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   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 
      2014.GADA 2.POSMAM !

* 
Arāmas ķēniņa karaspēka virspavēlnieks 

Naamāns bija godājams vīrs savam kungam un 
baudīja tā labvēlību, jo caur viņu Kungs bija 
devis Arāmam uzvaru. Viņš bija varonīgs vīrs, 
taču sirga ar sptālību. 

Aramieši bija gājuši sirot un sagūstījuši 
jaunu meiteni no Israēla zemes. Viņa kļuva par 
Naamāna sievas kalponi. Un viņa teica savai 
kundzei: “Ak, ja mans kungs tiktu pie pravieša, 
kurš ir Samarijā, tad tas viņam noņemtu 
spitālību.”  

Naamāns gāja un teica savam kungam: 
“Meitene no Israēla sacīja tā un tā.” Arāmas 
ķēniņš sacīja: “Dodies ceļā, un es sūtīšu Israēla 
ķēniņam vēstuli.” Tas ņēma desmit talantus 
sudraba, sešus tūkstošus zelta naudas, desmit 
kārtas tērpu un devās ceļā. 

Un Naamāns nāca ar saviem zirgiem un 
ratiem un apstājās pie Elīšas nama durvīm. Tad 
Elīša izsūtīja pie viņa ziņnesi un lika teikt: “ Ej 
mazgājies Jardānā septiņas reizes, tad tava 
miesa būs šķīsta!” Bet Naamāns sadusmojās un 
aizgāja sacīdams: ”Redzi, es domāju - viņš 
iznāks ārā pie manis, nostāsies, piesauks 
Kunga, sava Dieva vārdu, braucīs to vietu ar 
roku un tā noņems spitālību! Vai tad Damskas 
upes Abāna un Parpara nav labākas par visiem 
Israēla ūdeņiem! Vai es nevarēju magāties tajās 
un kļūt šķīsts?” Un viņš aizgāja dusmīgs. 

Bet viņa kalpi nāca pie tā un runāja: “Ak, 
mūsu tēvs, ja pravietis būtu tev licis darīt kādu 
grūtu lietu, vai tu to nedarītu? Tad klausi jo 
vairāk, kad viņš tev saka: mazgājies, un tu 

kļūsi šķīsts!” Tad viņš nokāpa pie upes un 
iegremdējās Jardānā septiņas reizes, kā Dieva 
vīrs bija teicis, - un viņa miesa kļuva kā jaunam 
zēnam, un viņš bija šķīsts. 

(2.Ķēniņu 5:1-14) !
Sīrijas ķēniņa karaspēka virspavēlnieks 

Naamāns bija slims ar lepru. Tādēļ ķēniņš 
sūtīja viņu pie pravieša Elīša lūgt dziedināšanu.  

Elīša viņam lika izdarīt kaut ko pavisam 
vienkāršu - septiņas reizes nomazgāties 
Jardānas upē. Par to Naamāns bija saniknots. 
Viņaprāt, viņam būtu vajadzējis mazgāties 
kādā citā, ievērojamākā upē, vai, vispār, pēc 
viņa domām, tam būtu bijis jābūt kādam īpaši 
greznam un izsmalcinātam rituālam.  

Tad viņa kalpi teica: “Ja pravietis tev būtu 
licis izdarīt lielu lietu, tu noteikti to izpildītu.” 
Citiem vārdiem sakot, kāpēc tu gaidi kaut ko 
īpaši iespaidīgu un neredzētu. Izdari to, kas ir 
vienkāršs. Naamāns tā darīja un viņš tika 
izdziedināts. 

Mēs bieži meklējam Dievu tā, kā 
Naamāns. Mēs gaidām kaut ko iespaidīgu, kaut 
ko, kas mūs pārliecinātu par Dieva klātbūtni. 
Tomēr tieši vienkāršās lietās, parastos 
notikumos un parastās ilgās varam atrast 
Dievu. 

Mēģināsim arī mēs Dievu saskatīt mūsu 
līdzcilvēkos, savās ikdienas situācijās, 
gadalaiku ciklos un dabā ap mums. !

māc. Viesturs Vāvere  !
* 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. !
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No draudžu priekšnieku ziņojumiem 65.Sinodei, 2014.gada 5.aprīlī, “Straumēnos” !
Austrumanglijas draudze 
Draudze, kopš dibināšanas vēl aizvien sastāv no atsevišķām kopām, kuras darbojas vairākās 

pilsētās Anglijas vidienes austrumos. Šis ir valsts rajons kur, pēc statistikas ir liels iebraucēju skaits 
no Latvijas. Starp iebraucējiem ir arī luteraņi, bet tikai izņēmumu gadījumos atrodas ticīgi cilvēki, 
kuri vēlētos aktīvi darboties kopu izveidošanā. 

Ar gandarījumu varam atzīmēt, ka ar uzņēmīgu tautiešu Helmuta un Lienes Feldmaņu 
iniciatīvu, kopš 2011.gada rudens darbojas Mansfīldas draudzes kopa. Arī viņiem nav viegli 
piesasitīt palīgus kopas vadība, bet zināmos gadījumos dievlūdzēju skaits ir pieteikošs sekmīgai 
darbībai. 

Kopš 2013.gada rudens dievkalpojumi notiek reizi mēnesī arī Pīterborovā. Mārīte Seņkova 
piedalījās draudzes padomes sēdē un ceram, ka tuvākā nākotnē viņi noturēs pilnsaulci ar cerību 
izveidot darbojošos kopu. Pīterborovā ir jau nokristīti 3 draudzes locekļi - tā dzīvosim cerībā, ka 
garīgā dzīve tur sekmēsies. 

Locekļu skaita pieauguma ziņā Derbijas kopa ir vissekmīgākā. Varbūt tas ir mūsu labestīgās 
Gunāra Līcieša ģimenes panākums, ka kopai ir pievienojušies daudzi nesenie iebraucēji. Viņu spēki 
arī sāk sarukt un kopas vadība tiks nodota jaunāku locekļu rīcībā. Ceru, ka Gunārs varēs turpināt 
draudzes sekretāra un priekšnieka vietnieka pienākumus vēl tālākā nākotnē. Lielā cieņā draudzes 
valde izsaka lielu pateicību Gunāram un Dailai Līciešiem par Derbijas kopas svētīgo garīgās dzīves 
uzturēšanu.  

Notinghamas kopa turējās braši, bet pēdējie gadi ir bijuši skarbi ar mūžībā aizsaucamo skaita 
pieaugumu. Tie, kuriem rūp mūsu garīgā dzīve ir jāuzņemas aizvien vairāk pienākumu. Bez 
draudzes priekšnieka pienākumiem, man vēl papildus bija jāuzņemas kopas vecākā amats. Ir gan 
prieks, ka kopas kasiera uzdevumus tagad veic Juris Ezis. 

Austrumanaglijas darudzes kopās reģistrēti ir 110 locekļi. Šim skaitam varam pieskaitīt dažus 
locekļus, kuri turpina maksāt draudzes nodevas, no darbību izbeigušām Bedfordas un Korbijas 
kopām. 

Tāpat kā agrāk sadarbojamies ar Vidusanglijas draudzi garīgā darba veidošanā un mācītāja 
atalgošanā. Pilnīgi atlīdzinām Pārvaldes pabalsta samazinājumu mācītājam. Austrumanglijas 
draudzes budžeta iztrūkums ikgadus ir jāaizpilda no līdzekļu rezervēm. 

Šā gada aprīļa beigās māc. Viesturs Vāvere būs nokalpojis pirmos sešus gadus. Abas draudzes 
ir piedāvājušas un mācītājs ir pieņēmis kalpošanas turpinājumu uz nākamiem pieciem gadiem. 
Esam gandarīti, ka Rītdienas fonds ir piešķīris pabalstu mācītāja Viestura dzīves biedrei Dairai 
teoloģijas studijām Notinghamas St.John’s koledžā. 

Priekšnieks ir pateicīgs māc. Viesturam Vāverem par sekmīgo kalpošanu tik daudzās kopās 
un bieži dažādos pieprasījumos. Tāpat ir pateicība visiem, kuri neliedz savu pielikumu mūsu 
kopējam darbam. !

Reinhards Vītols, draudzes priekšnieks !
Vidusanglijas draudze 
Draudzē reģistreti 127 locekļi un darbojas 4 kopas: Birminghamas kopa ar 27 locekļiem 

Volverhamptonā un Birminghamā; Koventrijas kopa “Mūsmājās” ar 28 locekļiem Lemingtonā un 
Koventrijā, Lesteres kopa ar 38 locekļiem, “Straumēnu” kopa ar 34 locekļiem. Draudzes locekļu 
skaits 2013.gadā ir sarucis par 16. 

Draudzē 2013.gadā ir notikuši 25 dievkalpjumi un 3 svētbrīži. Kristību sakramentu saņēmuši 
9 cilvēki Birminghamā. Iesvētīts 1 draudzes loceklis Birminghamā. Telpas dievkalpojumu 
noturēšanai ir visās kopās. Jaunie “Mūsmāju” īpašnieki pagaidam ir atļāvuši tur noturēt 
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dievkalpojumus. Esam par to viņiem ļoti pateicīgi un liela pateicība pienākas Vilijai Liepai, kura 
veda un ved sarunas ar jaunajiem saimniekiem. Cik ilgi tā varēsim turpināt, nav zināms, iespējams, 
ka kopai būs jāmeklē citas telpas, kur noturēt dievkalpojumus. Vēlos izteikt šeit, Sinodes auditorijā, 
pateicību kopu darbiniekiem, jo bez viņu nesavtīgās kalpošanas draudzes pastāvēšana un 
dievkalpojumu noturēšana nebūtu iedomājama: Birminghamā - Zigrīdai un Arvīdam Piķeļiem, 
“Mūsmājās” - Vilijai un Raimondam Liepām un Žano Mūsiņam, Lesterē - Ivetai Ročānei, 
“Straumēnos” - Rūtai un John Bonneriem, Inārai Āboliņai un Ilonai Birzgalis. Paldies arī mūsu 
draudzes ērģelniekiem - Dulcie Ozoliņai, Mārim Pulkstenim un Inārai Āboliņai. 

Par draudzes finansiālo situāciju. Draudzes nodevas un kolektes ir samazinājušās par £488 
salīdzinoši ar 2012.gadu. Citi ienākumu avoti ir draudzes noguldījumu procenti, draudzes mājas 
izīrēšana, Gift Aid nodokļu atmaksas un Ziemsvētku akcijas ziedojumi. 2013. gada Ziemsvētku 
akcijas ziedojumos tika savaktas £1335. Kopumā ienākumi salīdzinoši ar 2012. gadu bija par £928 
mazāki. Izdevumi palielinājās par £1913. Tas, galvenokārt, bija saistīts ar mācītāja algas 
palielinājumu, lai segtu Pārvaldes piemaksas samazinājumu, saskaņā ar iepriekšējās Sinodes 
lēmumu. Citi lielāki izdevumi bija sastīti ar draudzes mājas papildus remontiem. Draudzes 
vajadzībām izlietojām 15 Baznīcas gadagrāmatas - 11 pārdevām un 4 uzdāvinājām. Saskaņā ar 
2013.gada budžeta izpildi, budžets noslēdzās ar £1661 iztrūkumu.  

Draudzes kasieris Andrejs Dunkers ļoti rūpīgi ved draudzes grāmatas, karto Gift Aid nodokļu 
atmaksas un veic visus maksājumus. Tas ir ļoti nozīmīgs, atbildīgs un nesavtīgs darbs, par ko liels 
paldies Andrejam! 

Paldies mācītājam Viesturam Vāverem par sekmīgo kalpošanu mūsu draudzē! !
Daira Vāvere, draudzes priekšniece !
Šajā Sinodē un draudžu dienā ar mums kopā bija Oļģerts Vīgants, “Straumēnu” kopas 

ilggadīgais vadītājs. Ar skumjām un sirsnīgām atmiņām pieminām Oļģertu, kurš tika aizsaukts 
Mūžībā š.g. 15.maijā.  !

Draudzes maksājumi !
Draudzes maksājumus - nodevas jeb nodokļus un ziedojumus tagad ir iespējams veikt tieši 

draudzes bankas kontā. To var darīt elektroniski, izmantojot interneta banku (internet banking) vai 
arī bankā aizpildot bankas parskaitījumu (bank transfer) anketu. Atsaucē (reference) lūdzam 
norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu un maksājuma iemeslu, piemēram: 2014.gada nodoklis, 
ziedojums u.c.. 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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Kristīti: 
Austrumanglijas draudzē: 
Derbijas kopā - Kloss Sirmanis, Mia Dzene; 
Notinghamas kopā - Jade Louise Ezis,  
Andris Fetings; 
Mansfīldas kopā -Samanta Skudre, Laila Marija 
Jansone, Lauma Šarlote Zepa-Boša,  
Rolands Bošs; 
Pīterborovā - Sandra Čilipāne, Andris Čilipāns, 
Laura Čilipāne 
  

Iesvētīti: 
Austrumanglijas draudzē: 
Notinghamas kopā - Andris Fetings; 
Mansfīldas kopā - Kitija Reke; 

Pīterborovā -  Sandra Čilipane, Andris 
Čilipāns, Laura Čilipane 
Vidusanglijas draudzē: 
Birminghamas kopā - Ineta Greine !

Pavadīti Mūžībā: 
Andrejs Zeps (“Straumēnos”), Voldemārs Rullis 
(“Straumenos”), Līvija Jansons (“Mūsmajās”), 
Justins Hermanis (Pīterborovā), Ruta Balode 
dz.Enzeliņa (Notinghamā), Ādolfs Sīlis 
(“Straumēnos”), Malvīne Līna Šeibe dz.Lucis 
(Northamptonā), Oļģerts Vīgants 
(“Straumēnos”), Zenta Ulmanis dz.Ozoliņš 
(Birminghamā) 

!
Pārdomām… !
PASAKA PAR BAGĀTO VĪRU* !
Reiz kāds vīrs bija nopelnījis daudz naudas. Viņš iekārtoja māju, nopirka mašīnu un dažādas 

citas lietas. Viņš nebija ateists un šad un tad aizgāja uz baznīcu. Reiz viņš baznīcā dzirdēja sprediķi 
par nabadzību. 

“Vai tiešām man jābūt tik nabagam, kāds es biju kādreiz? Vai tiešām es nevaru nokļūt debesīs 
tapēc, ka esmu bagāts?” viņš jautaja Dievam. 

“Protams, ka tu vari,” Dievs viņam atbildēja. “Tikai tas tev būs daudz grūtāk. Tev ir ļoti 
daudz iespēju pieķerties dažādām lietām, ko tu debesīs paņemt līdzi nevarēsi. Līdzi tu varēsi 
paņemt tikai savu dvēseli un vairāk neko. Visas lietas ir dotas, lai palīdzētu attīstīt dvēseli. Dvēselei 
ir divas galvenās vajadzības - pēc Dieva un pēc otra cilvēka. Ja tās ir apmierinātas cilvēks ir laimīgs. 
Ja tev kādā no šīm vietām ir lietas, tu esi nelaimīgs.” !

* 167.pasaka no Jura Rubeņa un Māra Subača grāmatas “365 pasakas katrai dienai. Celš uz 
Emavu”, (Apgāds Zvaigzne ABC). Autori par grāmatu raksta: “Mēs visi atrodamies ceļā. Tik bieži 
arī daudz ko nesapratuši, vīlušies, cerības zaudējuši. Taču allaž tepat ir vēl kāds cits ceļabiedrs, 
protams, - līdz zināmam brīdim - svešs un nepazīstams. Tas ir ceļabiedrs, ar kuru varam 
sarunāties, un piepeši piedzīvojam, ka mūsu dzīve, sastopot viņu, mainās. Šī grāmata ir divu 
cilvēku piedzīvotais viņu Emavas ceļā - ejot ikdienas gaitās, sarunājoties par saprasto un 
nesaprasto savā starpā un ar kādu trešo ceļabiedru. Ceļā dzirdētais un saprastais nav izsakāms 
citādāk kā vienīgi pasakās. !!

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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D I E V K A L P O J U M I  
2014.GADA 2.POSMAM !

VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  
!
BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 12.oktobrī, plkst.15.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Otrdien, 18.novembrī, plkst.15.00 Kopas locekļi aicināti piedalīties Valsts svētku  
      dievkalpojumā “Mūsmājās” 
Piektdien, 26.decembrī, plkst.12.00 Kopas locekļi aicināti piedalīties 2.Ziemsvētku 
       dievkalpojumā “Mūsmājās” !
LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek Igauņu namā366 Fosse Road North, Leicester, LE3 5RS 
Sestdien, 6.septembrī, plkst.14.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 4.oktobrī, plkst.14.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Otrdien, 18.novembrī, plkst.15.00 Kopas locekļi aicināti piedalīties Valsts svētku  
      dievkalpojumā “Mūsmājās” 
Sestdien, 6.decembrī, plkst.14.00 Adventa dievkalpojums 
Trešdien, 24.decembrī, plkst.16.00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums !
“MŪSMĀJĀS” (Koventrijas kopa) 
dievkalpojumi notiek Priory Hill, Wolston, Coventry, CV8 3FZ 
Svētdien, 21.septembrī, plkst.15.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Otrdien, 18.novembrī, plkst.15.00  Valsts svētku dievkalpojums. Apvienots ar 
       Birminghamas un Lesteras kopām 
Piektdien, 26.decembrī, plkst.12.00 2.Ziemsvētku dievkalpojums. Apvienots ar 
       Birminghamas kopu !
“STRAUMĒNOS” 
Dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne 
Road, Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire LE17 6DF 
Svētdien, 28.septembrī, plkst.10.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 26.oktobrī, plkst.10.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 16.novembrī, plkst.15.00  Valsts svētku svētbrīdis (Zviedru zālē) 
Ziemsvētku eglītes sarīkojuma laiks tiks izziņots !

*** 
Draudzes kopu locekļi aicināti piedalīties Visu svēto dienas/Mirušo piemiņas 
dienas dievkalpojumā, sestdien,1.novembrī, plkst.15.00, Catthorpes ciema 

St.Thomas baznīcā, LE17 6DB. Kopīgi ar vietējo anglikāņu draudzi pieminēsim 
un aizlūgsim par mūsu mīļajiem, Dieva Mierā aizsauktajiem. 
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D I E V K A L P O J U M I  
2014.GADA 2.POSMAM !

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  !
DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 
Svētdien, 6.jūlijā, plkst.12.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 7.septembrī, plkst.12.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 5.oktobrī, plkst.12.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 2.novembrī, plkst.12.00 Dievkalpojums 
Adventa dievkalpojuma un Ziemsvētku eglītes sarīkojuma laiks tiks izziņots !
NOTINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek Trinity Lutheran Church, Homefield Road, Aspley,  
Nottingham, NG8 5GH 
Svētdien, 6.jūlijā, plkst.15.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 7.septembrī, plkst.15.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 5.oktobrī, plkst.15.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 2.novembrī, plkst.15.00 Dievkalpojums 
Adventa dievkalpojuma un Ziemsvētku eglītes sarīkojuma laiks tiks izziņots !
MANSFĪLDĀ 
dievkalpojumi notiek St.Peter’s and St.Paul’s Church, Church Side,  
Mansfield, NG18 1AP 
Sestdien, 6.septembrī, plkst.11.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 4.oktobrī, plkst.11.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 1.novembrī, plkst.11.00 Visu svēto dienas dievkalpojums 
Sestdien, 6.decembrī, plkst.11.00 Adventa dievkalpojums !
PĪTERBOROVĀ 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 13.septembrī, plkst.16.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 11.oktobrī, plkst.16.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 8.novembrī, plkst.16.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 13.decembrī, plkst.16.00 Adventa dievkalpojums !
KORBIJĀ 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties 

*** 
Draudzes kopu locekļi aicināti piedalīties Visu svēto dienas/Mirušo piemiņas 
dienas dievkalpojumā, sestdien,1.novembrī, plkst.15.00, Catthorpes ciema 

St.Thomas baznīcā, LE17 6DB. Kopīgi ar vietējo anglikāņu draudzi pieminēsim 
un aizlūgsim par mūsu mīļajiem, Dieva Mierā aizsauktajiem.
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