
    
   Kristus saka:  
 “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.”

    Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 
  Austrumanglijas un Vidusanglijas draudžu 

      A P K Ā R T R A K S T S 
      2018.GADA 1.POSMAM 

*Attēls no Džonatana Klarka (Jonathan Clarke) skulptūras “Dzīves Ceļš”. Tajā atspoguļoti daudzie 
negaidītie līkloči un pagriezieni mūsu ceļā no tumsas uz Kristus krusta gaismu. Skulptūra atrodas Ely 
katedralē. 
               

2017. gadu atcerēsimies kā Reformācijas 500. gadadienu. Par tās sākuma datumu tiek uzskatīts 
1517.gada 31.oktobris, kad Dr. Martins Luters publicēja savas 95 tēzes. M. Luters vērsās pret sava 
laika garīgo tirāniju. Garīgā tirānija diemžēl turpinās arī mūsdienās. Tā notiek katru reizi, kad 
garīgā autoritāte uzstājas kunga lomā pār citiem cilvēkiem un pieprasa paklausību likumiem un 
tradīcijām, kas nav mācīti Bībelē. Reformācija ir aicinājums kristiešiem nostāties pret tirāniju visās 
tās formās, lai kur vien to sastaptu. 
M.Lutera Reformācijas esence bija trīs “tikai” (latīniski - sola): Sola Scriptura - tikai Raksti, Sola 
Gratia - tikai žēlastība, Sola Fide - tikai ticība. Baznīcas pamatakmeņi saskaņā ar M.Luteru ir: Dievs, 
Jēzus Kristus, Bībele, Svētais Gars. M.Luters ir atkārtojis simtiem reižu, ka “Baznīcas patiesā 
bagātība ir Evaņģēliji.”  

Jūsu pārdomām daži M.Lutera teicieni. Tos lasot, atcerēsimies, ka M.Luters bija ļoti harizmātiska un 
pretrunīga personība un tieši viņa dažādie teicieni arī vislabāk viņu raksturo. 

Visi, kuri piesauc Dievu patiesā ticībā, 
godīgi no visas sirds,  

noteikti tiks sadzirdēti un saņems to, ko būs 
lūguši un vēlējušies. 

* 

Esi grēcinieks un grēko jo stipri, bet vēl 
stiprāk tici un priecājies Kristū. 

* 

Es esmu turējis daudzas lietas savās rokā un 
esmu zaudējis tās visas,  

bet viss ko es esmu ielicis Dieva rokās, tās 
visas pieder man joprojām. 

* 

Dievs parasti bagātību dod muļķīgiem 
cilvēkiem, kuriem neko citu vairāk viņš 

nedod. 
* 

Jo mazāk vārdu, jo labāka lūgšana. 

Kurš nemīl sievietes, vīnu un dziesmas, 
paliek muļķis visu savu dzīvi. 

* 

Katram cilvēkam divas lietas ir jādara 
vienam pašam - viņa ticēšana un viņa 

miršana. 

(Igaunijas Baznīcas Reformācijas 500 gadadienas 
nozīmītē - ābelīte) 

Ja arī es zinātu, ka pasaule rīt pajuks 
gabalos, es tomēr šodien iestādītu ābelīti.  

Vēlot pārdomām, lūgšanām bagātu Adventa laiku,  
lai jums priecīgi Ziemsvētki un Dieva svētīts Jaunais - 2018.gads!  

Patiesā cieņā, mācītājs Viesturs Vāvere 
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Archibīskapes Laumas Zušēvicas Ziemassvētku sveiciens 

LAI ATSKAN ZVANI 
ZIEMSVĒTKOS 

UN IEEJOT 2018. GADĀ! 
 

Zvani torņos gavilē, 
P r i e k s p lū s t b ēd u 
dvēselē. 
Z v a n u s z i n ā m 
atskanam  Viņam 
m a z a m N ā c ē j a m .                                
(Alberts Vītols) 
                                               

     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 
pie l ikt savu roku. Domā ju , tas bū tu 
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!    

Kas tumsā paliks, zvanus neizdzirdīs 
Šai vakarā, kad nāc Tu gaišu liegs? 
Nāc, sveces aizdedzini, aizdedz sirdis, 
Tu svētais Bēŗns, Tu dievišķīgais prieks! 

Kristus mīlestībā 
+  Lauma 
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 7 minūtes 7os no rīta 365 dienas! 
     Pēc  365  dienām  klāt  būs  Latvijas  valsts 
simtgades  diena.   Aicinu  LELBĀL  visā  pasaulē 
katrā  no  šīm  dienām  pavadīt  vismaz  365 
sekundes,  lūdzot kopā  ar mūsu latvju tautu.  Tā  
kā  365  sekundes  ir  6.08333  minūtes  iesaku 
noapaļot  uz  7  minūtēm,  lai  būtu  būtu  vieglāk 
atcerēties.  
     Un,  kas,  ja  mēs  norunātu,  ka  visi  LELBĀL 
locekļi,  vai  tie  dzīvotu  Austrālijā,  vai  Latvijā,  
Lielbritānijā,  Venecuēlā  vai  Īrijā,  katrs  būtu 
lūgšanā tās 7 minūtes, katru rītu pulksten 7?  Ar 
pirmiem saules stariem lai celtos mūsu lūgšanas, 
vienotas  ar  mūsu  tautu  un  ar  Dievu,  kuŖam 
pateicamies par šo dienu un katru nākamo!  
     Apbrīnojamā  žēlastībā  Dievs  turpina  svētīt 
mūsu latvju tautu visā  pasaulē  ar iespējām kopā 
sanākt un lūgt par citiem un ar citiem mūsu tautas 
brāļiem un māsām.  Latvijas Republikas Kultūras 
ministrija  rakstīja:  “Simtgades  norises  veidotas,  lai 
nostiprinātu  esošās  un  radītu  paliekošas  vērtības 
nākotnei,  kā  arī  aizsāktu ilgtermiņa  aktivitātes,  īpašu 
uzmanību  pievēršot  reģioniem,  bērniem  un 
jauniešiem.” Atsauksimies!  
     7 minūšu laikā droši, ka varam lūgt, lai Dieva 
Gars iedvesmo un dāvina radošas idejas un atklāj, 
kā  mēs varam vēl  vairāk kalpot,  lai  mūsu tautas 
bērni, jaunieši, sirmgalvji -  katrs  izjustu mūsu un  
Kristus mīlestību.  Lai katram atjaunotos cerība, ka 
patiesi  mūsu vidū  piedzīvojam dziesmas vārdus:  
“Mēs viena tauta, viena saime…”
     Dievs  lai  dāvina  skaistus  svētkus!   Būsim 
vienoti  priekā,  pateicībā  un  tautas  mīlestībā!  
Sāksim ar lūgšanām, jo tās ir tik dārgas dāvanas 
Latvijai, bet ‘maksās’ mums tikai mazliet vairāk kā 
42  stundas  visu  gadu  –  vienu  darba  nedēļu!  
Nešaubaties,  būs  arī  jums veltes  no Tā,  kas zina 
katra mūsu vajadzības un atbild žēlastībā.  Lūdzu, 
pierakstiet  savas  lūgšanas  un  pārdomas.   Ik  pa 
laikam aicināšu ar  rakstīto  dalīties.   Ja  gadījumā 
mūsu Valsts svētku dienā tā noderētu iesākt paša 
lūgšanu,  pievienoju  vienu 18.  novembrim.     Ar 
Dieva svētību dosimies!  Uz tikšanos rītdien 7 no 
rīta!  

Jūsu
+ Lauma Zušēvica
Archibīskape

Lūgšana 18. novembrim

Kungs, Visuvarenais debesu Tēvs –
Piemini Latviju.
Piemini Latviju un viņas cerības un sapņus – 
Piemini Latviju un viņas sāpes un bēdas.

Šodien liec atmosties gatavībā  cerību 
par  drošu,  taisnīgu,  gaišu   Latvijas 
rītdienu pārvērst darbos un lēmumos, 
kas  saskan  ar  Tavu  prātu  un   Tavu 
patiesību, kas ir mūžīga.

Vairo mūsu ticību un paļāvību Tev,  vienīgi 
Tevi neierobežo laiks un telpa. Tu zini,  kas 
bijis,  ir  un būs.   Novērsi  ļaunu un to,  kas 
varētu apdraudēt mūsu tautu, vai citas tautas, 
kas grib dzīvot mierā.  

Mīļais  Debestēvs,  vairo  savstarpēju 
mīlestību un svētī katru ģimeni.  Kaut 
katra māte, tēvs, bērns un piederīgais 
arī  sajustu,  ka  mēs,  Kungs,  Tava 
Baznīca esam ģimene, kas katru gaida 
un stāv gatava kopā augt un izaugt par 
vēl  pilnīgākiem  Tevis  mīļotiem, 
Kristus  atpestītiem  un  iedvesmotiem 
bērniem.

Tūkstoškārt  mēs  Tev  pateicamies  par  to 
brīvību, kuŖā mēs  dzīvojam.  Māci mums to 
novērtēt,  to  aizstāvēt  un  nekad,  nekad 
neaizmirst,  cik  dārga  tā,  un ko tas  nozīmē, 
kad tā  tiek nozagta.   Paldies par katru, kas 
reiz par tās brīvību cīnījās.  Viņus ar cieņu 
pieminam un lūdzam par tiem, kas turpina 
strādāt  par  labu  mūsu  latvju  tautai  un 
Baznīcai, tuvumā un tālumā.

Dievs, sargi mūsu tēvu zemi un 
katru mūs, kas Tev pateicās, ka 
esi  lēmis  mūs  svētīt  ar 
piederību Latvijai !  Šodien, rīt 
un  mūžīgi.   To  lūdzam  Tava 
Dēla, mūsu Kunga un Pestītāja 
Jēzus Kristus vārdā.  Āmen.
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Jāni Arvīdu Piķeli pieminot 

“Jūs esat zemes sāls… 
J ū s e s a t p a s a u l e s 
gaišums…  
(Mt.5:13a,14a) 
14. oktobrī no mums 
šķirās un Mūžībā tika 
aizsaukts i lggadē jais 
Vidusanglijas draudzes 
p r i e k š n i e k s u n 

Birminghamas kopas vecākais Arvīds Piķelis - 
cilvēks, kurš nesavtīgi kalpoja Dievam, Viņa 
Baznīcai un savai latviešu tautai. Viņš bija 
cilvēks, kurš neskatoties uz sāpēm, līdz  

pēdējam elpas vilcienam bija uzticīgs savam 
pienākumam. Arvīds Piķelis bija no tiem 
cilvēkiem, par kuriem Kristus ir sacījis: ““Jūs 
esat zemes sāls… Jūs esat pasaules gaišums…”  
Reiz viens enģelis sacīja otram: “Katrs Dieva 
darbs ir mīkla, aiz kuras slēpjas prieks.” “Dievs 
ir prieka noslēpums,” piemetināja otrs eņģelis. 
(J.Rubenis, M.Subačs) 
Vidusanglijas draudzes vārdā pateicos par 
£3000 testamentāro novelējumu latviešu 
Luteriskās Baznīcas darbības uzturēšanai 
Lielbritānijā.  
Mūžīgo mieru dodi, ak Kungs, viņa dvēselei… 

māc. Viesturs Vāvere  

               

Kristīti: Arturs Kraucis, Agnese Guķe, Mareks Kirilovs, Janush Martinkevics (Derbijā); Ieva 
Brauere (Pīterborovā); Sofija Elizabete Marta Dakša (Lesterē); Victoria Helena Grīna 
(Birminghamā). 

Iesvētīti: Agnese Guķe, Mareks Kirilovs, Arta Ķirse (Derbijā); Ieva Brauere (Pīterborovā) 

Pavadīti Mūžībā: Ilona Brigita Birzgale dzim. Rozīte (“Straumēnos”), Erna Milija Savickis 
(“Straumēnos”),  Ernests Bernhards Dīriķis (Notinghamā), Jānis Arvīds Piķelis (Birminghamā). 
               

Draudzes maksājumi 

Draudzes maksājumus - nodevas jeb nodokļus ir iespējams samaksāt pie kopu kasieriem  vai kopu 
vecākajiem pirms vai pēc dievkalpojuma. Maksājumus ir iespējams veikt arī tieši draudzes bankas 
kontā. Draudzes nodokļa ieteicamā minimālā summa ir £10. 
Vidusanglijas draudzes bankas konta detaļas:  
Banka: Barclays; Sort code: 20 49 11; Konta numurs: 70564311 
Austrumanglijas draudzes bankas konta detaļas: 
Banka: Lloyds; Sort code: 30 92 26; Konta numurs: 00116221 
Var arī nosūtīt čekus draudžu kasieriem. 
Vidusanglijas draudzes kasieris: Mr Andrejs Dunkers, Cherry Tree Farm; Rowney Green Lane, 
Rowney Green, Alvechurch, Birmingham, B48 7QS. Čekus izrakstīt uz (make cheques payable to): 
Latvian Evangelical Lutheran Church in the Midlands. 
Austrumanglijas draudzes kasiere: Mrs Aira Smith, “Bonhams”, Forest Lane, Wickham, PO17 5DW. 
Čekus izrakstīt uz (make cheques payable to): Latvian Evangelical Lutheran Parish of East Anglia. 

Paldies visiem draudžu locekļiem par ikkatru atbalstu,  
kas turpina nodrošināt draudžu darbību! 
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D I E V K A L P O J U M I  
2018.GADA 1.POSMAM 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  

DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 
Svētdien, 4.februarī, plkst.12.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 4.martā, plkst.12.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 1.aprīlī, plkst.12.00  Lieldienu dievkalpojums 
Svētdien, 6.maijā, plkst.12.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 3.jūnijā, plkst.12.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 1.jūlijā, plkst.12.00  Dievkalpojums 

NOTINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek Trinity Lutheran Church, Homefield Road, Aspley,  
Nottingham, NG8 5GH 
Svētdien, 4.februārī, plkst.15.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 4.martā, plkst.15.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 1.aprīlī, plkst.15.00  Lieldienu dievkalpojums 
Svētdien, 6.maijā, plkst.15.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 3.jūnijā, plkst.15.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 1.jūlijā, plkst.15.00  Dievkalpojums 

MANSFĪLDĀ 
dievkalpojumi notiek St.Peter’s and St.Paul’s Church, Church Side,  
Mansfield, NG18 1AP 
Sestdien, 3.februārī, plkst.11.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 3.martā, plkst.11.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 7.aprīlī, plkst.11.00  Lieldienu laika dievkalpojums 
Sestdien, 5.maijā, plkst.11.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 2.jūnijā, plkst.11.00  Dievkalpojums 

PĪTERBOROVĀ 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 10.februārī, plkst.16.00  Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 10.martā, plkst.16.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 14.aprīlī, plkst.16.00  Lieldienu laika dievkalpojums 
Sestdien, 12.maijā, plkst.16.00  Ģimenes dienas dievkalpojums 
Sestdien, 9.jūnijā, plkst.16.00  Dievkalpojums 

KORBIJĀ 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties. 
               
Visi mīļi aicināti uz mūsu Baznīcas Lielbritānijā gadskārtējās Sinodes dievkalpojumu 
Vasarsvētku svētdienā, 20.maijā, plkst.11.00, Bradfordā, Vācu baznīcā (The German 
Protestant Church), 29 Great Horton Rd, Bradford, BD7 1AA. 

 5



D I E V K A L P O J U M I  
2018.GADA 1.POSMAM 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  

BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 11.martā, plkst.14.30  Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 13.maijā, plkst.14.30   Ģimenes dienas dievkalpojums 
Kopas locekļi vienmēr mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos” 

LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek St.Ursula’s Chapel, Wyggestons, 160 Hinckley Road,  
Leicester, LE3 0UX 
Sestdien, 3.februārī, plkst.14.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 3.martā, plkst.14.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 7.aprīlī, plkst.14.00  Lieldienu laika dievkalpojums 
Sestdien, 5.maijā, plkst.14.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 2.jūnijā, plkst.14.00  Dievkalpojums 

“STRAUMĒNOS” 
dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne 
Road, Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire LE17 6DF 
Svētdien, 28.janvārī, plkst.10.00 Epifānijas laika dievkalpojums  
Svētdien, 25.februarī, plkst.10.00 Gavēņa laika dievkalpojums  
Svētdien, 25.martā, plkst.10.00  Pūpolu svētdienas dievkalpojums 
Svētdien, 22.aprīlī, plkst.10.00  Lieldienu laika dievkalpojums 
Svētdien, 27.maijā, plkst.10.00  Trīsvienības svētku dievkalpojums  
Svētdien, 17.jūnijā, plkst.10.00  Tautas sēru dievkalpojums  
Svētdien, 8.jūlijā, plkst.10.00  Dievkalpojums 

KOVENTRIJAS kopa 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties. 
Kopas locekļi mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos”. 
               
Visi mīļi aicināti uz mūsu Baznīcas Lielbritānijā gadskārtējās Sinodes dievkalpojumu 

Vasarsvētku svētdienā, 20.maijā, plkst.11.00, Bradfordā, Vācu baznīcā  
(The German Protestant Church), 29 Great Horton Rd, Bradford, BD7 1AA 

               

Kontaktinformācija 
Draudžu mācītājs: Viesturs Vāvere, tālr.: 01788 860001, e-pasts: viesturs01@btinternet.com 
Austrumanglijas draudzes priekšnieks: Prof.emer. Reinhards Vītols, tālr./fakss: 01159 374630,  
e-pasts: rvitols@talktalk.net 
Vidusanglijas draudzes priekšniece: Daira Vāvere, tālr.: 01788 860001, 
e-pasts: viesturs01@btinternet.com   
Plaša un noderīga informācija par Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu Lielbritānijā, tajā skaitā arī 
par mūsu draudzēm, atrodama: www.draudze.org.uk
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