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

    Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 
  Austrumanglijas, Vidusanglijas un Ziemeļanglijas draudžu 

      A P K Ā R T R A K S T S 
      2021.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. 

                

Ziemsvētku tautas dziesma saka: 
“Tumsā sēžu vakarā, dzirdu Dievu atbraucot, 
Laužu skalu, dedzu guni, laižu Dievu istabā.” 

Ir pienācis Advents un iesācies 
jauns Baznīcas gads. Drīz 
pienāks arī Ziemsvētki un 
Jaunais kalendārais gads. Ko 
tas mums nesīs - mēs nezinām, 
be t t i cam uz to l abāko . 
Ikdienas ziņās klausāmies par 
p a n d ē m i j u , v ī r u s u , 
saslimšanām, ierobežojumiem, 
e k o n o m i k a s l e j u p s l ī d i , 
bankrotiem, “breksitu” un 
arvien vairāk nelaimīgiem un 
i z m i s u š i e m c i l v ē k i e m . 
Klausāmies par visu to, kas ir 
bijis tik raksturīgs cilvēcei tās 
pastāvēšanas vēsturē.  
Šķiet, ka šobrīd patiešam “sēžam ļoti, ļoti 
tumšā istabā”. Kā vēl nekad, šogad mēs 
gaidām Ziemsvētkus. Gan kā ziemas 
saulgriežus, kad visdziļākai tumsai seko 
jauns gaismas pieaugšanas periods, kā 
Dieva dzimšanas laiku,  kā gaismas uzvaru 
pār tumsu, kā labā, baltā, tīrā, spodrā, gaišā 
uzvaru pār ļaunumu. 
Mēs, kā jau lielāka daļa cilvēku, katru dienu 
bieži zūdāmies un esam sarūgtināti, ja dzīvē 

kaut kas nenotiek pēc mūsu prāta, 
ka ieplānotais modelis sajūk. 
Pārsteidzošā kārtā Dievu “savā 
istabā” mēs ielaižam tad, kad 
mums ir grūti, kad mums sāp, kad 
esam apmulsuši, kad esam tumsā.  
Laikā, kad esam neziņā, Ziemsvētki 
aicina apgriezt mūsu priekšstatus 
otrādi un ieraudzīt, ka Kristus nāk 
vienmēr; Dievs ir klāt vienmēr. Tie, 
kas neesam klāt, esam mēs. 
Kads skolnieks reiz esot jautājis 
sirmajam skolotājam: “Meistar, kur 
mājo Dievs?” 
“Un kā tu domā?” skolotājs viņam 

atjautājis.  
“Vai tad Dievs nemājo visur? Vai visa 
pasaule nav viņa godības pilna?” atbildējis 
skolnieks.  
Bet skolotājs pakratījis galvu un atbildējis: 
“Dievs mājo tur, kur viņu ielaiž…” 
“Tumsā sēžu vakarā , dz irdu Dievu 
atbraucot, 
Laužu skalu, dedzu guni, laižu Dievu 
istabā.” 

Novēlam Adventa laikā atrast laiku pārdomam un apcerei.  
Cerības, ilgas un lūgšanas pēc atspirgšanas dvēselē un pasaulē, lai pavada šo laiku!  

Lai Advents un tam sekojošie Ziemsvētki atnes piepildījumu,  
dāvājot Ziemsvētku mieru un prieku mūsu dvēselēm.  

Dieva svētītus Ziemsvēkus vēlot,  
jūsu mācītāji  Daira un Viesturs Vāveres 
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Archibīskapes raksts: Adventa laika cerībā gaidot Ziemsvētkus 
Adventa laiks ir gaidīšanas laiks, kam parastā 
iezīme ir cerība. Jo grūtāki un juceklīgāki, 
tumšāki laiki, jo spēcīgāka cerība, ka patiesi 
Dieva apsolījumi vēl spēkā. Tā Bībele definē 
cerību. Tā ir pārliecība, ka Dievs izpildīs savus 
apsolījumus. Reiz Dievs bija solījis: “Tavā priekšā 
ir droša nākotne, un tava gaidīšana tevi 
nevils.” (Sak. 23:18) Pirmajā Ziemsvētku 
brīnumā Vārds tapa miesa un Dieva solījumi 
piepildījās. Piedzima Jēzus Kristus, kurā bija 
dzīvība, un dzīvība bija pasaules gaisma!” (Jņ 
1:4)  
     Bija klusa nakts, gandrīz kā apburtā 

skaistumā. Dievs likās tik tuvu. Nekas 9. februārī neliecināja, cik drīz vīruss ielauzīsies pasaulē un 
to pārvērtīs. Ieejot Adventa laikā, ap mums pandēmija, konflikti, krīzes un asākas cilvēku 
domstarpības vairo tumsu, maz dāvā cerību.  Kristus to atjauno, mums atgādinot: “Es esmu 
pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ 8:12) Un 
aug cerība pasaulē, kad dodamies no tumsa Viņa gaismā! 
     Gadu simteņiem ilgi šī gaisma atspīdējusi ticīgo sirdīs un dvēselēs, pat ja nācies gaidīt, izturēt 
pārbaudījumus, pārvarēt ciešanas. Šogad mācītājam Paulim Urdzem būtu bijusi 100 gadu 
dzimšanas diena.  Vācu bēgļu nometnē, 1948. gadā, kad latvieši dzīvoja lielā nedrošībā un neziņā 
par savu nākotni, vēl būdams teoloģijas students, izdevumā „Dzirkstele”, viņš bēgļus iedrošināja jo 
sevišķi šādā laikā neaizmirst, ka: 
“Kristīgajai draudzei jāparāda pasaulei, kas ir patiesa kopība, ka mīlestība nav tikai tukšs vārds.  
Mēs tagad redzam, cik ļoti mums tomēr šīs mīlestības trūkst. Lūgsim, lai Dievs sūta savu Garu, lai 
dod mums patiesu draudzi, lai dod kopību, lai dara mūs par Kristus mācekļiem, kuru pazīšanās 
zīme ir mīlestība. Virs zemes nav pilnības, šeit viss ir tikai pa pusei. Bet mums ir droša cerība, ka tas 
Kungs mūs ved pilnībai pretī…”  
     Šajā Adventā daudziem varētu likties, ka viss ir tikai pa pusei. Neskaitāmiem cilvēkiem augušas 
rūpes par pasaules, savu un bērnu fizisko, garīgo un finansiālo veselību. Aug bailes par to, kāds būs 
2021. gads. Turēsimies drošā cerībā, nenomaldīsimies tumšo domu mežā, atcerēsimies, ka mēs 
piederam Tam, Kurā “mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva 
ikvienai valdīšanai un varai”! (Kol.2:9) Ne pa pusei mums ir dota pilnība Viņā! Ja ne dievnamos, 
tad virtuālajā pasaulē, dalīsimies lūgšanās un dziļā pateicībā Dievam, ka Viņš tik pilnīgi piepildījis 
savus apsolījumus!  
     Pateicos Dievam par Viņa žēlastību un mūsu Baznīcu pasaulē! Pateicos Prezidijam, Virsvaldei, 
katrai draudzei, ka tik uzticīgi, atjautīgi un svētīgi kalpojat! Lai Dievs turpina dziedināt šo pasauli 
un svētī mūsu darbu! Tuvojoties Ziemsvētkiem – kā Latvijā, tā pasaulē – lai jūsu sirdis kļūtu 
gaišākas un cerībā atjaunotas! Novēlu Dieva mīlestības un Kristus gaismas bagātus Viņa dzimšanas 
svētkus! 
Jūsu 
+Lauma Zušēvica 
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2020. gada 7. oktobrī 
 
 
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! 
 
Ar prieku un pateicību ziņoju, ka ‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas’ sinodālā 
balsošanā ir lēmusi mainīt Baznīcas nosaukumu uz ‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca 
pasaulē.’ 
 
LELBāL noturēja sinodālu balsošanu no 2020. gada 16. līdz 28. septembŗa pusnaktij.   Balsošana 
notika elektroniski, lietojot electionrunner.com programmu.  
Sinodālajā balsošanā par LELBāL nosaukuma maiņu no ‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca 
ārpus Latvijas’ uz ‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē’ tika nodota 171 balss (85% 
no Prezidija apstiprinātajām 202 balsīm). 
No nodotām balsīm:  
 155 (91%) nobalsoja PAR Baznīcas Virsvaldes ieteikto nosaukuma maiņu; 
 11 (6%) nobalsoja PRET nosaukuma maiņu; 
 5 (3%) atturējās. 
 
Balsojuma rezultātus apstiprināja LELBāL Virsvalde, kā arī Revīzijas komisija, pēc visu 
nepieciešamo dokumentu izskatīšanas.   
 
Sirsnīgs paldies Balsošanas komisijai, kas prāv. Anitas Vārsberga-Pāžas vadībā strādāja, lai 
veiksmīgi notiktu šis vēsturiskais balsojums. Plašāks raksts par šīs pārmaiņas nozīmi tiek 
sagatavots, lai iznāktu saskaņā ar Reformācijas dienas atzīmēšanu 31. oktobrī.   
 
Patiesā cieņā un no sirds lūdzot, lai Dievs svētī mūsu Baznīcu ar jauno nosaukumu kā Viņš tik 
uzticīgi mūs ir vadījis un svētījis ar iepriekšējo!   
 
+ Lauma Zušēvica  
 
Lauma Zušēvica 
Archibīskape  
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē 
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D I E V K A L P O J U M I  
NOTIKS SVĒTDIENĀS PLKST.11.00 

ZOOM PROGRAMMĀ 
INFORMĀCIJA AR PIESLĒGUMA SAITI UZ KĀRTĒJO DIEVKALPOJUMU TIKS IZSŪTĪTA 

ELEKTRONISKI. JA VĒLATIES SAŅEMT INFORMĀCIJU AR PIESLĒGUMA SAITI,  
LŪGUMS ATSŪTĪT ZIŅU UZ E-PASTA ADRESI: viesturs01@btinternet.com 

    
                

Kristīti: Dāvis Kozlovskis, Darans Didžus (Derbijā); Rodrigo Zars (Mansfīldā);  
 Sam Kurenskovs (Notinghamā) 

Kristīts un iesvētīts: Toms Dusis (Bradfordā) 

Iesvētīti: Toms Piegāznis, Sintija Teļnova (Mansfīldā); Līga Dzilnava (Bradfordā); 

Pavadīti Mūžībā: Laimonis Blidaus (Mansfīldā); Andrejs Valdis Ozoliņš, Dulcie Ozoliņš (Lesterā);  
  Gunārs Zimbachs (“Straumēnos”); Kurts Egons Dīriķis (Mančesterā);  
  Ģirts Celmiņš, Irma Tauniņš, Rasma Vīgants, Lidija Sesks (Bradfordā) 
                

Draudzes maksājumi 

Mūsu draudzēs pašlaik notiek administratīvas pārmaiņas. Vidusanglijas un Austrumanglijas   
draudzes apvienojas zem Vidusanglijas draudzes nosaukuma. Ziemeļanglijas draudze, 
ņemot vērā paaudžu maiņu un to, lai draudzes līdzekļi tiktu rūpīgi un atbildīgi pārvaldīti, ir 
uzticējusi draudzes finances kārtot Vidusanglijas draudzes ietvaros. Tādēļ maksājumus un 
ziedojumus lūdzam veikt Vidusanglijas draudzes bankas kontā. 
Vidusanglijas draudzes bankas konta detaļas:  
Banka: Barclays; Sort code: 20 49 11; Konta numurs: 70564311 
Var arī nosūtīt čekus Vidusanglijas draudzes kasieriem Andrejam Dunkeram. 
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. 

ZIEMSVĒTKU AKCIJAS ZIEDOJUMU ŠOGAD LŪDZAM VEIKT VIDUSANGLIJAS 
DRAUDZES KONTĀ VAI ČEKU NOSŪTĪT DRAUDZES KASIERIM! 

Paldies visiem draudžu locekļiem par ikkatru atbalstu,  
kas turpina nodrošināt draudžu darbību! 

                

Kontaktinformācija: 
Draudžu mācītāji: Daira un Viesturs Vāveres, tālr.: 0116 270 7471,  
e-pasts: viesturs01@btinternet.com   
Informācija par Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu Lielbritānijā atrodama: 
www.draudze.org.uk
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