
Latvijas Evaņğēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 
Ziemeļanglijas evaņģēliski luteriskā latviešu draudze 

A P K Ā R T R A K S T S 
2020.GADA JANVĀRIS - 2020.GADA JŪLIJS 

Draudzes mācītāja: Daira Vāvere, 65 Northcote Road, Leicester, LE2 3FJ, 
 tālr. 0116 2707471, mob.: 07549878748 

mob.: 07549 878748, e-pasts: viesturs01@btinternet.com 
Dievkalpojumi notiek Vācu protestantu baznīcā Bradfordā:  

German Protestant Church, 29 Great Horton Road, Bradford, BD7 1AA  

Ak, nāci, nāci, Emmanuēl,   
ak, nāci, nāci, Dievs pie mums 

Skaistais Adventa laiks šogad iesākas tieši  
1.decembrī. Vārds ’decembris’ burtiski nozīmē:  
desmitais mēnesis. Tā tas parādījās senajā 
romiešu kalendārā, kas tika izveidots 750 gadus 
pirms Kristus, jo toreizējais valdnieks Romulus tā 
vēlējās.  Nāca cits valdnieks un 
45. gadā pirms Kristus tapa cits 
kalendārs,  jo toreizējais 
valdnieks Cēzars Jūlijs tā 
vēlējās!  Vai ‘laiks’ patiesi 
m a i nā s , n o m a i n o t i e s š ī s 
pasaules valdniekiem? Nē, to 
dara tie cilvēku bērni, kas 
cenšas laika iedalījumu tā 
grozīt, lai viņus neaizmirstu 
vēstures straumē. Dievs ir tas, 
kā rokās stāv visi mūsu laiki!  
Viņš no mūžības uz mūžību 
bija, ir un būs: ”Brīnišķais 
Padomdev ē j s, Varon i s Die v s, 
Mūžīgais tēvs, Miera princis.” (Jes. 
9:5)  Diemžēl, pasaulē vēl 
neatradīsim valsti,  kur valda šis 
Miera princis.  
     Ziņas liecina, cik pasaulē 
aug nemiers.  Vienā valstī pēc 
otras saceļas ļaudis, saucot pēc 
brīvības, cīnoties par taisnību, 
par iespēju izdzīvot un gādāt par savām 
ģimenēm.  Daudzviet pretviņiem saceļas varas 
kāri, nežēlīgi valdnieki, kam nerūp, ja aug tautas 
ciešanas. Aug arī nemiers cilvēku sirdīs, aug 

bailes par nākotni, par to, kā aizsargāt dabu, kā 
gādāt par tik daudziem bēgļiem, kā pieklājīgi 
pārrunāt domstarpības, lai augtu savstarpēja 
saprašanās. 
     Kur tomēr valda Miera princis?  Kur žēlastība 

un patiesība nav tikai vārdi, 
bet kur tā definē kā dzīvi 
sekot Tam, kas nāca pie 
mums Jēzū Kristū, Dieva 
noteiktā laikā, kad “Vārds 
tapa miesa un mājoja mūsu vidū 
un mēs skatijām  viņa godību, 
t ā d u g o d ī b u , k ā T ē v a 
vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu 
žēlastības un patiesības.”  ( Jņ.
1:14) 
Tur valda Viņš, kur cits 
citam pauž  šīs absolūti 
transformējošās labās ziņās 
par Dieva iemiesošanas 
brīnumu Jēzū un par Viņa 
žēlastību!  Tur cits citu 
apdāvina, dalās ticības un 
cerības spēkā - kā mūsu 
draudzēs, ģimenēs un tur, 
kur kalpojam, vēstot Kristus 
evaņģēliju.   
Ārpus kāda dievnama lasīju: 

“Jesus is the reason for the season?  Jesus is the gift.  You 
are the reason.”  Šis atgādinājums izraisa ilgas ar to 
dalīties un vēl dziļāk mīlēt To, kas mūs vispirms 
mīlējis un tos, kurus Viņš arvien mīl!  
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     Kur sākt? Varbūt jau ar 1. decembri savu 
pateicību pārvērst īstenībā, dāvinot citiem to, kas 
nestu cerību, mieru un laipnību,  jo tik daudzi 
alkst pēc mīlestības un mūsu labestības.  Kāda  
ārsta birojā  lasīju:  “In a world where you can be 
anything, be kind!” Visvarenais  Dievs, iemiesojoties 
Jēzū, varēja būt ‘jebkas’  - Valdnieks cēls, varā 
spēcīgs!  Viņš nāca kā Bērns un kalpoja kā 
cilvēks, kā cilvēces Glābējs! Viņš izvēlējās būt 
laipnīgs un žēlīgs. Ieejot 2020. gadā, lūgsim, lai  
Jēzus Kristus dzīve arvien pilnīgāk palīdz mums 
būt laipniem - pārpildītos veikalos, steigā, 
domstarpībās, nepacietīgā pasaulē – Internetā,  
lai augtu miers virs zemes. 
     Dievs lai dāvina visu, kas katram īsti vajadzīgs 
Ziemsvētkos!  Viņš lai mājo jūsu vidū un dāvina 

Gara spēku īstenot mērķus, kas saskan ar Kristus 
žēlastību, patiesību, laipnību un kalpošanas 
prieku!  LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā no 
sirds novēlu jums skaistus, Dieva miera un cilvēku 
laipnības svētītus, priecīgus Ziemsvētkus un 
laimīgu 2020. gadu! Dievam pateicos par katru 
no jums, kas kopā esat mūsu Baznīca un Kristū 
augat un kalpojat, lai arvien celtos Viņa valstība, 
kur Miera princis, mūsu Pestītājs Jēzus valda - 
Dievs no mūžības uz mūžību! 

Kristus mīlestībā, 
+ Lauma Zušēvica, LELBāL archibīskape

Katru gad’ no jauna Kristus bērniņš nāk, 
Pie mums zemē ļaunā un mūs svētīt sāk.  

Tā iesākas viens no tradicionā la j iem 
Ziemsvētku korāļiem. Tas skan kā dzejoļa 
pantiņš, kuru tik viegli atcerēties pantmēra un 
atskaņu dēļ: …bērniņš nāk, mūs svētīt sāk. 
Reizēm šķiet, ka arī paši Ziemsvētki mums ir 
kļuvuši kā tāds viegli un ar atskaņām skaitāms 
pantiņš, dzejolītis, kuru noskaitīt ziemsvētku 
vecītim pie eglītes un par to saņemt kādu 
dāvaniņu.  
“Katru gad’ no jauna Kristus bērniņš nāk, 
Pie mums zemē ļaunā un mūs svētīt sāk.” 
Tas, ko domājam par šīm rindām, nosaka mūsu 
izpratni par Ziemsvētkiem. Vai domājam - 
atkal klāt Ziemsvētki, atkal, kā jau kuro gadu, 
un katru gad’ no jauna. Nu ko gan var katru 
gadu, piedodiet, “drillēt” par vienu un to pašu? 
Nekas jau nemainās. Mūsu zeme, kā bija tā ir - 
ļauna.  
Vai domājam tā - ka līdz ar atkal atnākušajiem 
Ziemsvētkiem manā dzīvē ir atklājusies kāda 
jauna, dziļāka dimensija. Es vēlos savu dzīvi 
izzināt. Es apjaušu  sevī kādas ilgas pēc kaut kā 
man nezināma, varbūt pat biedējoša. Un tieši 
“zemē ļaunā” - dzīves krīzēs, negaidītu, dziļu 
satricinājumu brīžos iekšējais nemiers un ilgas 
liek iet un meklēt, liek uzdot jautājumus. 

Tādēļ ir tik labi, ka “Katru gad’ no jauna 
Kristus bērniņš nāk”, lai mēs “nedrillētu” savus 
priekšstatus par Ziemsvētkiem kā vecu plati, bet 
“restartētu” jeb ieslēgtu no jauna mūsu Dieva 
uztveres, izpratnes un piedzīvošanas spējas. 
Ļoti spēcīgs un uzrunājošs Ziemsvētku tēls ir 
māte un bērns. Kā tad Kristus bērniņš nāca? 
Viņš piedzima jaunai sievietei Marijai. Kā māte 
bez nosacījumiem mīl savu bērnu, tā Dievs mīl 
mūs. Un vēl vairāk. Pravieša Jesajas grāmatā 
lasām Dieva apsolījumu: “Vai var māte 
aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par 
savu miesīgu bērnu? Un ja pat māte to 
aizmirstu, Es tevi neaizmirsīšu.”/Jesajas 
29:15/  
Un notiek kaut kas vēl vairāk - Dievs pats atnāk 
pie cilvēka, kā mazs bērniņš, kā zīdainis, kā 
katrs mēs esam piedzimuši savai mātei. Dievs 
mūs nav aizmirsis. 
Viena no latviešu tautas dziesmām savā 
veidā runā un atklāj kaut ko par Dieva 
ienākšanu mūsu dzīvēs. To mums palīdz 
ieraudzīt mātes tēls: 
Silta, jauka istabiņa,   
Bērza malku kurināta. 
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Vēl siltāka, vēl jaukāka,  
Kad māmiņa istabā.  
Es ļoti labi atceros no savām bērnu dienam 
to īpatnējo tukšuma un vientulības sajūtu, 
tādas pat kā bailes, brīžos, kad mamma bija 
kaut kur izgājusi. It kā ārēji viss ir kārtībā, 
bet tik ļoti gribējās, lai viņa ātrāk atgriežas. 
Tā arī mūsu dzīves ārēji var būt kā siltas, 
jaukas istabiņas. Esam par visu parūpējušies 
un nodrošinājušies un tomēr iekšēji, savā 
dziļākajā būtībā bieži esam kā tas bērns, kas 
ilgojas, lai tukšums un vientulība beigtos. 
Kā māmiņa ienāk istabā pie sava bērna, tā 
Dievs ienāk mūsu dzīvē, piedzimstot kā 
mazs bērns, kā katrs no mums. Ir kāds 
brīnišķīgs izteiciens, kas vēsta mums ka 
“Dievs ierodas pie mums, maskējies kā 
mūsu pašu dzīve”. Kaut arī daudziem 
varbūt labāk patiktu, ja Dievs mūs 
apmeklētu tikai dievkalpojumos. Dieva 
atklāsmes vienmēr ir konkrētas un 
specifiskas. Tās nav platoniskas idejas un 

teorijas, kurām var piekrist vai nepiekrist. 
Atklāsmi nevar izmērīt, tā ir kaut kas vai 
Kāds, ar ko mēs sastopamies! To sauc par 
“iemiesošanās noslēpumu”, un vispilnīgāk 
tas izpaužas, kad Dievs iemiesojas kādā 
parasta izskata cilvēkā, vārdā Jēzus. 
Mēs visi atklājam sevī pārsteidzošu spēju 
mīlēt Dievu un alkt pēc Dieva mīlestības - 
bieži vien bez jebkāda iemesla. Dievs šīs 
alkas reizē modina un apmierina. Mūsu 
uzdevums ir alkt un ilgoties. Dievs nekad 
nedos to, ko patiesībā nevēlamies. Marija 
vēlējās: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai 
notiek ar mani pēc Tava vārda.”. Kad 
sacīsim mēs šo - “lai notiek”? Lai Dievs 
dāvā, ka reiz tam būsim gatavi. 

Novēlu Dieva svētītus, mierpilnus 
Ziemsvētkus un jaunām atklāsmēm 
bagātu Jauno Gadu! 

Jūsu māc. Daira Vāvere 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Arnolda Dumpja svečturis  

Mūsu draudze ir saņēmusi skaistu piemiņas 
dāvinājumu - greznu koka piecžuburu 
svečturi, darinātu tautiskā stilā, izrotātu ar 
saulītes rakstiem un dzintariem. Svečtura 

autors ir Mūžībā aizsauktais Arnolds 
Dumpis. Līdz ar oriģinālo svečturi esam 
saņēmuši arī svečtura detalizētu rasējumu ar 
autora iniciāļiem un gadskaitli - 1960. 
Svečturis, kā mīļa un dārga piemiņa, 
greznos altāri draudzes dievkalpojumos. 
Iedegtā sveču gaisma simbolizēs Kristus 
gaismu pasaulē un ļaus atcerēties  un 
pieminēt Mūžībā aizsauktos mūsu draudzes 
locekļus. Pirmo reizi svečturis Bradfordas 
baznīcas altārī “kalpoja” š.g. 17.novembrī - 
Valsts svētku dievkalpojumā.  
Sirsnīga pateicība A.Dumpja krustmeitai 
Elgai Zivtiņš un viņas dzīvesbiedram 
Paulam par svečtura dāvinājumu!  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Kristīti: Katrīna Elizabete Helēna Bebre, Egija Arnita Linaberga 
Apsveicam jauno  ģimeni Lieni un Nauri Bērziņus ar dēliņa Gabriēla piedzimšanu!  

No sirds novēlam, lai bērniņš aug un top stiprs garā, pilns gudrības un  
lai Dieva žēlastība ir ar viņu! 

NĀKAMIE DIEVKALPOJUMI 

Svētdien, 19.janvārī, plkst.11.00		 Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 16.februārī, plkst.11.00	 Dievkalpojums 
Svētdien, 15.martā, plkst.11.00	 	 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 19.aprīlī, plkst.11.00	 	 Baltās svētdienas dievkalpojums 
Svētdien, 17.maijā, plkst.11.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 21.jūnijā, plkst.11.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 12.jūlijā, plkst.14.00	 	 Kapusvētku svētbrīdis Nab Wood kapsētā  
	 	 	 	 	 	 (latviešu kapu nodalījumā, pie pieminekļa) 

DRAUDZES MAKSĀJUMI 
Ņemot vērā mūsu draudzes paaudžu maiņu un to, lai draudzes līdzekļi tiktu rūpīgi un atbildīgi 
pārvaldīti, esam nolēmuši lūgt draudzes finances kārtot Vidusanglijas draudzes ietvaros. 
Vidusanglijas draudzes kasieris ir Andrejs Dunkers, kurš ir profesionāls bankas grāmatvedis. 
A.Dunkers ir Vidusanglijas draudzes kasieris jau gandrīz 20 gadu garumā. Savu darbu viņš veic ļoti 
rūpīgi, ar izteiktu pienākuma apzinu. Andrejs ir arī Baznīcas Pārvaldes Revīzijas komisijas 
priekšsēdis. 
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 pēc dievkalpojuma.  
Maksājumus ir iespējams veikt arī tieši Vidusanglijas draudzes kontā: 
Banka: Barclays; Sort code: 204911; Konta numurs: 70564311 
Maksājumus var kārtot arī pa pastu, nosūtot čekus kasierim vai mācītājai: 
Andrejs Dunkers, Cherry Tree Farms, Rowney Green Lane, Rowney Green, Alvechurch, 
Birmingham, B48 7QS; 
Daira Vāvere, 65 Northcote Road, Leicester, LE2 3FJ 
Čekus izrakstīt uz (make cheques payable to): Latvian Evangelical Lutheran Church in the Midlands 

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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