Latvijas Evaņğēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā

Ziemeļanglijas evaņģēliski luteriskā latviešu draudze

APKĀRTRAKSTS
2019.GADA JANVĀRIS - 2019.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

Archibīskapes Laumas Zušēvicas Ziemassvētku sveiciens
Kristus gaisma Adventā, Ziemsvētkos un 2019. gadā
Reiz pirms 70 gadiem, neparastā vietā un laikā,
skolotājs Eicēns latviešu bērniem bēgļu nometnē
par Ziemsvētkiem brīnišķīgi mācīja: “Ja no rīta es
pie sava loga sniegā redzu pēdas, tad domāju: naktī
kāds ir garām gājis, vīrietis vai sieviete, liels vai
mazs. Bet visu es nevaru pateikt: vai viņš ir bijis
jauns vai vecs, labs vai ļauns, vai mans draugs vai
ienaidnieks. Tamdēļ viņš man jāredz, man ar viņu
jārunā, man viņu jāpazīst… tā Dievs aicina Viņu
saredzēt Kristus Bērnā, Viņa Dēlā… jo, kā vēstule
ebrejiem māca: šinīs pēdējās dienās Dievs uz
mums ir runājis caur savu Dēlu… te Viņa vaiga un
godības atspīdums.” Viņa vaigs mums dziļi sirdī
rakstīts. Nebūtu mēs Jēzu Kristu pazinuši, Dievs
mums būtu palicis apslēpts.”
Gaismā grūti ko paslēpt.
Adventa laikā un Ziemsvētkos
pasaulē aug gaisma ap mums un
mūsos.
Baznīcās atskanēs
Dieva vēsts: “Tauta, kas staigā
tumsībā, ieraudzīs spožu
gaismu. Pār tiem, kas dzīvo
nāves ēnas zemē, atmirdzēs
gaisma,” (Jes. 9:1) Atskanēs
Dieva mīlestības vēsts, ka mums dzimis Pestītājs,
kas ir Kristus, tas Kungs! Un, kad no silītes
Betlēmē izstaroja šī svētā, svētīgā gaisma, tā lauza
nakts tumsu un viscietākās cilvēku sirdis.
Bet ne toreiz, ne arī tagad visi izvēlas sekot šai
gaismai. Kas dod spēku nožēlot grēkus, izlīgt
vienam ar otru, piedot otram un sev? Vēl pasaule

cīnās, dzīvo tik daudz Dieva bērni bez gaismas, kas
dziedina, dāvina
mieru, prieku, visu, kas nes dzīvību. Kristus teica:
“Es esmu pasaules gaisma; kas seko man, tas
nestaigās
tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma!” (Jņ.8:12)
Neviena svecīte nespēj līdzināties šai Ziemsvētku
dāvanai! Šī dzīvības gaisma liek doties kā gudriem
vīriem pa citu ceļu pie tiem, kam vēl jādzird Prieka
vēsts. Ceturtā gadu simtenī Baznīcas tēvs Atanāzijs
rakstīja: “Viņš kļuva par to, kas mēs esam, lai mūs
pārvērstu par tiem, kas Viņš ir!”
Loģiski iznāk, ka mēs, kas esam Viņā, esam arī
gaisma! Tādēļ nav vienalga, kā
mēs tagad izturamies. Mūsu
gaisma spīd, gaiši vai tumši, un
rāda citiem, kas mēs esam, bet
vēl patiesāk - rāda ceļu uz
Dievu, kuram vien pieder gods
un mūsu pateicība. “Kas mēs
esam” - ir jautājums, kas
nodarbinājis mūsu Baznīcu
sevišķi spilgti 2018. gada laikā.
Esam nonākuši dziļi sāpīgos
konfliktos ar LELB. Kā tas var būt, kāds prasīs?
Mēs visi lasām tos pašus Svētos Rakstus un
pielūdzam to pašu Pestītāju, bet tik atšķirīgi
kādreiz atbildam uz būtiskāko jautājumu – ne “kas
mēs katrs esam”, bet “kā Viņš mums katram
atklājies savā vārdā un aicinājumā”. 119. psalma,
105. pants atgādina, kur mums vajadzētu atkārtoti
meklēt gaismu tālākam ceļam: “Tavs vārds ir
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gaismeklis manām kājām un gaisma manām
takām!” Lai tā gaisma vada mūs un svētī mūs,
ieejot 2019. gadā!
Ticēsim, lūgsim, paļausimies, jo, kur divi vai
trīs ir sapulcējušies Viņa vārdā, tur Viņš sola būt
klāt, kas ir mūsu miers, mūsu gaismas un
mīlestības avots. Ģimenēs, draudzēs, sanāksmēs
lūgsim cits par citu, bet arī vēl vairāk par tiem, kas
vēl dzīvo tumšās, aukstās vietās un nav ieraudzījuši
ne Viņa pēdas, nedz gaismu savās dzīvēs, vai tik
smagi cietuši dabas katastrofās, ugunsgrēkos,
plūdos, briesmās, ka jūt - vairs nav nākontes, nedz
cerības! Dzejolī “Ziemassvētku gaisma” Elza
Ķezbere atgādina: “Ko cilvēks ceļ un saliek, Viss
drūp; zūd laiks un miņa. Tik viena gaisma paliek –
Tā Mīlestības ziņa”.
Tā Dieva Mīlestības ziņa ir tava, ko tālāk dot!
Kas pasauli padara gaišāku arī tam, kas tavās pēdās

iet. Pateicos jums katram, kas esat mūsu Baznīca kas strādājat, gaismu izstarojot gan savās draudzēs,
ģimenēs, skolās un pildot uzticētos amatus! Vai
varat iedomāties, ka tieši pareizā laikā, vietā un
veidā jūs kādam esat Kristus gaisma?! Jūs kādam
esat Kristus! Tā ir Mīlestības ziņa!
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus
Latvijas Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu
jums katram gaišus, priecīgus, Kristus mīlestības
svētītus Ziemsvētkus!
Līdz ar jums lūdzu, lai Dievs mūs visus vada un
svētī 2019. gadā - Latvijā un ārpus tās! Viņš lai
vairo Kristus gaismu pasaulē un pasargā mūs no
ļauna! Dievs ir nomodā kā Jāzeps, sargājot Dieva
gaismas svētīto Kristus Bērnu.
Nomodā esam arī mēs!
Jūsu+ Lauma

No kādām saitēm savā dzīvē jūs varētu atbrīvoties, lai dotu vairāk vietas Dievam?

“Kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā;
dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts.” (Mateja ev. 8:8)
Amerikas Neatkarības deklarācijā teikts, ka
cilvēkam ir “neatņemamas tiesības” tiekties
pēc laimes. Dievs mūs ir radījis, lai mēs
būtu laimīgi un priecīgi
šajā un nākamajā
pasaulē”, un Jēzus to
pasaka vairākas reizes
evaņģēlijā (sk.Jņ 14-17).
Vienīgā atšķirība starp
izpratni par laimi
e v a ņģē l i j ā
un
Neatkarības deklarācijā
ir tā, ka jebkāda laime,
kas no dzīves tiek pieprasīta, nekad nekļūst
par laimi, jo tiekšanās pēc tās ir pārāk
narcistiska un uz sevi vērsta. Prieks, ko šī
pasaule nevar dot (Jņ 14:27), vienmēr nāk
kā dāvana tiem, kuri to gaida un gatavo
šim priekam vietu sevī. Pirmajā gadījumā
laime ietver savas nozīmības uzsvēršanu,
otrajā - sevis atdošanu. Pirmajā ir ņemšana,
otrajā - došana. Tā ir ļoti atšķirīga

dinamika. Tauriņu nevar noķert, dzenoties
tam pakaļ. Ir jāsēž mierā, un tad tas
nolaižas uz tava pleca. Tad tas izvēlas tevi.
Tā ir patiesā laime.
Meklējot savu personisko
laimi, mēs bieži radām
elku, kurš agrāk vai vēlāk
noteikti kritīs. Visi
m ēģi n ā j u m i n o s a r g ā t
kādu pilnīgu un personīgu
laimi, kamēr visapkārt ir
tik daudz ciešanu,
sakņojas ilūzijā par
pasauli, kurā dzīvojam. Šādi laimīgs var
justies tikai tad, ja zināmā mērā
norobežojas no realitātes un atsakās no
solidaritates ar visu lietu, pat no sevi paša,
“otru pusi”.
Abas dzīves puses ir labas un
nepieciešamas skolotājas; patiesībā
neveiksmes un kļūdas mums iemāca daudz
vairāk nekā panākumi. Neveiksmes un
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panākumi bieži tiek saukti par “Dieva
divām rokām”. Ir nepieciešamas cīņas gan
ar mūsu tumsu, gan ar mūsu gaismu, lai
izveidotu mūs par patiesiem Dieva
berniem, bet, protams, mēs pretojamies
“Dieva kreisajai rokai”, kas parasti nozīmē
ciešanas (proti, kontroles zaudēšanu).
Mateja evaņģēlija tekstā lasām, ka tieši
romiešu centuriona kalpa ciešanas izveda
centurionu ārā no viņa ērtā mājokļa un
ieaicināja tajā Jēzu. Ciešanas un
solidaritāte ar citu ciešanām ļoti labi
“sagatavo vietu” mūsu iekšienē. Iespējams,

tieši ciešanas, neveiksmes un kļūdas ir
mūsu lielākie garīgie skolotāji.

18.novembrī Latvijas simtgades dievkalpojums

un pamatīgām saknēm. Mūsu atmiņās un
domās aizslīd vecāku, vecvecāku, radinieku un
tuvinieku - dzīvo un jau
Mūžībā aizsaukto - mīļās
sejas. Varbūt jūtamies kā
dzijas dzīpars, ieausts raibā
paaudžu un dzimtas segā. Un
katrs no mums, veidojot tālāk
savas ģimenes, ieaugam un
ieieaužamies mūžīgajā kokā
un mūžīgajā segā - Latvijā.
Sanākot kopā - ģimenes lokā,
draudzē, skoliņā, deju kopā,
teātrī, kādā koncertā,
sarīkojumā, sēdē, sapulcē vai
kongresā, sanākot kopā cieši
jo cieši, kā šodien, mēs
mācāmies saprast - kāds tas ir
brīnums, ka varam būt un ka
tik daudz mums ir dots, ja
vien mēs to nepaturam pie
sevis.
Šajā Latvijas svētku laikā,
atskatoties uz mūsu tautas priekšstāvjiem, kas
veidojuši mūsu valsti, atskatoties arī uz mūsu
ģimenēm un dzimtām, pajautāsim sev, kas ir
mani augļi, ko es varu otram cilvēkam dot.
Nevis saņemt, bet tieši dot. Vai ir kāds vārds,
kaut kas ko varu pateikt, kaut kas ko varu
izdarīt. Pamēģināsim ar to, kas mums ir dots,
dalīties ar citiem.

Pateica viens: Dzimtene.
Pateica otrs: Dzimtene.
Pateica trešais: Dzimtene
Un radā tauta.
Pateica tauta: Dzimtene.
Un kļuva tauta mūžīga.
(Ojārs Vācietis)
Ne katrs atsevišķi, ne
vienkārši - viens, otrs,
trešais, bet kopā pasakot,
padarot, izcīnot, aizstāvot,
daloties un mīlot radās
tauta un tauta kopā radīja
mūžīgo Latviju. Šī
kulminācija notika
1918.gada 18.novembrī,
kad piedzima tautas
izsapņotā, izcerētā un
izlolotā Latvijas valsts.
Mūžsenās tautas ilgas un
cerības, kā Dieva balss izsauca to realtātē. Jo
tas ir Dieva darbs radīt mūsu dzīvē to, kā vēl
nav, ja vien mēs uzticamies un sekojam Dieva
aicinājumam.
Dzimtene, tēvzeme, tēvija… Kad pārdomājam,
ko mums nozīmē šie vārdi, tad visbiežāk
sajūtamies, kā atvases vai zari, kas izauguši no
jau vecākiem, varenākiem zariem, no stumbra

(Fragments no Ričarda Rora grāmatas
“Gaidot Ziemassvētkus. Meditācijas katrai
adventa dienai.”)

Mācīsimies ticībā paļauties Dieva žēlastībai
ne tikai šajā Adventa laikā, bet Dieva mums
dāvātajā laikā, ko saucam par savu dzīvi.
Novēlu prieka pilnus Ziemsvētkus un
Dieva svētītu Jauno - 2019.gadu!
Jūsu māc. Daira Vāvere
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Netaupīsim to tikai sev. Tas mainīs mūsu
savstarpējās attiecības.
Uzticēsimies Dievam, tam, ka Viņš var visu
darīt jaunu, citādāku, nekā domājam, ka varam
piedzīvot brīnumu. Atverot sevi, savas sirdis un
ļaujot Dievam caur sevi darboties, varam darīt

laimīgus citus. Dievs ņem to, kas ir mans. Viņš
to svētī un caur to dara brīnumus. Tas, kas
padara mūs laimīgus ir nevis manta, kas mums
pieder, bet attiecības, kuras mēs izveidojam
caur visu to, ko Dievs mums ir devis.
māc. Daira Vāvere

Kristīti: Adelīna Marta Jēkabsone, Rendijs Briedis, Liams Kristians Rudzītis, Kimberlija Kristiana
Karaļeviča, Samanta Keita Spage, Elvis Koncis
Kristīti un iesvētīti: Ralfs Jermanis, Elita Briede, Igita Grebežniece, Arnis Koncis
Iesvētīti: Sanita Baumane, Inguss Rudzītis
Pavadīti Mūžībā: Ēriks Upīte, Tatjana Dambītis, Ēvalds Edvards Avotiņš,
Roberts Ernests Ansbergs

NĀKAMIE DIEVKALPOJUMI
Svētdien, 20.janvārī, plkst.11.00
Svētdien, 17.februārī, plkst.11.00
Svētdien, 17.martā, plkst.11.00
Svētdien, 21.aprīlī, plkst.11.00
Svētdien, 19.maijā, plkst.11.00
Svētdien, 16.jūnijā, plkst.11.00
Svētdien, 14.jūlijā, plkst.14.00

Epifānijas laika dievkalpojums
Dievkalpojums
Gavēņa laika dievkalpojums
Lieldienu dievkalpojums
Dievkalpojums
Trīsvienības svētku dievkalpojums
Kapusvētku dievkalpojums Nab Wood kapsētā

DRAUDZES ZIEDOJUMI

Draudzes padome, 2018.gada 13.janvāra sēdē vienojās, ka draudzes gada nodokļa ieteicamā minimālā
summa ir £15. Lūdzam jūsu atbalstu draudzes darbam!
Draudzes maksājumus - nodokļus un ziedojumus ir iespējams samaksāt pie draudzes darbiniekiem pirms vai
pēc dievkalpojuma.
Maksājumus var kārtot arī pa pastu:

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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