
    
   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 
      2019.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 GAIDĪŠANA - LIELAIS ADVENTS 

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) . Vien īgā 
atšķirība starp izpratni par 
l a i m i e v a ņģē l i j ā u n 
Neatkarības deklarācijā ir tā, 
ka jebkāda laime, kas no 
dzīves tiek pieprasīta, nekad 
n e k ļ ū s t p a r l a i m i , j o 
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 
mēģinājumi nosargāt 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 

s k o l o t ā j a s ; p a t i e s ī b ā 
neveiksmes un kļūdas mums 
iemāca daudz vairāk nekā 
panākumi. Neveiksmes un 
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. 
(Fragments no Ričarda Rora grāmatas “Gaidot 
Ziemassvētkus. Meditācijas katrai adventa dienai.”) 

Novēlu pārdomām, lūgšanām bagātu  
Adventa laiku. 

Lai jums priecīgi Ziemsvētki un  
Dieva svētīts Jaunais - 2019.gads! Patiesā cieņā, 

mācītājs Viesturs Vāvere 
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 Notinghamas kopa    Pīterboro kopa  

               

Kristīti: Edvards Spēks (Pīterboro); Gabriela Grinfelde, Karolīna Intepa (Derbijā); Alice Vāne,   
Adrijans Andersons (Lesterē); Elizabete Nikolajeva (Mansfīldā);  
Estere Neimane, Melisa Neimane (“Straumēnos”) 

Iesvētīti: Baiba Hermane Pestana (Derbijā) 

Pavadīti Mūžībā: Zigmunds Griķis (Notinghamā); Ziedonis Āboliņš (“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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AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  

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

NOTINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek Trinity Lutheran Church, Homefield Road, Aspley,  
Nottingham, NG8 5GH 
Svētdien, 3.februārī, plkst.15.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 3.martā, plkst.15.00  Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 7.aprīlī, plkst.15.00  Gavēņa dievkalpojums 
Svētdien, 5.maijā, plkst.15.00  Lieldienu laika dievkalpojums 
Svētdien, 2.jūnijā, plkst.15.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 7.jūlijā, plkst.15.00  Dievkalpojums 

MANSFĪLDĀ 
dievkalpojumi notiek St.Peter’s and St.Paul’s Church, Church Side,  
Mansfield, NG18 1AP 
Sestdien, 2.februārī, plkst.11.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 6.aprīlī, plkst.11.00  Gavēņa laika dievkalpojums 

PĪTERBOROVĀ 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 9.februārī, plkst.16.00  Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 13.aprīlī, plkst.16.00  Gavēņa laika dievkalpojums 

KORBIJĀ 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties. 
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VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  

BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 31.martā, plkst.14.30  Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 19.maijā, plkst.14.30   Ģimenes dienas dievkalpojums 
Kopas locekļi vienmēr mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos” 

LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek St.Ursula’s Chapel, Wyggestons, 160 Hinckley Road,  
Leicester, LE3 0UX 
Sestdien, 2.februārī, plkst.14.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 2.martā, plkst.14.00  Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 6.aprīlī, plkst.14.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 4.maijā, plkst.14.00  Lieldienu laika Dievkalpojums 
Sestdien, 1.jūnijā, plkst.14.00  Dievkalpojums 

“STRAUMĒNOS” 
dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne 
Road, Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire LE17 6DF 
Svētdien, 27.janvārī, plkst.10.00 Epifānijas laika dievkalpojums  
Svētdien, 24.februarī, plkst.10.00 Epifānijas laika dievkalpojums  
Svētdien, 24.martā, plkst.10.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 28.aprīlī, plkst.10.00  Baltās svētdienas dievkalpojums 
Svētdien, 26.maijā, plkst.10.00  Dievkalpojums  
Svētdien, 30.jūnijā, plkst.10.00  Dievkalpojums  

KOVENTRIJAS kopa 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties. 
Kopas locekļi mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos”. 

               

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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