Latvijas Evaņğēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā

Ziemeļanglijas evaņģēliski luteriskā latviešu draudze

APKĀRTRAKSTS
2018.GADA JANVĀRIS - 2018.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
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Cik skaista tu gan esi!
Tu grezno pilis, būdiņas,
Nes visur mieru, līksmību.

Izrotājot eglīti, uzpošot to
Ziemsvētkiem, šķiet
nonākam laika mašīnā un
aizceļojam atpakaļ savā
bērnībā. Jau vairākus gadus
man šis brīnumainais prieks
ir liegts, jo eglītes pušķošana
ir manas meitas ziņā. Es pat
nedrīkstu ieiet istabā, kamēr
viss nav gatavs. Bet brīnums
jau notiek tik un tā. Līdz ar
mirguļojošajiem stikla
bumbuļiem un virtenēm, un
svecīšu uguntiņām, sirds
ietrīsas un mazais bērns tevī
atkal ir pamodies.
Lūkojoties mūsu mājas
eglītē, atcerējos kādu daudz
lielāku egli, kas šogad
atceļojusi no Latvijas uz
Lielbritāniju un grezno
Ārlietu ministrijas
reprezentācijas ēku Lancaster
House.
Aizsākot Latvijas un
Apvienotās Karalistes
at t i e c ī bu s i m t g a d e s s v i n ī b a s 4 . d e c e m b r ī
Lielbritānijas ārlietu ministrs Boriss Džonsons un
Latvijas vēstniece Baiba Braže iededza Latvijas
dāvāto egli. Sešus metrus augstā egle uz Angliju
ceļoja no Valkas – vietas, kurai ir svarīga loma
neatkarīgas Latvijas valsts dzimšanā. Ideju par
Latvijas egles dāvināšanu pastiprināja arī tas, ka
pirmā Ziemsvētku egle tika dekorēta Rīgā,
1510.gadā.
Šovasar, esot Rīgā un apmeklējot Vēstures un
kuģniecības muzeju, pierakstīju tur izstādīto stāstu

par to, kā tad šī pati pir mā
Ziemsvētku egles dekorēšana notikusi.
Pasakains nostāsts par seno egli
1510. gadā, tuvojoties ziemas saulgriežiem,
Melngalvju brālības vīri esot nolēmuši doties
uz mežu, lai sadabūtu lielāko egli. Viņi
gribējuši egli Daugavas krastā nodzedzināt,
savdabīgi papildinot tā laika ziemas
saulgriežiem tradicionālo bluķa dedzināšanu.
Brālības nolīgtais mežcirtējs svinībām bija
nocirtis tik lielu egli, ka Melngalvji nolēmuši
to tomēr nededzināt, lai neapdraudētu apkārt
esošās ēkas un ļaudis. Brālības vīri sanākuši
apspriesties, ko darīt ar milzīgo egli.
Milzīgo egli Daugavas krastā pamanījuši
apkārtnes bērni. Viņi sākuši rotāt egles zarus
ar visu, ko vien spējuši sagādāt - ar
riekstiem, āboliem, kaltētām puķēm, žāvētu
ogu virtenēm un krāsainiem vilnas diegiem,
kas izvilkti no pašu cimdiem. Bērni tā
aizrāvušies, ka nemaz neesot pamanījuši milzīgās egles rotāšanai nepieciešamie
materiāli brīnumainā kārtā papildinājušies
paši no sevis!
Bijis jau gandrīz pilnīgi tumšs, kad
Melngalvji pārtraukuši savu sēdi. Viens no
tirgotājiem pēc nogurdinošajiem strīdiem
nogājis Daugavas krastā un jau iztālēm
pamanījis brīnišķo pārmaiņu, kas notikusi
ar egli. Bērnu rotājumus klājusi sarma, un egle mirdzējusi
mēnesnīcā. Melngalvji apbrīnojuši krāšņo skatu, un tirgotājs
iesaucies: “Mēs to pacelsim un rotāsim Ziemasvētkiem - šo
Ziemassvētku egli! Un mēs to nostādīsim taisni pašā pilsētas
centrā par prieku visiem.”
Ar ļaužu palīdzību egle tika nogādāta pilsētas centrālajā
tirgus laukumā (tagad Rātslaukums), kur to nostādīja taisni,
gluži kā tā bija mežā. Bērnu rotājumi tika papildināti ar
krāsainām lentēm, rotaļlietām, ornamentiem, un egle bija
žilbinoši krāšņa. Tā pati bija kā svētki.
Kad Melngalvju brālības vīri sāka pievienot rotājumus eglei,
ļaudis iznāca no saviem namiem un bija pārsteigti par
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neierasto skatu. “Šī Ziemassvētku egle - dāvana, ar kuru
mums visiem vajadzētu iepriecināt citam citu katros
Ziemassvētkos,” paskaidroja viens no brālības vīriem.
Un tā tas arī palicis līdz pat šai dienai.
Vai pamanījāt, ka Ziemsvētku egli, to, kura grezno
pilis un būdiņas, nes mieru un līksmību, radīja
bērni, ne bagātie tirgotāji. Pirmie rotājumi bija
pavisam vienkārši un sirds aizrautībā sarūpēti, ne
grezni un par lielu naudu nopirkti. Bērna spējā ticēt
brīnumiem, bērna spējā ar visus sirdi nodoties tam,
ko tu dari, bērna spējā būt vienkāršam un
patiesam, egle kļuva žilbinoši krāšņa. Kaut uz
mirkli kļūsim šajos Ziemsvētkos atkal kā bērni,
kuriem egle pati bija kā svētki! Egle - koks Dzīvības koks - mūsu dzīves simbols. Sirds

aizrautībā novēlu ieraudzīt arī savu dzīvi kā
svētkus!
“Mācekļi gāja pie Jēzus un jautāja: “Kas tad ir
lielākais Debesu valstībā?” Jēzus pieaicinājis kādu
bērniņu un nostādījis to viņu vidū, sacīja: “ Es jums
saku: patiesi, ja jūs nemainaties un netopat kā
bērniņi, jūs neieiesiet Debesu valstībā. Tad nu
ikviens, kas pats top pazemīgs kā šis bērniņš, ir
lielākais Debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu
bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani.” (Mateja ev.
18:1-5)
Jūsu māc. Daira Vāvere
Vēstniecības foto: Latvijas Ziemsvētku egle Lancaster
House hallē

Archibīskapes Laumas Zušēvicas Ziemassvētku sveiciens
LAI ATSKAN ZVANI ZIEMSVĒTKOS
UN IEEJOT 2018. GADĀ!
Zvani torņos gavilē, Prieks plūst bēdu
dvēselē.
Zvanus zinām atskanam Viņam
mazam Nācējam.
(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 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!
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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Savā dzejā par Latviju un mazliet arī par Ziemsvētku tēmu
ar mums dalās ViDaga.

Viņa pati saka, ka “dzejošana man ir tikai hobija līmenī”. Dzejas autore ir no Kuldīgas puses, no
Klosteres Sv.Pētera draudzes Turlavā. Pēdējos gados viņa dzīvo un strādā Lielbritānijā un
dievkalpojumos labprāt pievienojas mūsu draudzei Bradfordā.

Trīs sveces šovakar dedzu
mīļā Latvija Tev!
Ar ticību sirdī es raugos
un pateicībā kvēlo sirds.
Paldies, Tev, Latvija!
Paldies, Tev, Dzimtene mana!
Tu gaišu skatu dzīvei devi,
Tu sīksto cīņas sparu iemācīji.
Tas noderēs pasaules vējos,
Tas dos mums ticību sev.
Trīs sveces šovakar dedzu
mīļā, Latvija TEV!

***

Mēs laimīgi, MUMS sava valsts,
bet daudzām tautām nav tās laimes,
būt savas zemes saimniekam...
Mēs laimīgi, MUMS sava valsts,
mums sava zeme, jūras krasts,
un brīvas, brīvas debesis.....
Mēs laimīgi, MUMS sava valsts
mēs esam viņas stiprais balsts,
mums neļaus pagurt brīvais gars
Mums senais senču cīņas spars,
mums saknes zemē dziļi sētas.
Mēs LAIMĪGI!!! MUMS SAVA VALSTS!!!
***

Dzintarjūras malā stāvot, es saku:
-Nāc, nāc līdzi, nāc, iesim vēlreiz
Savu šūp’ļa zemi pārstaigāt…

Nāc paklausies putnu korī,
Kas vasaras rītos tik daudzbalsīgs treļļo,
Nāc ciemos pie meža,
Kas iztālēm sveicienus māj,
Bet promejot gurdas atvadas šalc.
Nāc, pasēdi klusi
Pie ezera zila un ieklausies niedru švīkstoņā asā,
Nāc, paņem plaukstā
Vēso rīta rasas lāsi,
Tā dzidra un tīra kā asara mirdz…

Tur upes un tīrumi, pļavas un purvi,
Tur kalni un pakalni pretī mums steigs,
Tur alas un akmeņi savas teikas teiks,
Tur austās sagšas un jostas
Mūs kopīgā taut’dziesmā sies.
Ak Latvija, Latvija mana!
Tavs vārds ar varvīksnes tiltu debesīs ierakstīts
Un manā sirdī… jau šūpulī likts.

****

būs eglītē piparkūku brīnums
būs svecīšu spožās liesmas
būs eņģeļu figūras zaros kārtas
un skaisti sārtie bumbuļi
mirdzinās sānus
būs dziesmu skaņām piebērts gaiss
būs acīs mirdzošs prieks
būs zem egles zariem dāvanas.....
būs kanēļa un karstvīna aromāts
būs pīrāgu smarža
un cepeša brūnā garoza
būs......
jā, tas viss būs,
tai lielajā veikalā
aiz ielas stūra....
...bet mēs, mammīt,
šovakar, attīsim lielo piparkūkas sirdi,
vai atceries cik ilgi jau to taupījām?
un kopīgi pa gabalam mutē kausēsim
un tēju no siltām, kūpošām krūzēm malkosim
klusiņām dungosim dziesmiņu kādu
par eņģeļiem un tālum tālo zvaigzni
tad arī mūsu durvīm nepaies garām
tas brīnums, kas šonakt'i nāks..
būs eglītē piparkūku brīnums
būs svecīšu spožās liesmas
būs...
tur aiz ielas stūra būs....
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Kristīta: Sienna Monica Woodhouse (19.11.17)
Aizsaukti Mūžībā: Egons Vitauts Graudiņš (30.08.17.), Ilze Aina Upītis (11.11.17.)

NĀKAMIE DIEVKALPOJUMI
Svētdien, 21.janvārī, plkst.11.00
Svētdien, 18.februārī, plkst.11.00
Svētdien, 18.martā, plkst.11.00
Svētdien, 15.aprīlī, plkst.11.00
Svētdien, 20.maijā, plkst.11.00
Svētdien, 17.jūnijā, plkst.11.00
Svētdien, 15.jūlijā, plkst.14.00

Epifānijas laika dievkalpojums
Gavēņa laika dievkalpojums
Gavēņa laika dievkalpojums
Lieldienu laika dievkalpojums
Vasarsvētku dievkalpojums (Sinodes dievkalpojums)
Tautas sēru dievkalpojums
Kapusvētku dievkalpojums Nab Wood kapsētā

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā ikgadējā sinode notiks
sestdien, 19.maijā, Bradfordas Daugavas Vanagu namā
svētdien, 20. maijā plkst.11.00 notiks Vasarsvētku (sinodes) dievkalpojums,
kurā visi mīļi aicināti piedalīties
Dievkalpojums notiks Vācu protestantu baznīcā Bradfordā:
German Protestant Church, 29 Great Horton Road, Bradford, BD7 1AA

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
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