, Lēdmanes iedzīvotājiem), kuri

atbilst Dienas centra nolikuma mērķim t.i.: trūcīgām vai maznodrošinātām personām/ģimenēm,

bērniem aizbildnībā, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem; personām ar invaliditāti;

pensijas vecuma personām, un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams. Kaut arī Sociālais

dienas aprūpes centrs ir Lielvārdes novada sociālā dienesta struktūrvienība, tomēr ir pateicīgi par

sadarbības iespējam ar Stokholmas latviešu draudzi.

Inta Meiere

Humānā palīdzība

Stokholmas latviešu draudze aicina pieteikties interesentus 

draudzes Diakonijas grupā

Pāvila 1. vēstule Korintiešiem, 13. nodaļa

Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai

šķindošs zvārgulis.

Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga

ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas.

Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man

nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.

Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu.

Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.

Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.

Pieteikties pie Intas Meieres personīgi vai pa e-pastu  inta.meiere@yahoo.com



Jūsu kasiere Kristīne

82018.g. janvārī

Sākot 2018. gada draudzes darbību vispirms sirsnīgi gribu pateikties draudzes locekļiem par pagājušā

gadā sniegto ekonomisko atbalstu. Mēs to ļoti novērtējam, un tas ir nepieciešams arī mūsu turpmākai

darbībai!

Visiem pievienoju 2018. gada iemaksas zīmi draudzes nodevai (150 kronas par personu) un

ziedojumiem. Bērniem līdz 18 gadiem nodeva nav jāmaksā.

Reģistrācijas anketu pievienoju tiem, kuri vēl nav reģistrējušies.

Ceram uz jūsu turpmāko draudzes darbības atbalstu un dievkalpojumu apmeklēšanu. Jūsu aktīvā

līdzdalība dod papildus enerģiju draudzes valdei un padomei turpināt darboties ar prieku un mīlestību!

Kasieres informācija

Dievkalpojums...SvētceļojumsDraudzes mācītāja:

Ieva Graufelde

Malmvägen 16 B, 4 tr.

191 60 Sollentuna

Tālr.:  073-773 00 51

ieva.graufelde@gmail.com

Draudzes priekšsēde:

Zane Zaļkalne

Larsbergs Parkväg 3

181 39 Lidingö

Tālr.:  076-772 63 31

zane@zalkalns.se

Draudzes kasiere un

“Draudzes ziņas” sastādītāja:

Kristīne Bergholca

Sickla Kanalgata 81

120 68 Stockholm

Tālr.: 0708 69 69 02 

kristine@abc.se

Kapa jautājumi kārtojami pie:

Zaigas Zaļkalnes

Skidvägen 5

129 49 Hägersten
Tālr.:  073-632 55 81

zaiga.zalkalns@tele2.se

Tīmekļa vietne, e-pasts un Facebook:
www.draudzes.se
zviedrija@draudzes.se
www.facebook.com/
LatviesuBaznicaZviedrija/

Draudzes pasta tekošā rēķina

konta numurs:

35 17 73 – 7

Lettiska Församlingen i Stockholm

Meklētājs ieiet nezināmā, saskaras ar grūtībām,

varbūt pat ir apdraudēts, lai atgrieztos mājās ar jaunu

izpratni par sevi un pasauli. Svētceļojums ir daļēji

fiziskais ceļš, daļēji rituāls tiem, kuri meklē

dziedināšanu un atjaunošanu. Meklēšanas stimuls

varētu būt izaicinājums atrast un izpētīt savas garīgās

saknes, vēlme atbrīvoties, nodot savu cieņu, vai atrast

atbildes saviem jautājumiem.

Lai meklētu, ir jāatstāj savas mājas, gan burtiski,

gan garīgi. Ejot uz svētu vietu, kur kaut kas agrāk

noticis, atklāj kas ar tevi tagad notiek. Neapstājies,

kamēr neesi atradis atklāsmi ko ņemt sev līdz

atgriežoties mājās. Ja jums grūti fiziskais ceļš, veiciet

iekšēju meklējumu. Uzdodiet sev jautājumus. Meklējiet

atbildes jomās, kurās jūs nekad agrāk neesat laiku

veltījuši.

Noslēpumainā saruna,1896, Odilon Redon


