Latvijas Evaņğēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā

Ziemeļanglijas evaņģēliski luteriskā latviešu draudze

APKĀRTRAKSTS
2017.GADA JANVĀRIS - 2017.GADA JŪLIJS
Draudzes mācītāja: Daira Vāvere, Bungalow 6, Catthorpe Manor, Lilbourne Road,
Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF, tālr. 0188 860001,
mob.: 07549 878748, e-pasts: viesturs01@btinternet.com
Draudzes priekšniece: Anita Burkevica, 5 Moorfield Ave., Bradford, B3 7HH,
mob.: 07856 037970, e-pasts: burkevicaanita@gmail.com
Dievkalpojumi notiek Vācu protestantu baznīcā Bradfordā:
German Protestant Church, 29 Great Horton Road, Bradford, BD7 1AA
Priecīgi Ziemassvētki klāt!
Prieka zvans sāk gaisu tricināt.
Dziesmas skan, gaisma līst,
Svētku smaržas visapkārt klīst.
Klāt Ziemassvētki un šīs jautrās un priecīgās
Ziemassvētku dziesmas vārdi izsaka mūsu visu lielu un mazu noskaņojumu. Dabā gaismas kļūst
arvien vairāk, arī līdz ar Ziemsvētku vakarā
iedegtām tik daudz svecītēm un lampiņām
Ziemassvētku eglītē!
Un ir taču tā, ka šajā svētku laikā mūs apņem un,
varam teikt, ka pat gaisā jūtam Ziemassvētku
prieku, to mazliet nemierīgo, bet patīkamo svētku
rosību.
Ko gan mēs katrs iedomājamies, kad mēģinām
atbildēt uz jautājumu: “Kas ir Ziemassvētki?” Ko
savā iztēlē skatām? Vai tie ir gleznaini ziemas skati?
Vai visi mīļie un ģimene ap pusdienu galdu? Vai
Ziemassvētku dievkalpojums un tur dzirdētie vārdi
par silīti, bērniņu, eņģeļiem, ganiem?… Un tad
pēkšņi mūsu iztēli un domu gleznas pārtrauc
kārtējā reklāmas pauze par Ziemassvētku dīvāniem
un sofām, Ziemassvētku jaunajiem logiem mājai vai
mīkstajām kāju pēdām, kuras uzdāvināt sev
Ziemassvētkos ar īpašu pedikīra rīku komplektu.
Un tā tālāk. Līdz ar Ziemassvētku pakļaušanu
veikalam un tirgum, svētku patiesā būtība, patiesais
stāsts sāk slīdēt mums garām, bieži vairs neko
neizsakot.
Un tomēr… Mūsu dvēselē ik reizi kaut kas
sakustās, kaut vai tikai ieraugot šos senos tēlus uz
Ziemassvētku kartiņām, vai dzirdot par tiem
Ziemassvētku dziesmās. Dvēsele ilgojas uzņemt
Dievu, ilgojas ielaist Dievu sevī, ilgojas kļūt par
Dieva bērnu. Ziemassvētki nav kāds notikums, kurā

rosāmies tikai mēs paši. Šo svētku būtība ir tieši
pretēja: tajos kaut ko dara Dievs.
Pirms vairāk nekā 2000 gadiem Dievs ienāca
cilvēces vēsturē kā cilvēks Jēzus. Varam sacīt, ka ar
šo notikumu, Dievs pārtulkoja sevi cilvēkā, lai
cilvēks būtu spējīgs un varētu izlasīt viņa, Dieva,
būtību. Kristus piedalās mūsu dzīvē, gan priekos,
gan arī mūsu ciešanās, un atklāj, ka mēs, pārspējot
redzamās un neredzamās atkarības no ļaunuma,
varam atgūt dzīvei jēgu. Tā arī ir pestīšana - dzīves
jēgas iegūšana.
Kāds nezināms brazīliešu dzejnieks ir ļoti trāpīgi
aprakstījis atbildi uz jautājumu: “Kas ir
Ziemassvētki?” Lūk, ko viņš raksta:
“Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram piedod, ir
Ziemassvētki. Katru reizi, kad cilvēki parāda
izpratni saviem bērniem, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad kāds palīdz otram, ir Ziemsasvētki.
Katru reizi, kad kāds izlemj sākt godīgu dzīvi, ir
Ziemassvētki.
Katru reizi, kad piedzimst bērns, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad tu mēģini savai dzīvei iegūt jaunu
jēgu, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad jūs viens otru uzlūkojat ar sirds
acīm, ar smaidu uz lūpām, ir Ziemassvētki.
Jo ir dzimusi mīlestība.
Jo ir dzimis miers.
Jo ir dzimis taisnīgums.
Jo ir dzimusi cerība.
Jo ir dzimis prieks.
Jo ir dzimis Kristus, Kungs.”
Un līdzīgi kā Dievs piedzima pasaulē kā cilvēks, tā
tagad cilvēka sirds ir tā vieta, kur piedzimst Kristus
un līdz ar viņu piedzimst - mīlestība, miers,
taisnīgums, cerība un prieks un ir Ziemassvētki!
Jūsu māc. Daira Vāvere

Bija 1946. gads. Latvieši pulcējās bēgļu nometnēs
rīkotajos dievkalpojumos. Viņu mācītāji centās sagādāt
ilustrācijas dziesmu lapiņām. Starp daudzām citām,
kartiņā redzam Anša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā
ģimene ir ceļā uz Ēģipti. Pretim pūš stiprs vējš. Zem
zīmējuma lasām divus vārdus no Mateja ev. 2:14: “…
un bēdza…” angļu valodā un citās, parasti tulko,
“devās prom”, vai ‘aizgāja’ uz Ēģipti. Paši būdami
bēgļi, latviešu tulkotāji un šis mākslinieks gribēja
atgādināt, ka ir liela atšķirība starp to vai dodies prom,
vai bēdz. Vienā gadījumā, liekas, pats izvēlies kurp
doties, otrā, citu rīcība nosaka tavējo.
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Priekā atzīmējot Kristus piedzimšanas svētkus
un lūdzot, lai Dievs bagātīgi svētī visus savus
bērnus 2017. gadā, aicinu īpaši pieminēt
pasaules neskaitāmos bēgļus. Kā reiz Kristus
Bērna ģimene, tā tagad, viņi dodas pretī vējam
- briesmās un grūtībās. Dodoties pretī
nezināmai nākotnei, lai stiprina apustuļa Pāvila
vārdi: “Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās,
neatlaidīgi savās lūgšanās.”
(Rom. 12:12)
Atcerēsimies lūgt par tiem, kuŗiem mēs, latvieši,
varētu sniegt iedrošinājumu, jo mūsu tautas un
Baznīcas vēsture apliecina Dieva uzticību
vishaotiskākajos laikos.
Ta notika arī pirms 70 gadiem, kad māc. Kārlis
Purgailis devās no kalpošanas ASV
uz
Santpaulu, pie latviešiem. Domājot par
bēgļiem, kas dodas jūŗā, mācītāja vārdi liekas
tik mūsdienīgi: “Ārā aurē vējš un šļakst viļņi,
kuģis grīļojās kā piedzēris. Un šis ir ziemsvētku
vakars, kad ģimenes sapulcējas gan mājās, gan
arī baznīcās pie eglītes, pieminot Kristus
dzimšanu. “Miers virs zemes” – bet ne uz jūras.
Aiz apaļā lodziņa, kur mana vieta,
trako
saniknotā jūrā. Kad Kristus piedzima, tam
nebija vietas. Mūsu dienās ir daudz vietu, bet,
kas mums tagad trūkst, ir Kristus.”
Tas ir tāpat kā tagad, kad tik daudziem trūkst
Kristus, bet, paldies Dievam, netrūkst arī, kas
Viņam tic un kalpo! Un vēl pasaules malu
malās atskan vēsts, kam spējas pārvērst
cilvēkus: “Nebīstieties, redziet, es jums
pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo

jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs,
kas ir Kristus, Kungs.” (Lūkas ev. 2:10-11) Un
Viņš dala veltes, kuŗu skaits aug, jo vairāk tās
atdodam! Tā darbojās Dievs un jūs, kas kopā
esiet mūsu Baznīca!
No sirds pateicos
LELBāL prezidijam, Virsvaldei, Tijai Abulai,
savai draudzei un katram jums par uzticīgo
darbu, lūgšanām, ziedoto laiku un līdzekļiem!
Jūsu kalpošana ir dāvana, kas nes godu Dievam
un svētību neskaitāmiem mūsu draudzēs un
latvju tautā.
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus
Latvijas Virsvaldes un savā vārdā šajos
Ziemsvētkos un 2017. gadā novēlu ticību,
cerību, spēku, laimi, izturību un mīlestību!
Šogad liels prieks sveikt jaunus draugus, jo mēs
esam auguši! Ar jauno apgabalu Latvijā, ar
jaunu draudzi Īrijā! Turpinot augt, lūgsim, lai
Dievs sargā no visa, kas vairotu sāpes vai liegtu
latvju tautai vai mums garīgi augt, saņemt Viņa
žēlastību vai piedzīvot Kristus mīlestību. Viņš
lai dziedina, saved kopā, pasargā un dāvina
mieru. 2017. gadā atzīmēsim Reformācijas
500. gadadienu! Arī tādēļ noslēdzu ar Mārtiņa
Lutera atgādinājumu. Atceries - “Eņģelis
nesaka tik vien, ka Kristus ir dzimis; viņš teic:
jums, jums Viņš ir dzimis!”
Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā un
Ziemassvētku priekā!
Jūsu Lauma Zušēvica, archibīskape

PALDIES PAR “ORDENI”!
Un es dzirdēju Kungu sakām: “Kuru lai es
sūtu? Kurš ies un runās par mums?” Tad
teicu:“Es te, sūti mani!” (Jes 6:8)

29.augustā, South Kilworth ciema Sv.Nikolaja
Anglikāņu baznīcā notika mans ordinācijas
dievkalpojums, kuru vadīja archibīskape
Lauma Zušēvica.

NO
DRAUDZES PRIEKŠNIECES

Lai ilgas pēc Ziemassvētkiem
Tev sniedz mieru, kas iemājotu Tavā sirdī.
Baltas domas un cerības, kas piepildās,
Ticību, kas netiek pievilta,Gaišo svētku prieku un ilgstošu mīlestību.....
Sveicināti visi!
Ir decembris, beidzamais gada mēnesis un arī
Ziemassvētku laiks. Tas ir laiks smelties
iedvesmu un svētku noskaņu. Ziemassvētki ir
jaunas dzīvības, jaunas gaismas svētki, pašas
lielākās tumsas laikā. Tie pāršķeļ tumsu, kā
gaismas šautra, un atņem tai spēkus plesties
plašumā. Šie ir gaismas uzvaras svētki pār
tumsu.
Sis ir arī laiks, kad atskatāmies uz aizvadītā
gada padarītajiem darbiem. Atceroties labo,

Vasaras sākumā, kad jau bija zināms manas
ordinācijas datums, runāju ar kādu draudzes
locekli par nākamajām aktivitatēm draudzē.
Viņa teica: “Tad, kad tu saņemsi to ordeni, tad
parunāsim par citām lietām… “ Sanāca
interesanta vārdu spēle.
Neskatoties uz to, ka tā ir tikai vārdu spēle,
ordinācijas dienā tiešām jūtos tā, it kā būtu
saņēmusi ordeni.
Mans ordenis bija garīdznieki un draudžu
locekļi un visi mani ceļabiedri, kuri gāja kopā
ar mani ceļā uz garīgo amatu. Paldies jums!
Paldies par ordeni un ordināciju!
māc. D.Vāvere

analizējot ne tik veiksmīgo un plānojot nākamo.
I r a r ī s a p ņ u u n c e r ī bu l a i k s. M ū s u
Ziemeļanglijas draudze, apvienojoties divam
draudzēm (Līdsā un Bradfordā), pašlaik nevar
lepoties ar lielu draudzes locekļu skaitu. Tāpēc
viena no manām cerībām nākamajā gadā ir
pielikt visas pūles, lai pēc iespējas vairāk ticīgu
cilvēku rastu sirdsmieru un garīgo atbalstu.
Dažreiz gadās, ka tādi cilvēki ir mums lidzās,
rokas stiepiena attālumā, taču pat nenojauš, ka
palīdzība un atbalsts ir tepat blakus. Tāpēc
aicinu jūs, kas Dieva Vārdu jau esat atraduši,
palūkoties apkārt, varbūt kādam ir
nepieciešams garīgs atbalsts. Mēs ar prieku
uzņemsim tos savā pulkā.
Ziemassvētku vakars tas ir brīdis, kad ģimenes
cenšas sanākt kopā. Gaišus un svētīgus jums šos
svētkus kopā ar saviem mīļajiem un no sirds
novēlu:
Lai jūsu mājas durvis ir plaši atvērtas svētkiem,
Logi - gaišu domu eņģeļiem,
Bet sirdis Ziemassvētku brīnumam.
Ticiet labajam un skaistajam vienmēr!!!!
Anita Burkevica, draudzes priekšniece

Kristīti: (18.09.2016) Inga Šēfere, Aija Balode, Sanita Balode,
Kristīti un iesvētīti: (18.09.2016) Jānis Kristiāns Stols, Artis Šēfers, Amina Balode,
Adrians Balodis, Filips Balodis, Markus Andrejs Balodis

Kristību un iesvētību dievkalpojumā kristību sakramentu saņēma 9 cilvēki - gan bērni, gan jaunieši,
gan pieaugušie. Trīs māmiņas tika iesvētītas un pirmo reizi saņēma Svēto Vakarēdienu. Labāku
iesākumu savai kalpošanai nespēju iedomāties. Viņi ir mani pirmie! Paldies, ka kopā varējām svinēt
Dieva klatbūtni šajā dievkalpojumā!
Māc. D.Vāvere

NĀKAMIE DIEVKALPOJUMI
Svētdien, 15.janvārī, plkst.11.00
Svētdien, 19.februārī, plkst.11.00
Svētdien, 19.martā, plkst.11.00
Svētdien, 16.aprīlī, plkst.11.00
Svētdien, 28.maijā, plkst.11.00
Svētdien, 18.jūnijā, plkst.11.00
Svētdien, 16.jūlijā, plkst.14.00

Dievkalpojums
Dievkalpojums
Gavēņa laika dievkalpojums
Lieldienu dievkalpojums
Dievkalpojums
Tautas sēru dievkalpojums
Kapusvētku dievkalpojums Nab Wood kapsētā

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā ikgadējā sinode notiks sestdien, 20.maijā,

svētdien, 21. maijā plkst.11.30 notiks sinodes dievkalpojums,
kurā visi mīļi aicināti piedalīties
adrese: Catthorpe Manor, Lilbourne Road, Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF

DRAUDZES MAKSĀJUMI

Lūdzam jūsu atbalstu draudzes darbam, maksājumus pieņem:
Anita Burkevica, 5 Moorfield Ave., Bradford, BD3 7HH
Irēne Novadnieks, Moorside Cottage, Union Lane, Ogden Halifax, HX2 8BP
Čekus izrakstīt uz (make cheques payable to): Latvian Lutheran Church
Paldies visiem draudžu locekļiem par ikkatru atbalstu, kas turpina nodrošināt
draudžu darbību!
Plaša un noderīga informācija par Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu Lielbritānijā, tajā skaitā
arī par mūsu draudzi: www.draudze.org.uk

