
Latvijas Evaņğēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 
Ziemeļanglijas evaņģēliski luteriskā latviešu draudze 

A P K Ā R T R A K S T S 
2019.GADA SEPTEMBRIS - 2019.GADA DECEMBRIS 

Draudzes mācītāja: Daira Vāvere, 65 Northcote Road, Leicester, LE2 3FJ, 
 tālr. 0166 2707471, mob.: 07549878748 

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  

KLUSUMS APSLĒPTĪBĀ 
 

Jēzus Kalna runā saka: 
“Bet, kad tu lūdz, tad ieej savā 
kambarī un, durvis aizslēdzis, lūdz 
savu Tēvu apslēptībā, un tavs Tēvs, 
kas redz apslēptībā, tevi atalgos.”  
(Mateja ev. 6:6) 

Cik bieži esmu viens? Vai tā ir mana ikdiena, 
vai tikai reti brīži? Vai to uztveru kā vientulību, 
vai laiku savai izaugsmei? Ko es daru tad, kad 
esmu viens, kāda ir mana apslēptība? 
Miers, klusums un vienkāršība ir trīs svarīgakās 
lietas attiecībās ar Dievu. 

Diemžēl vārds “Dievs” ir tik dažādi locīts un 
staipīts, ka daudziem kļuvis par tukšu skaņu. 
Vārds “Dievs" ir kļuvis par pabeigtu jēdzienu. 

Tajā brīdī, kad šis vārds tiek 
izrunāts, prātā rodas tēls. 
Droši vien tas vairs nav vecs 
vīrs ar baltu bārdu, taču 
tomēr vēl aizvien garīgs 
tēls, kas atveido kaut ko vai 
kādu ārpus cilvēka. 
V i e n s n o m ū s d i e n u 
atzītākajiem garīgajiem 
skolotājiem, franciskāņu 
mūks Ričards Rors aicina, 
domājot un runājot par 
Dievu, lietot arī jēdzienus 
“Esamība” un “Realitāte”. 
Viņš s a k a : ” D i ev s i r 
Realitāte - pilnīga realitāte. 
Dievs nav nodalāms no 
dzīves.” 
Ta dē ļ a r ī “ e s o t s avā 

kambarī”, savā vienatnē,  
vispilnīgāk un vispatiesāk varam piedzīvot 
Dieva atklāsmi.  Bībelē Dievs sevi atklāj 
sacīdams: “Es esmu, kas es esmu. Esošais.” 
Kāda ir mana būtība? Kā es sajūtu savu esību, 
kad saku “es esmu” pirms pasaku, kas tieši? 
Lūgšana vienatnē un klusumā palīdz noiet 
visīsāko ceļu pasaulē, kura garums ir vien daži 
desmiti centimetru. Tas ir ceļš no prāta uz sirdi. 
No vārda “Esamība” līdz pašas Esamības 
pieredzēšanai, no vārda “Dievs” līdz Dieva 
pieredzēšanai. Tas ir visīsākais un reizē 
visgarākais, visgrūtākais un visilgāk veicamais 
ceļš.  
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Vai ļaujos klusumam? Vai klusums mani traucē 
un biedē? 
Ja modinātāja zvana skaņas atmodina mūs no 
miega, tad par klusumu garīgie skolotāji saka, 
ka klusums atmodina dvēseli. 
Klusums ir svarīgākais, pats pirmais solis. 
Klusums palīdz praktizēt uzmanību. 
Jāapklust ne tikai fiziski, bet jāapklusina sevī 
domu troksnis. Un tas nav viegli, jo parasti jau 
mēs savu uzmanību pievēršam tieši tam , kas 
notiek mūsu galvās. Taču domas, vārdi, tēli 
jāatstāj malā. Ar tiem nav jācīnās, bet tiem nav 
jāpieverš uzmanība. 
Spēja piedzīvot iekšēju klusumu ir pielīdzināma 
vārtiem, pa kuriem mūsos spēj ienākt 
nesaredzamais un vārdos neizsakāmais, Dieva 
miers un mīlestība, kas ir augstāka par mūsu 
prātu un saprašanu.  
Jēzus pirms savas publiskās kalpošanas pavadīja 
40 dienas vientulībā, tuksnesī, klusumā, lai 
saprastu savu aicinājumu, savas dzīves 
uzdevumu. Jēzus atbildēja, atsaucās Dievam 
klusumā. 
Kad nokļūstam klusumā, tas uz mums sāk 
runāt. Un mums tikai jāvēlas tajā ieklausīties 
un jāizmanto šis potenciāls. Norvēģu dzejnieks 
Fose saka: “Klusumā ir brīnums, taču tam 
piem īt ar ī varen ība, kā okeānam vai 
nebeidzamam sniega laukam. Un tas, kurš par 
šo varenību nebrīnās, baidās no tās. Un tieši 
tādēļ daudzi baidās no klusuma un tadēļ 
apkārt, un pāri visam ir troksnis.” 
Vai esam kādreiz izjutuši līdzīgas bailes, bailes 
no klusuma? Neskaidras bailes no kaut kā 
nezināma. Un šo baiļu dēļ mēs bieži zaudējam 
klātesamību savā dzīvē. Tā vietā vienkārši kaut 
ko darām, izvairāmies no klusuma, un 
dzīvojam caur to, ko darām. Mēs sūtām īsziņas, 
uzliekam mūziku, klausāmies radio vai 
vienkarši ļaujam domām sākt skriet, tā vietā, lai 
apstātos un varbūt uz brīdi atstātu pasauli 
ārpusē. Tās ir bailes labāk iepazīt pašam sevi. 
Izslēgt pasauli ārā nenozīmē pagriezt muguru 
pasaulei, bet tieši pretēji: ieraudzīt pasauli 
mazliet skaidrāk, censties mīlēt pasauli. 
Klusums ir bagātinošs pats par sevi. Tā ir 
vērtība. Tā ir atslēga, kura var atslēgt jaunus 
domāšanas veidus. Tas ir arī kā praktisks 
paņēmiens bagātākai dzīvei. Vai tā savā veidā 
nav dziļāka piedzīvojuma forma, nekā ieslēgt 
televizoru un skatīties ziņas? 

Tādēļ “ieej savā kambarī un, durvis aizslēdzis, 
lūdz savu Tēvu apslēptībā” un tas būs solis 
pretim spējai uzmanībā pievērsties mieram 
sevī. 
Klususms nav matērija, tas nav aptaustāms, 
izmērāms, pierādāms. Bet klusumā rodas 
mūzika, dzeja un klusumā rodies arī tu - kā 
garīga būtne. Arī klusums katram ir savādāks. 
Katram tas ir savs. 

Jūsu māc. Daira Vāvere 

Viegli 

Gribas viegli, 
cik vien viegli, 
tā, lai smiekli, 
maziņi smiekli. 

Tā lai vēsmiņas, 
viegliņas dvašas, 

atnāk pašas 
un aiziet pašas. 

Gribas pieskarties  
viegli un maigi. 
Nesaki man, ka 

grūti laiki! 

Pieskaries lēnītēm, 
klusu, klusītiņām - 
pasaule apstāsies  
brīdi pa brītiņam. 

Pasaulei patīk, 
ka viegli iet. 

Pieliec man, pieliec 
roku mazliet! 

(Imants Ziedonis) 

*2



DRAUDZES DZĪVE 

Pagājušajā gadā mūsu draudzē ir kristīti un 
iesvētīti 20 jauni draudzes locekļi, kristīti 10 
bērniņi un draudzē iestājušies 4 cilvēki. 
Diemžēl pagājušā gadā Mūžībā tika aizsaukti 9 
mūsu draudzes locekļi. Tas ir ļoti liels 
zaudējums, jo tieši vecākās paaudzes draudzes 
locekļi ir bijuši uzticamākie un uzcītīgākie 
dievkalpojumu apmeklētāji. Šie skaitļi iezīmē 
strauju un neatgriezenisku paaudžu maiņu un 
līdz ar to arī varam runāt par savā veidā jaunas 
vai citādas draudzes veidošanos. Dažādu 
apstāk ļu dēļ vērojama dievkalpojumu 
apmeklējumu neregularitāte un piesardzība 
dziļākai līdzdalībai draudzes darbā. Kaut no 
otras puses ir vērojama vēlme būt kopā, 
iepazīties, veidot sadraudzību. Tā, pateicoties 
tieši jaunajiem draudzes locekļiem Lienei, 
Naurim, Kristīnei, Kristapam, Ievai, Raivo, 
Mā r im, sākot ar Z iemsvē tk iem, pēc 
dievkalpojumiem ir iespējams pabūt kopā pie 
kafijas vai tējas tases un līdzatnestiem 
cienastiņiem. Jāpiezīmē arī, ka neskatoties uz 
dažādo dievkalpojuma apmeklētāju skaitu, 
katru reizi uz dievkalpojumu atnāk jauni, līdz 
šim pie mums nebijuši cilvēki, kam ir bijis 
svarīgi saņemt garīgu stiprinājumu. 

Pašlaik draudzes sarakstā ir 82 draudzes locekļi. 
Diemžēl daudzi no viņiem ir mainījuši dzīves 
v i e t u u n n av p i e e j a m a v iņu j a u nā 
kontaktinformācija, tādēļ nav iespējams nodot 
informāciju par draudzes aktualitātēm. 
Pagājušā gada jūlijā tika pārdota draudzes 
māja, kas deva veiksmīgu atspērienu mūsu 
draudzes financiālajai pusei. Draudzes konts 
tika papildināts ar 140 tūkstošiem. Tas deva 
iespēju atsaukties Vidusanglijas draudzes 
lūgumam aizdot 10 tūkstošus, lai,  kopā ar 
Austrumanglijas draudzi, palīdzētu kapitāli 
izremontēt Vidusanglijas draudzes māju 
Lesterē, kurā no š. g. 1.marta dzīvo mācītāju 
Vāveru ģimene.  
Aprīļa beigās Lesteres draudzes mājā notika 
Vi d u s a n g l i j a s , A u s t r u m a n g l i j a s u n 
Ziemeļanglijas draudžu vadītāju kopīga sēde, 
kurā tika pārrunāta draudžu nākotnes 
sadarbība.  
Esam pateicīgi Dievam par Viņa svētību un 
gādību, ka Ziemeļanglijā varam pulcēties 
latviešu draudzē. Lūgsim, domāsim un 
strādāsim kopā, lai šis darbs turpinātos! 

Māc. Daira Vāvere 

 

NĀKAMIE DIEVKALPOJUMI 

Svētdien, 15.septembrī, plkst.11.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 20.oktobrī, plkst.11.00	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 17.novembrī, plkst.11.00	 	 Dievkalpojums 
Otrdien, 24.decembrī, plkst.18.00	 	 Ziemsvētku vakara dievkalpojums 
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Kristīta:  
(21.04.2019) 
Gizella Anne Ansbergs 

Kristīti un iesvētīti:  
(24.12.2018) 
Raivo Zelčs, Uvis Zelčs,  
(21.04.2019) 
Megija Vilcāne 

Iesvētīti: 
(21.04.2019) 
Gatis Kriņģelis, 
(19.05.2019) 
Sabīne Vereņko	 	 	
	 	  

Aizsaukti Mūžībā: Arnolds Dumpis (09.12.2018), Leonīds Buklovskis (09.04.2019) 

DRAUDZES MAKSĀJUMI 

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 
Daira Vāvere, 65 Northcote Road, Leicester, LE2 3FJ 
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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