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Draudzes Apkārtraksts 
 

Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze, 2017. gada ziema/vasara (Nr 49) 
 

Ziemassvētku vēsts 
 

LAI ATSKAN ZVANI ZIEMSVĒTKOS 
UN IEEJOT 2018. GADĀ! 

 
Zvani torņos gavilē, Prieks plūst bēdu dvēselē. 

Zvanus zinām atskanam  Viņam mazam Nācējam. 
                                      /Alberts Vītols/ 

Ziemsvētku vakarā zvanu dziesmas sacenšas ar 
daudz citām  skaņām, un tomēr ticīgie saprot -  
laiks doties uz dievnamu!  
 

Tālu no Valtaiķu pilsētas liels, sens zvans 
atrodams, ne vairs kāda dievnama tornī, bet pie 
zemes klusā kapsētā!  Tur katrs zvanam var 
pielikt savu roku. Domāju, tas būtu 
neiespējami, ja tas vēl būtu zvanu tornī, augstu 
pacelts virs zemes. Ja Jēzus Kristus nebūtu 
nācis pie mums, vai mēs spētu tā izjust Dieva 
svētumu un mīlestības tuvumu?  Paldies 
Vissvētam Debestēvam, jo: “…Vārds tapa 
miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām 
viņa godību, tādu godību kā Tēva 
vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un 
patiesības!”  (Jņ 1:14) 
 

Svētuma caurstrāvotajā Valtaiķu “Mācītāju 
kapsētā” maigi lietainā šā gada agrā pavasaŗa 
dienā māc.Varis Bitenieks zvanīja zvanu, tam 
blakus stāvot!  Zvans skaļi un skaisti dziedāja!  
Vai nobijās lopiņi, kas netālu  laukos ganījās? 
Vai tālumā kāds nemierā sev prasīja, kas miris? 
 

Reiz citā laikmetā un vietā tiem, kas naktī 
sargāja savas avis no debesīm atskanēja 
vēsts: “Nebīstaties, jo redziet, es jums 
pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, 
jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzīmis 
Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs!:  (Lk. 2:10-11)   
Neatskanēja zvani, bet eņģeļu koris, kas 
slavēja Dievu un vēstīja: virs zemes nācis 
Pestītājs, kas nes mieru laba prāta cilvēkiem.  
Viņš žēlastībā uzklausa mūsu grēksūdzes 
lūgšanas un mums piedodot atgādina, ka 
nekas mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, 
kas ir Viņā!   (Rom. 8:39b)  

 

Kad Tija un Miķelis Abuli bija Itālijā, viņiem 
gadījās pārnakšņot blakus senam dievnamam, 
kuŗa zvani zvanīja ne tikai reiz stundā, bet arī 
pusstundā – diennaktī!  Vietējie sen pieraduši 
un gandrīz vairs nedzird zvanus, bet tie bieži 
atmodināja ceļotājus.  Kaut mēs ‘nepierastu’, 
bet saklausītu zvanu vēstī atgādinājumu, ka 
laiks ir dārga Dieva dāvana.   
 

Drīz zvani vēstīs, 2017. gads pagājis, 2018. 
gads ir klāt! Vai līdzi dziedās apsniegotās 
dzimtenes kapsētas zvans?  Droši, ka tas ik pa 
laikam zvanīts, brīdinot par tuvojošajām 
vētrām, vai citreiz gavilējot, prieka ziņas 
vēstot -  varbūt 1918. gada 18. novembrī?  Vai 
1991. gada liktenīgajās dienās?  Kaut tas 
zvanītu 2018. gada 18. novembrī  līdz ar 
visiem dievnama zvaniem Latvijā un ārpus 
tās!   
 

Ne jau bez cilvēkiem tas notiks!  Tādēļ paldies 
jau tagad katram, kas zvanus zvanīs, vai visu 
gadu visdažādākos veidos kalpos Dievam par 
godu un līdzcilvēkiem par svētību!!  Par ļoti 
uzticīgu kalpošanu īpaši pateicos LELBĀL 
Virsvaldei, manai mīļai  Milvoku draudzei un 
priekšniecei Sandrai Kalvei, manai asistentei 
Tijai un savai ģimenei.   
 

LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā no sirds 
novēlu skaistus, mīlestības un cerības pilnus 
Kristus piedzimšanas Svētkus un Dieva svētītu 
un iedvesmotu 2018. gadu!  Viņš lai pasargā 
un svētī Latviju un visu pasauli ar mieru un 
taisnību un laba prāta cilvēkiem!    
 

Kristus mīlestībā  
Kas tumsā paliks, zvanus neizdzirdīs  
Šai vakarā, kad nāc Tu gaišu liegs? 
Nāc, sveces aizdedzini, aizdedz sirdis, 
Tu svētais Bēŗns, Tu dievišķīgais prieks! 
 

+  Lauma 
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Notikumi nākamajā pusgadā 

 
JANVĀRIS 
 

Londonā Svētdien, 14. janvārī plkst. 14.00   
Atspīdēšanas laika dievkalpojums. 

 
 
Londonā Svētdien, 28. janvārī plkst. 14.00 
  Atspīdēšanas laiksa dievkalpojums. 
 

FEBRUĀRIS 
 

Londonā Svētdien, 11. februārī plkst. 14.00 
Mūsu Kunga apskaidrošanas dienas dievkalpojums. 

 
Londonā Svētdien, 25. februārī plkst. 14.00  

Kristus ciešanu piemiņas laika dievkalpojums Reminiscere 
 

MARTS     
 
Londonā Svētdien, 11. martā plkst. 14.00 

Kristus ciešanu piemiņas laika dievkalpojums bez dievgalda Oculi,  
pēc dievkalpojuma draudzes sapulce 
 

Londonā Svētdien, 25. martā plkst. 14.00  
Kristus ciešanu piemiņas laika dievkalpojums  

 
APRĪLIS 
 

Londonā Svētdien, 1. aprīlī plkst. 14.00 
Lieldienu dievkalpojums  

 
Londonā Svētdien, 22. aprīlī plkst. 14.00   

Lieldienu laika ceturtās svētdienas dievkalpojums Misericordia Domini 
  

MAIJS 
 

Londonā Svētdien, 13.maijā plkst. 14.00 
Lieldienu laika septītās svētdienas dievkalpojums-Exaudi 

 
 
Londona Svētdien, 20.maijā. 
  Sinodes dievkalpojums Bradfordā 
 
Londonā Svētdien, 27 .maijā plkst. 14.00 

Trīsvienību svētku dievkalpojums. 
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JŪNIJS 
 

Londonā Svētdien, 10.jūnijā plkst. 14.00   

  Trešās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums. 
  

Londonā Svētdiena, 17.jūnijā plkst. 14.30 - *Sv. Džeimsa Piccadilly baznīcā 
  Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums, rīko Baltiešu padome. 

 
JŪLIJS 

 
Brukvudā Sestdiena, 14.jūlijā -   **Brukvudas latviešu kapos 
  Kapu svētki Brukvudas latviešu kapos. 
 
Londona Svētdiena, 15.jūlijā   
  Astotās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums. 

                       
Dievkalpojumi Londonā notiek Zviedru baznīcā, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG  
*St. James’s Church Piccadilly, London W1J 9LL  
** Brukvudas latviešu kapi, Woking GU24 0BL 
Dievkalpojumus Londonā parasti vada māc. Elīza Zikmane vai prāv. Dr. Andris Abakuks 
 
Par izmaiņām lūdzu sekot līdzi mājas lapā www.draudze.org.uk un Brīvajā Latvija un draudzes Facebook lapā: 
https://www.facebook.com/londonasdraudze/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reformācijas svētku dievkalpojums Londonā, Vestminsteras abatijā  
(māc. Elīza Zikmanelasa lasījumu un Londonas latviešu koris dzied kopkorī) 

 

  

Par vairākiem notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā “Brīvā Latvija” kopš 2016.gada 
 Nr.36 Pateicības laiks. (Māc. Elīza Zikmane) 
 Nr. 38 Atvadas no Rofantas 
 Nr. 43 Reformācijas svētku dievkalpojums Londonā (Terēze Bogdanova) 
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Draudzes Gana raksts 
  
Mans Kungs, tu esi bijis mums mājoklis audžu 
audzēs! Pirms kalni dzima un pirms tu 
dzemdēji zemi un pasauli, no mūžiem līdz 
mūžiem tu - Dievs! 
Tūkstoš gadi tavās acīs ir kā vakardiena, kas 
prom, kā sardzes laiks, kas naktī. Māci mums 
skaitīt mūsu dienas, ka dabūjam gudru sirdi. 
(Ps 90:1-2,4,12) 

 

Latvijas Valsts jau ir iegājusi savā simtajā 
gadā, skaitām dienas līdz lielajai gadskārtai. 
Dziedātāji un dejotāji gatavojas Dziesmu 
svētkiem, top izstādes un filmas, tiek veidoti 
sarīkojumi, kas izglīto un atgādina par Latviju 
un tās valstiskumu. Kā mēs katrs 
gatavojamies Latvijas lielajai dzimšanas 
dienai, ko katrs šogad dāvināsim Latvijai? 
Priecāšos dzirdēt jūsu ieceres, idejas un 
apņemšanās. Daloties ar tām, vienam otru 
uzmundrinot un papildinot, kopā varam 
paveikt vairāk, mūsu dzimteni darot stiprāku 
un skaistāku. Tas, savukārt, stiprina mūs 
pašus.  

 

Simtgade ir ne vien nozīmīgs atskaites 
punkts, kas liecina par pastāvību un 
stabilitāti. Gadu skaitam sasniedzot trīsciparu 
skaitli, tas, kā uztveram Latviju, 
neatgriezeniski mainās. Šīs pārmaiņas ir 
pilnas prieka par Latvijas kā valsts nobriešanu 
un tautas pašapziņas nostiprināšanos. Tajā 
pašā laikā ir mazliet skumji atvadīties no tās 
īpašās tuvības izjūtas ar Latviju kā mūsu 
līdzgaitnieci, kuras mūžs samērāms ar cilvēka 
mūžu šai saulē. Šogad Rundāles pilī tika 
pulcināti Latvijas simtgadnieki, ļaudis, kas 
dzimuši un veidojušies kopā ar Latviju. Daži 
Latvijas vienaudži ir arī mūsu draudzē. 

 
Simtgadniekiem aizejot aizsaulē, Latvija 
paliek, attīstās, pārkāpdama cilvēka mūža 
mērogus iegūstot mūžības vaibstus. Tomēr 
Dieva priekšā tā joprojām ir tik jauna un 
trausla. Pat mūsu tautas saknes, kas 
iesniedzas vairākās tūkstošgadēs, Dievam ir 
kā vienas nakts sardze. Dievu neierobežo 
laiks un telpa, viņš vienmēr ir nomodā par 
mums un pie viņa ir atrodams patvērums 

laiku laikos. Mūsu tauta to ir piedzīvojusi cauri 
neiedomājamiem vēstures līkločiem ne tikai 
pēdējā gadsimtā laikā vien. 

 

Mūsu katra dzīves laiks šajā pasaulē ir 
ierobežots. To apzināties un piepildīt ar 
svētību, nozīmē iegūt viedumu, sirdsgudrību. 
Aicinājumā lūgt par Latviju mūsu 
Archibīskape liek mums aizdomāties ne vien 
par to cik dienas, bet pat cik minūtes un 
sekundes ir mūsu rīcībā un kā tās 
izmantojam. Ar lūgšanu saglabāsim ciešu 
tuvības sajūtu ar Latviju, ar kuru mums lemts 
dzīvot vienā laikā; un lūgšanā stiprināsim 
saikni ar Mūžīgo.  

 

Ne tikai Latvija sasniedzot simtgadi var ieaugt 
mūžībā, bet Dievs ikkatram no mums ir devis 
mūžīgās dzīvības iespēju. To mēs atkal no 
jauna svinēsim Ziemassvētkos. Dievs kā 
cilvēks ir ienācis pasaulē, laikā un telpā, lai 
būtu kopā ar mums, un lai mēs būtu kopā ar 
viņu mūžībā. Lai tas dara mūsu sirdi ne vien 
gudru, bet arī stipru un priecīgu! 
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Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums 

 
Mīļie draudzes 

locekļi!  
 

Pagājušais pusgads 
pagājis Luteriskās 
Reformācijas 500 gadu 
atceres iezīmē. Mūsu 
draudzē to sevišķi 
atzīmējām 22. oktobrī. 
Tam līdzās atcerējāmies 

gadskārtas notikumiem, kas nozīmīgas gan 
mūsu tautai, gan Baznīcai: 200 gadus, kopš 
dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemē 1817.gadā; 
un 100 kopš Latviešu Luteriskās pagaidu 
Konsostorijas izveides Petrogradā 1917.gadā. 
Mūsu tautas un Baznīcas ceļš uz brīvību un 
neatkarību ir bijis pakāpenisks. Pieminot 
pieturas punktus tajā, stingrāk sajūtam savu 
pamatu un uzdevumu turpināt un attīstīt mūsu 
priekšgājēju iesākto.  
 

Reformācijas jubilejas atzīmēšana šogad 
Londonā un citviet notika daudz un dažādos 
veidos, par to bija pieejama informācija arī 
mūsu mājas lapā. Ceru, ka jūs šogad 
izmantojāt iespēju dziļāk iepazīt mūsu, 
luteriskās, tradīcijas dažādās šķautnes un ar 
tām iepazīstināt arī savus draugus. Katrā ziņā 
interese par luterismu un luterisko Baznīcu 
atpazīstamība šajā zemē šogad ir krietni 
augusi. 
 

Centrālais atceres notikums bija ekumēniskais 
dievkalpojums Reformācijas dienā, 31. 
oktobrī, Vestminsteras Abatijā, rīkots pēc 
Luterāņu padomes Lielbritānijā ierosmes. Tajā 
sprediķoja Kenterberijas archibīskaps Džastins 
Velbijs, piedalījās 28 Anglijas Baznīcas bīskapi, 
kardināls  

 

Vincents Nikols, vairāki Romas katoļu un 
pareizticīgo bīskapi. Īpašie viesi bija Pasaules 
Luterāņu Federācijas ģenerālsekretārs Martins 
Junge, Romas katoļu padomes kristiešu 
vienotības veicināšanai sekretārs bīskaps 
Braiens Farels, metodistu un reformātu 
vispasaules Baznīcu kopienu vadītāji.  

 

Līdzās Reformācijas vēsturiskā devuma 
godināšanai, kuru simbolizēja Lutera tulkotās 
Bībeles pirmā izdevuma eksemplārs uz altāra 
(tas bija atvests no Lambetas pils bibliotēkas), 
uzsvars tika likts uz kristiešu vienotību. 
Deklarācijai par taisnošanu ticībā, kas kopš 
1999. gada vieno katoļus un luterāņus, un 
kurai savu atbalstu izteikušas metodistu un 
reformātu Baznīcas, šajā svinīgajā 
dievkalpojumā pievienojās arī vispasaules 
anglikāņu Baznīcu kopība.      

 

Protams, arī paši luterāņi piedalījās 
dievkalpojumā lielā skaitā, vairums no 
mācītājiem gāja procesijā, starp tiem arī 
latviešu garīdznieki. Man tika uzticēts lasīt 
lasījumu no evaņģēlija. Dziedāja daudzi kori, 
pārstāvot dažādu tautību luterāņu draudzes, 
to skaitā arī Londonas Latviešu koris Lilijas 
Zobens vadībā. Lūgto viesu vidū bija arī 
Latvijas Republikas vēstniece Baiba Braže. 
Valdīja svinīgs un pacilāts noskaņojums, bija 
prieks palīgu un draudzes vidū redzēt 
pazīstamas tautiešu sejas. Šiem svētkiem 
beidzoties mums nu priekšā gatavošanās 
nākamajiem: Latvijas simtgadei!   

 
 
 
 
 
 

Kristīti  
 

06.2017. Guntars Briedis 
06.2017. Inese Briede 
06.2017. Lelde Briede 

 

Iesvētīti 
 
06.2017. Guntars Briedis 
06.2017. Inese Briede 
06.2017. Lelde Briede 

 
Laulību iesvēte 
 

06.2017. Inese un Guntars Brieži 
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Izvadīti mūžības ceļos  
 

16.08.2017. Māris Viktors Ozols 16.02.1950. Linkolnā - 30.07.2017.Londonā.(Zviedru baznīcā un Mortlake 
krematorijā (prāv.A.Abakuks)  
 

01.09.2017. Brigita Šorda ( Shord, dz. Grāve) 20.07.1935. Rīgā -19.08.2017. Londonā (Golders Green 
krematorijā (Prāv. A. Abakuks)) 
 

20.11.2017. Inese Rušeniece  04.07.1924. Jelgavā - 31.10.2017. Enfīldā (Enfield  krematorijā (Māc. E. 
Zikmane) 
 

05. 12. 2017. Rūta Tetere 07.09.1926 — 20.11.2017 Londonā, (Golders Green krematorijā (Prāv. A. Abakuks)) 
 

Draudzes priekšnieces Terēzes Bogdanovas ziņojums 
 

 

Mīļie draudzes locekļi ! 
 

Noslēgumam tuvojas 
luterāņiem  un latviešiem 
tik nozīmīgais 
Reformācijas vēsturiskās 
gadadienas gads. Šis 
gads arī iezīmē 
noslēdzošo posmu 

pašreizējai draudzes padomei un valdei, jo 
Latvijas simtgades gadā pienākumus 
pārņems jau jaunais padomes sasaukums, 
kas no sava vidus izraudzīsies nākamo 
draudzes valdi.  
 

Aizvadītajos trīs darbības gados draudzes 
padome un valde ir turpinājusi uzturēt 
draudzes dzīvi situācijā, kad mācītāja strādā 
nepilna laika kapacitātē. Šīs padomes 
darbības laikā draudzes kalpošana diemžēl 
ir noslēgusies Rofantas dievnamā, jo 
2016.gadā Rofantas Saimnieciskā 
sabiedrība pieņēma lēmumu gleznaino 
īpašumu pārdot.  Šī sasaukuma laikā tika arī 
atzīmēta 70 gadadiena, kopš Londonā 
latviešiem Dieva vārds ir sludināts dzimtajā 
valodā.  
 

Šo gadu laikā draudzes valde ir mēģinājusi 
attīstīt Crowdfunding projektu papildus 
finansējuma piesaistei, taču diemžēl to līdz 
galam nav izdevies realizēt un cerams, ka 
jaunā valde to spēs novest līdz sekmīgam 
rezultātam. Vēlos aicināt ikvienu, kuram ir 
vēlme turpināt vai arī aktīvāk iesaistīties 
draudzes darbā, pieteikties draudzes 
padomes vēlēšanām. Šis ir veids, kā varat 
palīdzēt veidot un attīstīt draudzes dzīvi un 
piedalīties svarīgu un nozīmīgu lemumu 
pieņemšanā.  

No sirds pateicos visiem, kuri nesavtīgi kalpo 
draudzes labā – kā padomes, tā arī valdes 
lcocekļiem un visiem tiem, kuri mūs atbalsta 
ar dažādajām kalpošanas dāvanām.  
 

Jo īpaši velos pateikties draudzes mācītājai 
Elīzai Zikmanei par neizsīktošo enerģiju 
kalpojot mūsu draudzei, prāvestam Andrim 
Abakukam, kurš palīdzēja ar kalpošanas 
pienākumiem Rofantā, kā arī līdzšīnējai 
draudzes padomei un valdei. Jo īpaši vēlos 
teikt paldies Rūtai Abakukai, kura ir 
organizējusi svētdienas skolas reizēs, kad 
viņa ir varejusi būt klāt mūsu 
dievkalpojumos. Milzu patiecība pienākas arī 
mūsu draudzes loceklim Peterim 
Petersonam, kurš ļoti lapni pēdejos gados 
izprintē draudzes apkārtrakstus. Tāpat arī 
šeit vēlos pieminēt  padomes locekli un 
Revīzijas komisijas locekli Māri Viktoru 
Ozolu, kurš šogad negaidīti devās mūžības 
ceļos.  
 

Mūsu draudzes nākotne ir mūsu visu rokās: 
lai neapsīktu garīgās kalpošanas darbs un 
Dieva vārda sludināšana latviešu valodā, ko 
pirms vairāk kā septiņdesmit gadiem 
uzņēmās pirmie latviesu luterāņu 
garīdznieki, mums katram ir jāpalīdz ar savu 
mazo artaviņu, lai lielais darbs uz priekšu 
ritētu. Tāpēc es jūs visus kopā un katru no 
jums personīgi lūdzu un aicinu atbalstīt 
draudzes darbu kā finansiāli, savu iespēju 
robežās, tā arī ar kalpošanas darbiņiem.  
 
Novēlot Jums visiem gaišus, priecīgus un 
Dieva mīlestības un svētības apspīdētus šos 
skaistos Kristus piedzimšanas svētkus!  
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Draudzes kasiera Aivara Upmača ziņojums
 
 

Mīļie draudzes 
locekļi!  
 
Pateicos visiem, 
kuri šajā gada ir 
sākuši vai turpina 
atbalstīt mūsu 
draudzi ar saviem 
ziedojumiem!  

Šā gada 31. oktobrī draudzes līdzekļi 
kopsummā bija apmēram £34,900. Līdz 
oktobra beigām gada balansu veido 
iztrūkums £1,300 apmērā, kas vienkārši 
nozīmē ka esam iztērējuši vairāk kā esam 
saņēmuši ziedojumos no draudzes 
locekļiem, un pabalstos no Baznīcas 
Pārvaldes un Luterāņu Padomes, kā arī no 
Gift Aid atmaksas.  
 

Kā jau rakstīju pagājušā gadā 
apkartrakstos, pabalsts no Baznīcas 
Pārvaldes ir stipri samazinājies, jo arī 
Pārvaldes rezerves ir gājušas mazumā. 
Nesen iesniedzu lūgumu “Council of 
Lutheran Churches” pilnvarniekiem lai 
atmaksā izdevumus  par 2016 un 2017 
gadām sakarā ar telpu īru Zviedru baznīcā 
(kopā ap. £4,000). Pieprasījums izveicās un 
nauda ir draudzes kontā. Arvien ir jādomā 
kā citādi varam piesaistīt finansiālos 
līdzekļus draudzes darbam un gribu aicināt 
arī draudzes locekļus nāk ar savām idejām, 
kā piesaistīt līdzekļus draudzes darbam un 
iesaistīties šo ideju īstenošanā.  
 
Pateicos tiem, kuri jau pievienojušies „Gift 
Aid” un aicinu arī citus draudzes locekļus, 
kuri maksā nodokļus šajā valstī, aizpildīt 
„Gift Aid” anketas un nosūtīt tās draudzes 
kasierim vai iedot draudzes darbiniekiem. 
Anketas un papildus informācija ir 
pieejama baznīcā un mājas lapā 
(www.draudze.org.uk). „Gift Aid” 
aploksnes kolektēs ziedojumiem var 

saņemt dievkalpojumos. Atgādinu, ka ar 
„Gift Aid” no Jūsu ziedojumiem draudze, kā 
reģistrēta labdarības organizācija, var no 
valsts iegūt papildus 25% Jūsu ziedotajai 
summai.  
 
Draudzes nodevas un ziedojumus ir 
iespējams iemaksāt draudzes bankas 
kontā kā elektroniski, izmantojot „internet 
banking”, tā arī bankā, aizpildot „bank 
transfer” anketu. Laipni lūdzu tos draudzes 
locekļus, kuri vēl nav nokārtojuši ikgadējo 
draudzes nodevu £20, to izdzarīt tagad. 
 
Mūsu draudzes konta rekvizīti ir sekojoši: 
Banka: National Westminster, Crawley, 
The Boulevard Branch 
Konta nosaukums: United London 
Latvian Lutheran Church 
Sort-Code: 60-06-20 
Konta numurs: 56738463 
 
Šādi maksājot, lūdzu atsaucē (reference) 
uzrādiet savu vārdu, uzvārdu un 
maksāšanas iemeslu, piemēram, nodeva 
2017. gadam, ziedojums utt. Tā kā draudze 
ir reģistrēta labdarības organizācija, ir 
arvien svarīgāk uzturēt precīzas finanšu 
grāmatas.  
 
Ikdienas draudzes darba uzturēšanai īpaši 
palīdz regulāri ziedojumi. Pateicos 
ikvienam, kas tos jau veic un aicinu arī 
citus pievienoties un aizpildīt “Standing 
Order Instruction” (pievienota 
apkartrakstam), un iesniegt vai aizsūtīt uz 
Jūsu banku. Lūdzam otrā iedaļā ierakstīt 
maksājuma norādi (“payment reference”), 
piemēram, ikgadējā nodeva, ziedojums utt. 
Anketas ir arī pieejamas baznīcā. 
 
Paldies ikvienam, kas savu iespēju 
robežās devīgi un no sirds atbalsta 
draudzes kalpošanu! 
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Rofantas valdes ziņojums 
 
Gatavojoties līgumu parakstīšanai un muižas 
pārdošanai, 2017.gada 28.oktobrī, Rofanta 
tika atvērta apmeklētājiem uz “Atvadu 
dienu”. Šīs dienas laikā muižu apmeklēja ap 
50 cilvēku, no kuriem daudzi muižu nebija 
redzējuši gadiem, taču varēja dalīties ar ļoti 
patīkamām atmiņām par aizgājušām dienām. 
Arī Londonas Latviešu kora dalībnieki bija 
ieradušies un pēdējo reizi pieskandināja 
Rovfantu ar savām balsīm; tipiskā latviešu 
garā, tika atvesta arī liela izvēle ar garšīgām 
uzkodām. Pat laika apstākļi bija dienai kā 
radīti –skaista, silta un saulaina diena, lai 
ikviens varētu pastaigāt pa muižu un tās 
terirotiju. 
 

Pievēršoties Rofantas pārdošanas 
jautājumam, diemžēl jāziņo, ka līgumu 
parakstīšana, kura bija ieplānota šā gada 
17.novembrī nenotika un uz šo brīdi, 
pārdošanas process vēl nav sācies, tomēr 
mēs ceram, ka līgumu ar pašreizējo 
interesentu izdosies noslēgt vēl pirms 
Ziemassvētkiem. 
 

Jānorāda – muižas pārdošana nenozīmē ,ka 
“labdarības organizāciju” (Charity), kas ir 
Rowfant House Ltd , tūlīt varēs likvidēt. Muiža 
ir “labdarības organizācijas”  īpašums (aktīvs) 
un pat pēc pārdošanas būs daudz ar īpašumu 
saistītu jautājumu, ar kuriem būs jātiek galā. 
Tas viss prasīs laiku, un saskaņā gan ar 
Labdarības (Charity Law) gan 
Uzņēmējdarbības (Company Law) likumu, 
pilnvarotie (trustees) nedrīkst likvidēt 
labdarību un izmaksāt naudas līdzekļus līdz 
brīdim, kad varēs skaidri pierādīt, ka parādi ir 
dzēsti un pret labdarību nav nekādu citu 
prasību. Ja pilnvarotie labdarību likvidētu 
uzreiz, viņi būtu finansiāli-personīgi atbildīgi 
par visām prasībām. 
 

Nobeigumā es vēlētos teikt lielu paldies par 
visu atbalstu, ko cilvēki visiem mums, 
Rofantā, ir snieguši; laiks kopš 2016.gada 
aprīļa, kad mēs pieņēmām lēmumu muižu 
vērt ciet un pārdot, ir bijis loti saspringts un 
tāds diemžēl turpināsies vēl kādu laiku. 
 

Anna Kipluks-Upton, 2017.gada novembrī 

Lūgšana par Latviju
 

Kungs, Visuvarenais debesu Tēvs – 
   Piemini Latviju. 
   Piemini Latviju un viņas cerības un sapņus –  
   Piemini Latviju un viņas sāpes un bēdas. 
   Šodien liec atmosties gatavībā cerību par    
   drošu, taisnīgu, gaišu Latvijas rītdienu  
   pārvērst darbos un lēmumos, kas saskan ar  
   Tavu prātu un Tavu patiesību, kas ir mūžīga. 
Vairo mūsu ticību un paļāvību Tev, vienīgi Tevi 
neierobežo laiks un telpa. Tu zini, kas bijis, ir 
un būs.  Novērsi ļaunu un to, kas varētu 
apdraudēt mūsu tautu, vai citas tautas, kas grib 
dzīvot mierā.   
   Mīļais Debestēvs, vairo savstarpēju mīlestību  
   un svētī katru ģimeni.  Kaut katra māte, tēvs,   
   bērns un piederīgais arī sajustu, ka mēs,   
   Kungs, Tava Baznīca esam ģimene, kas katru  

   gaida un stāv gatava kopā augt un izaugt par  
   vēl pilnīgākiem Tevis mīļotiem, Kristus  
   atpestītiem un iedvesmotiem bērniem. 
Tūkstoškārt mēs Tev pateicamies par to 
brīvību, kuŗā mēs  dzīvojam.  Māci mums to 
novērtēt, to aizstāvēt un nekad, nekad 
neaizmirst, cik dārga tā, un ko tas nozīmē, kad 
tā tiek nozagta.  Paldies par katru, kas reiz par 
tās brīvību cīnījās.  Viņus ar cieņu pieminam un 
lūdzam par tiem, kas turpina strādāt par labu 
mūsu latvju tautai un Baznīcai, tuvumā un 
tālumā. 
   Dievs, sargi mūsu tēvu zemi un katru mūs,  
   kas Tev pateicās, ka esi lēmis mūs svētīt ar  
   piederību Latvijai !  Šodien, rīt un mūžīgi.   
   To lūdzam Tava Dēla, mūsu Kunga un  
    Pestītāja Jēzus Kristus vārdā.  Āmen.  
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Draudzes kontaktinformācija
 
Draudzes mācītāja:    
  
Elīza Zikmane  
eliza.zikmane@btinternet.com 
Mob. 07986 439 970  
 
 
 
 

 
Draudzes priekšniece: 
 
 

Terēze Bogdanova 
tereze.bogdanova@gmail.com 
Mob. 07788 790 952 
 

 

Apkārtraksta drukāšanu ir ziedojis MBE Weybridge 

  

Pēc dievkalpojuma Londonā, 
izņemot Ziemsvētkus un Lielo Piektdienu, ir 

sadraudzības brīdis pie kafijas. 
Ikviens ir acināts līdzi ņemt groziņu, lai kopā sanāktu jauks cienasts 

 
Ja vēlaties tikties ar draudzes mācītāju uz pārrunām baznīcā, vai lai mācītāja Jūs apmeklē 

mājās vai aprūpes iestādē, lūdzu to darīt zināmu, lai vienotos par praktisko 
izkārtojumu.Tiem, kas nespēka vai slimības dēļ nespēj atnākt uz dievkalpojumiem ir 

iespējams un vēlams Svēto Vakarēdienu saņemt mājās, aprūpes namā vai citur. 

Šā gada sākumā Šarlote Remese un Normunds Barons bija svētceļojumā uz Svēto Zemi 
(Izraēlu) un savos iespaidos ar draudzi dalījās šoruden. 

 

Viņi vēlas kopā ar Jums turpināt diskusijas un pārdomas par evanģēlija vēsti mūsu 
dzīves ceļā, tuvāk apskatot Jēzus dzīves notikumus evaņģēlijos. Lasīsim kopā Bībeli un 

dalīsimies savos iespaidos un ieskatos. 
Nodarbības notiks pēc dievkalpojumiem Zviedru baznīcā. Lūgums paņemt līdzi savas 

Bībeles uz nodarbībām. 
 

Papildus informācijai lūdzam griezties pie Šarlotes vai Normunda pēc dievkalpojuma 
baznīcā vai elektroniski: info@draudze.org.uk " 
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Prāv. Andra Abakuka raksts par Andra dienu –  
Jāņa evaņģēlijs, 1:35-42 

 

 
Baznīcas kalendārā 
30. novembri atzīmē 
kā sv. Andreja 
dienu. Latviešu 
kalendārā tā ir 
Andra diena, bet 
Baznīcas kalendārā 
tā iekrīt ap Baznīcas 
gada sākumu, dažas 

dienas pirms vai pēc Adventa pirmās 
svētdienas, kad sākam gaidīt Ziemsvētkus. 
Church of England kalendārā iepriekšējā 
diena, 29. novembris, paredzēta aizlūgumiem 
un pateicības lūgšanām par Baznīcas misijas 
darbu. No evaņģēlija teksta redzēsim, kāda ir 
saistība starp šīm divām tēmām – Sv. Andreju 
un misijas darbu. 

 

Mēs ar Rūtu reizi pa reizei atvaļinājumā 
dodamies uz Grieķiju vai grieķu salām, kur, 
starp citu, apciemojam grieķu pareizticīgo 
klosterus un baznīcas un aplūkojam ikonas. 
Šogad apmeklējām Kipras salas grieķisko daļu, 
un man prātā palikušas salā iecienītā sv. 
Andreja ikonas. 

 

Kad skatāmies ikonās, mums ne vienmēr viegli 
identificēt, kurš no svētajiem tur attēlots. 
Parasti augšas daļā  grieķu valodā parādās 
svētā vārds, bet bieži to grūti salasīt. Kādreiz 
svētais attēlots ar rulli rokā, kur parādās kāds 
šim svētajam raksturīgs teksts. Andreja 
gadījumā tas ir: “Mēs esam atraduši Mesiju.” 

 

Šie vārdi ņemti no mūsu Jāņa evaņģēlija 
teksta, kas ir viens no Baznīcas kalendārā 
paredzētajiem tekstiem sv. Andreja dienai. Šī 
evaņģēlija daļa sākas ar Jāņa Kristītāja liecību 
diviem no saviem mācekļiem, kas ar viņu kopā 
stāv, bet kas pēc tam aiziet sekot Jēzum. Viens 
no šiem mācekļiem – tā kādreiz spriež – ir pats 
evaņģēlists Jānis, bet tas ir tikai minējums. 
Vienīgais no abiem mācekļiem, kas tekstā 
noteikti vārdā minēts, ir Andrejs. 

 

Abi mācekļi sāk sekot Jēzum pa ceļu, kur viņš 
iet, un viņi sapazīstas ar pavisam vienkāršu, 
pat, varētu domāt, neveiklu, vārdu izmaiņu. 
Jēzus jautā: “Ko jūs meklējat?” Viņi atbild: 
“Skolotāj, kur tu mājo?” Tad Jēzus tiem saka: 
“Nāciet un redzēsiet!” Tādēļ pareizticīgo 
baznīcās Andreju arī apzīmē kā “pirmsaukto.” 

 

Tā nu viņi paliek pie Jēzus pa nakti, kā liekas. 
Bet kā tas ir pie evaņģēlista Jāņā tik raksturīgi, 
šo mācekļu sekošanu un palikšanu pie Jēzus 
var arī saprast daudz dziļākā, pārnestā 
nozīme. Viņi kļūst par Jēzus sekotājiem un 
paliek pie viņa, ne tikai pa nakti, bet līdz galam 
– un uz visu mūžību. 

 

Nākošajā rītā Andrejs tūlīt aiziet pie sava brāļa 
Sīmaņa Pētera, lai dalītos ar prieka vēsti. Lielā 
sajūsmā, kā varam iedomāties, viņš saka: 
“Mēs esam atraduši Mesiju.” 

 

Šeit tad arī parādās saistība ar misijas darbu. 
Andrejs nepatur evaņģēlija vēsti pie sevis, bet 
ir iedvesmots dalīties ar citiem – vispirms ar 
sava paša brāli. Un mēs zinām, ka šī dalīšanās 
nesa varen lielus augļus, jo Pēteris ar laiku 
kļuva par pirmbaznīcas vadītāju. Pēc baznīcas 
tradīcijas Andrejs pats vēlāk nodevās plašam 
misijas darbam, kas noveda pie viņa paša 
krustā sišanas. 

 

Mums pašiem vajadzētu apzināties, ka 
evaņģēlija vests tiek izplatīta, kad cilvēki par 
to dzird no citiem. Tā izplatās ar cilvēku 
starpniecību. Arī mēs iemantojām kristīgo 
ticību, jo mums citi par to stāstīja un mācīja. 
Tāpat arī mēs esam aicināti dalīties ar citiem. 
Ne jau ka mēs visi esam aicināti uzņemties 
lielus misijas ceļojumus vai būt mācītāji vai 
skolotāji, bet mums vajadzētu būt atvērtiem 
iespejām liecināt par savu ticību, kad rodas 
tam piemēroti apstākļi. Šie individuālie ticības 
apliecināšanas momenti, kā tas bija pie 
Andreja un Pētera, var kādreiz nest daudz 
lielākus augļus, neka spējam iedomāties.
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APVIENOTĀS LONDONAS LATVIEŠU EV. LUT. UN  

MIERA DRAUDZES PADOMES VĒLĒŠANAS 2018. gadā 
 

 
2018. gada pavasarī beigsies tagadējās Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera 
Draudzes Padomes mandāts, un ir jāievēl jauna Draudzes Padome 20 locekļu sastāvā. 
Vēlēšanas paredzētas laikā no 2018.gada 12. līdz 26. februārim. 
 

Vēlēšanās ir tiesības piedalīties visiem Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes 
locekļiem. Tas rada iespēju cilvēkiem, kas varbūt līdz šim dažādu iemeslu dēļ to nav darījuši, 
iesaistīties savas draudzes darbā un palīdzēt veidot un nodrošināt tās nākotni. 
 

Draudzes padomes vēlēšanu komisija aicina draudzes locekļus pieteikt vēlēšanu kandidātus. 
Papildus Kandidāta pieteikšanas veidlapas ir pieejamas rakstot vai zvanot Normundam Baronam 
uz n.barons@mac.com, 07480 136336, vai Draudzes mācītājai Elīzai Zikmanei uz 
eliza.zikmane@btinternet.com, 07986 439970. 

             Normunds Barons 
   Vēlēšanu komisijas priekšsēdis 

 

    ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂  
  

KANDIDĀTA PIETEIKŠANAS ANKETA 
 
Izpildīta un parakstīta pieteikšanās anketa līdz 2018. gada 26. janvārim (pasta zīmogs) jānosūta 
vēlēšanu komisijai pa e-pastu n.barons@mac.com, vai pa pastu uz adresi    c/o, United London 
Latvian Lutheran Church, Council of Lutheran Churches, 30 Thanet Street, London, WC1H 9QH, 
vai arī vienkārši iedot aizpildīto anketu pēc kāda no dievkalpojumiem Normundam Baronam. 
 
Vārds, uzvārds:  
  
Dzimšanas datums un vieta:  
  
Adrese: 
 
Telefons: 
 
E-pasts: 
 
Ziņas par kandidātu/i ne vairāk kā 100 vārdos (izglītība, profesija, nodarbošanās, darbošanās 
draudzē un citur, piem. latviešu sabiedrībā): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidatūras pieteikšanai piekrītu: _______________________________________ 

      
 kandidāta/es paraksts 

 


