
    
   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 
      2017.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. 

               
 

Mājas svētīšana 
Lai Dievs svētī Tavu mājas vietu: 
Katru tās akmeni, baļķi un sijas, 

Katru tavu ikdienas ēdienu un dzērienu 
Lai Tev šeit vienmēr būtu veselība! 

(Sena, tradicionāla skotu svētība Ziemsvētkos) 

Ziemsvētki visam kristīgajām tautam vienmēr ir 
bijuši mājās pārnākšanas, ģimenes lokā svinēti 

svētki. Ziemsvētki ir atgriešanās ģimenes svētnīcā - mājās. Mājas un ģimene ir 
patiesā Svētā Gara mājvieta. Ja Svētais Gars ar tā augļiem - mīlestību, mieru, 
prieku, izturību, krietnumu, labestību, uzticamību, lēnprātību un savaldību - 

nemājo ģimenē, tad velti to meklēt kaut kur citur.  
Senajā kristīgajā ķeltu tradīcijā Ziemsvētkos māja vienmēr tika izstaigāta un 
izkvēpināta ar smaržīgu augu maisījumu, tā simboliski māju iztīrot no visam 

bēdām, strīdiem, skumjām un slēptām bailēm.  
Šīs darbības noslēdz ar kopīgu lūgšanu.  

Arī mēs tiekam aicināti savās mājās iedegt sveci un  
izlūgties Ziemsvētkos Dieva svētību un Svētā Gara augļus. 

Jūsu mācītājs Viesturs Vāvere  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Bija 1946. gads.  Latvieši pulcējās bēgļu 
nometnēs rīkotajos dievkalpojumos.   Viņu 
mācītāji centās sagādāt ilustrācijas dziesmu 
lapiņām. Starp daudzām citām, kartiņā 
redzam Anša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā 
ģimene ir ceļā uz Ēģipti.  Pretim pūš stiprs vējš.  
Zem zīmējuma lasām divus vārdus no Mateja 
ev. 2:14: “…un bēdza…” angļu valodā un 
citās, parasti tulko,  “devās prom”, vai ‘aizgāja’ 
uz Ēģipti.  Paši būdami bēgļi,  latviešu 
tulkotāji un šis mākslinieks gribēja atgādināt, 
ka ir liela atšķirība starp to vai dodies prom, 
vai bēdz.   Vienā gadījumā, liekas, pats izvēlies 
kurp doties, otrā, citu rīcība nosaka tavējo.    

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!     

Priekā atzīmējot Kristus piedzimšanas 
svētkus un lūdzot, lai Dievs bagātīgi svētī 
visus savus bērnus 2017. gadā, aicinu īpaši 
pieminēt pasaules  neskaitāmos bēgļus.  Kā 
reiz Kristus Bērna ģimene, tā tagad, viņi 
dodas pretī vējam - briesmās un grūtībās. 
Dodoties pretī nezināmai nākotnei, lai 
stiprina apustuļa Pāvila vārdi: “Esiet priecīgi 
cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās 
lūgšanās.”  (Rom. 12:12)  Atcerēsimies lūgt 
par tiem, kuŗiem mēs, latvieši, varētu sniegt 
iedrošinājumu,  jo mūsu tautas un Baznīcas 
v ē s t u r e a p l i e c i n a D i e v a u z t i c ī b u 
vishaotiskākajos laikos.  
Ta notika arī pirms 70 gadiem, kad māc. 
Kārlis Purgailis devās no kalpošanas ASV  uz  
Santpaulu, pie latviešiem. Domājot par 
bēgļiem, kas dodas jūŗā, mācītāja vārdi liekas 
tik mūsdienīgi: “Ārā aurē vējš un šļakst viļņi,  
kuģis grīļojās kā piedzēris. Un šis ir 
ziemsvētku vakars, kad ģimenes sapulcējas 
gan mājās, gan arī baznīcās pie eglītes, 
pieminot Kristus dzimšanu. “Miers virs 
zemes” – bet ne uz jūras.  Aiz apaļā lodziņa, 
kur mana vieta,  trako saniknotā jūrā. Kad 
Kristus piedzima, tam nebija vietas.  Mūsu 
dienās ir daudz vietu, bet, kas mums tagad 
trūkst, ir Kristus.”     
Tas ir tāpat kā tagad, kad tik daudziem trūkst 
Kristus, bet, paldies Dievam, netrūkst arī, kas 
Viņam tic un kalpo!  Un vēl pasaules malu 
malās atskan vēsts, kam spējas pārvērst 

cilvēkus: “Nebīstieties, redziet, es jums 
pasludinu lielu prieku, kas būs visiem 
ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir 
d z i m i s Pe s t ī t ā j s , k a s i r K r i s t u s , 
Kungs.”  (Lūkas ev. 2:10-11)  Un Viņš dala 
veltes, kuŗu skaits  aug, jo vairāk tās 
atdodam!  Tā darbojās Dievs un jūs, kas kopā 
esiet mūsu Baznīca!   No sirds pateicos 
LELBāL prezidijam, Virsvaldei, Tijai Abulai, 
savai draudzei un katram jums par uzticīgo 
darbu, lūgšanām,  ziedoto laiku un 
līdzekļiem!  Jūsu kalpošana ir dāvana, kas 
nes godu Dievam un svētību neskaitāmiem 
mūsu draudzēs un latvju tautā.   
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus 
Latvijas Virsvaldes un savā vārdā šajos 
Ziemsvētkos un 2017. gadā novēlu ticību,  
cerību, spēku, laimi, izturību un mīlestību!  
Šogad liels prieks sveikt jaunus draugus,  jo 
mēs esam auguši!  Ar jauno apgabalu Latvijā,  
ar jaunu draudzi Īrijā!  Turpinot augt, lūgsim, 
lai Dievs sargā no visa, kas vairotu sāpes vai 
liegtu latvju tautai vai mums garīgi augt, 
saņemt Viņa žēlastību vai piedzīvot Kristus 
mīlestību.  Viņš lai dziedina, saved kopā, 
pasargā un dāvina mieru.  2017. gadā 
atzīmēsim Reformācijas 500. gadadienu!  Arī 
tādē ļ n o s lēd z u a r Mā r t iņa L u t e r a 
atgādinājumu.  Atceries -  “Eņģelis nesaka tik 
vien, ka Kristus ir dzimis; viņš teic: jums, 
jums Viņš ir dzimis!”     

Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā 
un Ziemassvētku priekā!  

Jūsu Lauma Zušēvica, archibīskape 
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Paldies par “ordeni”! 
 

Un es dzirdēju 
Kungu sakām: 
“Kuru lai es 
sūtu? Kurš ies 
un runās par 
mums?” 
Tad teicu:“Es 
te, sūti mani!” 
(Jes 6:8) 

29.augustā, South Kilworth ciema Sv.Nikolaja 
Anglikāņu baznīcā notika mans ordinācijas 
dievkalpojums, kuru vadīja archibīskape 
Lauma Zušēvica.  
Vasaras sākumā, kad jau bija zināms manas 
ordinācijas datums, runāju ar kādu draudzes 
locekli par nākamajām aktivitatēm draudzē. 
Viņa teica: “Tad, kad tu saņemsi to ordeni, tad 
parunāsim par citām lietām… “ Sanāca 
interesanta vārdu spēle. 
Neskatoties uz to, ka tā ir tikai vārdu spēle, 
ordinācijas dienā tiešām jūtos tā, it kā būtu 
saņēmusi ordeni.  
Mans ordenis bija garīdznieki un draudžu 
locekļi un visi mani ceļabiedri, kuri gāja kopā 
ar mani ceļā uz garīgo amatu. Paldies jums! 
Paldies par ordeni un ordināciju! 

Paldies Anitai 
Sīlei. Anita bija 
pirmais cilvēks, 
k a s m a n i 
uzrunāja un ļoti 
n o p i e t n i 
m u d i n ā j a 
studēt teoloģiju 
un, ka es varētu 
būt mācītāja. 

Paldies manam vīram Viesturam, kurš pret šo 
domu, ka es varētu būt mācītāja izturējās ļoti 
nopietni. Tik nopietni, ka man bija viņam 
jāpaklausa. Tā nu es varu teikt, ka kļūstot par 
mācītāju, esmu paklausījusi savam vīram, tieši 
tā, kā Bībele mūs mudina: “Sievas, esiet 
paklausīgas saviem vīriem”. Paldies prāvestēm 
Anitai Vārsbergai-Pāžai un Ilzei Kuplēnai-Ewart 
par iedrošinājumu kļūt par mācītāju. Paldies 

prāv. Andrim Abakukam, kurš “atrada” Sv.Jāņa 
teoloģijas koledžu Nottinghemā. Tā tiešām bija 
īsta mācītāju skola, jo tur tiek sagatavoti 
nākamie garīdznieki Anglikāņu baznīcā. 
Paldies manai meitai Katrīnei, kura līdz ar 
mani arī ir mācījusies teoloģiju. Viņa ir lasījusi 
un labojusi kļūdas angļu valodā gandrīz visām 
manām teoloģiskajām esejām un prakses 
atskaitēm. Ne vienmēr tas viņai, pusaudzei, 
b i j a in te re san t i . Pa ld ie s p ro fe soram 

R e i n h a r d a m 
Vītolam, kurš 
n e k a d n a v 
a t t e i c i s a r 
padomu, mani 
v i e n m ē r 
atbalstījis un, 
kad vien tas 
bija vajadzīgs, 
raks t ī j i s ļot i 

l a b a s 
rekomendācijas.  
Paldies archibīskapei Laumai Zušēvicai un 
archib. Arnolda Lūša piemiņas fondam par 
lielo uzticību un manu studiju finansēšanu.  
Paldies vietējo Anglikāņu draudžu mācītājam 
Chris Oxley 
u n v i ņ a 
kundzei, arī 
m ā c ī t ā j a i 
P a u l a i . 
Chris bija 
n e t i k a i 
m a n a s 
p r a k s e s 
vadītā js 2 
g a d u 
garumā, bet arī droši varu teikt - garīgais 
vadītājs. Viņš man palīdzēja atklāt mācītāja 
darba garīgo dziļumu, skaistumu un arī to, ka 
reizēm ir tik labi uz visu paskatīties ar humoru. 

P a l d i e s p a r 
l ī d z d a l ī b u 
dievkalpojumā 
arī Anglikāņu 
garīdzniecēm: 
Jane Kennedy 
un Alison Iliffe. 
Pa l d i e s S a m 
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Lloyd, South Kilworth baznīcas vecākajam, viņš 
nesa arī dievkalpojuma procesijas krustu.  
Paldies ērģelniecei Inārai Āboliņai. Paldies 
Rūtai Bonner par sprediķa tulkošanu angļu 
valodā. Paldies Svēto Rakstu lasītājiem 
dievkalpojumā : Andre jam Dunkeram, 
Vidusanglijas draudzes kasierim un Pārvaldes 
Revīzijas komisijas priekšsēdim, Unai Torsterei, 
Pārvaldes un LELBĀL Virsvaldes loceklei, 
Pēterim Svilim, Pārvaldes priekšnieka 
laicīgajam vietniekam un kasierim.  
Paldies Vijai Beķerei un viņas lieliskajai 
komandai no Mansfīldas par garšīgo bufetes 
galdu.     māc. Daira Vāvere 

               
  

Kristīti: Andris Mateuss, Arlanda Kleina (Derbijā); Jānis Mucenieks, Toms Jānis Liepiņš,  Arvis 
Liepiņš, Inta Ugrika, Iveta Mālniece, Edgars Bitēns (Mansfīldā); Markus Markevics, Edgars 
Lilienfelds (Pīterboro); Rihards Maskals, Arianna Nikola Bondarenko (“Straumēnos”); Roberts 
Lībietis, Anda Felicita Lauberte, Ivanda Roza Bērziņa, Ingus Mirčenko, Ilgonis Lapinskis 
(Birminghamā). 

Iesvētīti: Andris Mateuss (Derbijā); Janis Mucenieks, Iveta Mālniece, Edgars Bitēns, Gundega 
Beķere, Otto Cibuļaks (Mansfīldā); Anda Felicita Lauberte, Ingus Mirčenko, Ilgonis Lapinskis 
(Birminghamā). 

Pavadīti Mūžībā: Lilija Johanna Kuplēna dz. Bole (Koventrijā), Ivy Riekstiņš (Koventrijā), Jānis 
Tauriņš (“Straumēnos”). 
               

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  
2017.GADA 1.POSMAM 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  

DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 
Svētdien, 5.februarī, plkst.12.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 5.martā, plkst.12.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 2.aprīlī, plkst.12.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 7.maijā, plkst.12.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 4.jūnijā, plkst.12.00  Vasarsvētku-Svētā Gara svētku dievkalpojums 
Svētdien, 2.jūlijā, plkst.12.00  Dievkalpojums 

NOTINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek Trinity Lutheran Church, Homefield Road, Aspley,  
Nottingham, NG8 5GH 
Svētdien, 5.februārī, plkst.15.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 5.martā, plkst.15.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 2.aprīlī, plkst.15.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 7.maijā, plkst.15.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 4.jūnijā, plkst.15.00  Vasarsvētku-Svētā Gara svētku dievkalpojums 
Svētdien, 2.jūlijā, plkst.15.00  Dievkalpojums 

MANSFĪLDĀ 
dievkalpojumi notiek St.Peter’s and St.Paul’s Church, Church Side,  
Mansfield, NG18 1AP 
Sestdien, 4.februārī, plkst.11.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 4.martā, plkst.11.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 1.aprīlī, plkst.11.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 6.maijā, plkst.11.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 3.jūnijā, plkst.11.00  Vasarsvētku-Svētā Gara svētku dievkalpojums 

PĪTERBOROVĀ 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 11.februārī, plkst.16.00  Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 11.martā, plkst.16.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 8.aprīlī, plkst.16.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 13.maijā, plkst.16.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 10.jūnijā, plkst.16.00  Trīsvienības svētku Dievkalpojums 

KORBIJĀ 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties. 

Visi mīļi aicināti uz mūsu Baznīcas Lielbritānijā gadskārtējās Sinodes dievkalpojumu 
svētdien, 21.maijā “Straumēnos”. Plašāka informācija sekos laikrakstā “Brīvā Latvija”. 
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D I E V K A L P O J U M I  
2017.GADA 1.POSMAM 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  

BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 12.martā, plkst.14.30  Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 28.maijā, plkst.14.30   Dievkalpojums 
Kopas locekļi vienmēr mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos” 

LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek Igauņu namā366 Fosse Road North, Leicester, LE3 5RS 
Sestdien, 4.februārī, plkst.14.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 4.martā, plkst.14.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 1.aprīlī, plkst.14.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 6.maijā, plkst.14.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 3.jūnijā, plkst.14.00  Vasarsvētku-Svētā Gara svētku dievkalpojums 

“STRAUMĒNOS” 
dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne 
Road, Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire LE17 6DF 
Svētdien, 22.janvārī, plkst.10.00 Epifānijas laika dievkalpojums  
Svētdien, 26.februarī, plkst.10.00 Epifanijas laika dievkalpojums  
Svētdien, 26.martā, plkst.10.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 23.aprīlī, plkst.10.00  Baltās svētdienas/Lieldienu laika dievkalpojums 
Svētdien, 21.maijā    Sinodes dievkalpojums  
Svētdien, 18.jūnijā, plkst.10.00  Tautas sēru dievkalpojums  
Svētdien, 9.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 
svētdien, 21.maijā “Straumēnos”. Plašāka informācija sekos laikrakstā “Brīvā Latvija”. 

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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