Draudzes Apkārtraksts
Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze, 2014. gada vasara/rudens (Nr 42)

Draudzes Gana raksts
Un redzi, notika liela zemestrīce, un Kunga
eņģelis nāca no debesīm, pienācis novēla
akmeni un apsēdās pie tā. Sargi drebēja no
bailēm un bija kā miruši. Tad eņģelis uzrunāja
sievietes: „Nebīstieties! Es zinu, ka jūs meklējat
Jēzu, kas bija krustā sists, viņa nav šeit, jo viņš
ir augšāmcēlies, kā bija sacījis.“ (Mat.28:2-6)
Šogad vairākas gadskārtas iezīmē mūsu tautas
vēstures līkločus pēdējā gadsimta laikā. Paiet
100 gadi kopš 1. Pasaules kara sākuma, 70 gadi
kopš 2. Pasaules kara laikā daudzi latvieši devās
bēgļu gaitās, 20 gadi, kopš Latviju atstāja
bijušās PSRS karaspēks, 10 gadi, kopš Latvija ir
NATO dalībvalsts. Šie notikumi tieši vai netieši
ir ietekmējuši mūs, varbūt pat esam bijuši
aculiecinieki vai dalībnieki kādā no tiem. Tajos
gadsimta garumā savijas pasaules vēstures
virzība un mūsu pašu un mūsu ģimeņu, dzimtu
un draudžu vēstures.
Lai apjaustu savu mūža gājumu ir svarīgi
ieraudzīt un novērtēt gan lielās kopsakarības,
gan vienreizējās detaļas. Saredzēt savu dzīvi
plašākā kontekstā, nenošķirtu no sabiedrības,
draudzes, tautas un pasaules likteņiem un
kopējiem izaicinājumiem. Tas, ka esam daļa no
kopības, mūs stiprina meklējot kopīgus
risinājumus. Tajā pašā laikā esam aicināti
neieslīgt vispārinājumos, bet ieraudzīt
neatkārtojamus cilvēku dzīvesstāstus ar to
priekiem un bēdām. Šogad atcerēsimies
draudzes ilggadējā mācītāja, prāvesta Ringolda
Mužika simtgadi un septiņdesmit gadus kopš
viņa ordinācijas mācītāja amatā.
Neizbēgami mūs veido laikmets un vide, kurā
dzīvojam, tomēr katrs mums dotajos apstākļos
izdara savas izvēles. Esam pieredzējuši, ka
līdzīgās situācijās cilvēki ir rīkojušies dažādi un
līdz ar to dzīves ceļi par laimi vai par postu
veduši dažādos virzienos. Tas palīdz apjaust
mūsu – cilvēku – ierobežojumus un iespējas,
mūsu vietu pasaulē. Taču, kā kristīgiem mums

vissvarīgāk apzināties sevi attiecībās ar Dievu,
viņa radītajā pasaulē un viņa atpestīto saimē.
Ja kādreiz jūtamies Dieva piemirsti lielo
vēstures vēju un straumju mētāti smilšu graudi,
atcerēsimies, ka Dievs, kas radījis visu pasauli,
pats ir nācis vēsturē, pasaulē kā cilvēkbērns,
impērijas nomalē, audzis apspiestā tautā,
jaunības pilnbriedā valdošās varas nogalināts un
apglabāts aizmirstībai. Taču pēc trīs dienām
notika zemestrīce, lielais pavērsiens, apvērsums.
Tas, kuru varenie bija noslaucījuši no zemes
virsas, atgriezās augšāmcēlies. Lieldienu
evaņģēlijs ir reizē cerības, tiesas un
izaicinājuma vēsts. Cerība un apsolījums tiem,
kas vēstures dzirnu samalti, pazemoti, kuru
dzīves pāragri partrūkušas un dzēstas no
atmiņas. Jēzus Kristus augšāmcelšanās
nodrošina, ka neviens netiks aizmirsts un
aizslaucīts nebūtībā. Nāvei vairs nav pēdējais
vārds. Tā neizbeidz cilvēka attiecības ar Dievu
un līdzcilvēkiem.
Šīs vēsts iepriecina, bet var arī būt biedējoša.
Satraucoša tiem un tām varām, uz kuru rokām ir
asinis. Viņu upuri ir Dieva, dzīvības devēja un
atjaunotāja rokās, nekas nav zudis vai aizmirsts.
Lieldienas uzrunā arī mūsu sirdsapziņu, liekot
meklēt piedošanu un dāvā prieku un
apliecinājumu, ka caur Jēzus Kristus nāvi mūsu
grēcīgā nevērība un šaursirdība var tikt piedota.
Un mūsu sirdīs iedegta mīlestība, kad nevienu
neatstāj neievērotu, bet katru sauc vārdā, ceļ un
stiprina. Lieldienu vēsts ir izaicinājuma vēsts,
lai mēs neaizmirstam tos, kas kas cieš, kas
atstumti un nicināti. Lai vārdos un darbos nesam
viņiem pestīšanas un augšāmcelšanās prieku.
Lieldienu laiks un ikkatra svētdiena mūs mudina
uzlūkot savu dzīves un tautas gājumu ar
pateicību un cerību; piedzīvot Augšamceltā
Kristus klātbūtni un kalpot Dievam un
tuvākajam ar ticību un mīlestību!
Māc. Elīza Zikmane
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Notikumi nākamajā pusgadā
JŪLIJĀ
Brukvudā

Svētdien, 6. jūlijā plkst. 12.00
Kapu svēki Brukvudas latviešu kapos

Londonā

Svētdien, 13. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 20. jūlijā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 27. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums
AUGUSTĀ

Londonā

Svētdien, 24. augustā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu un kristībām
SEPTEMBRĪ

Londonā

Svētdien, 14. septembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 21. septembrī plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu
Pēc dievkalpojuma Rofantas saimnieciskās sabiedrības sapulce

Londonā

Svētdien, 28. septembrī plkst. 11.00
Kopīgs dievkalpojums ar Zviedru draudzi angļu valodā
OKTOBRĪ

Londonā

Svētdien, 12. oktobrī plkst. 14.00
Dievkalpojums atceroties mūsu draudzes mācītāja
prāv. Ringolda Mužika simtgadi

Rofantā

Svētdien, 19. oktobrī plkst. 11.30
Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu.
Piedalās Londonas latviešu koris.

Londonā

Svētdien, 26. oktobrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu
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Londonā

Piektdien, 31. oktobrī plkst. 19.00 Norvēģu baznīcā*
Reformācijas dienas dievkalpojums angļu valodā kopā ar citām
luterāņu draudzēm
NOVEMBRĪ

Londonā

Svētdien, 9. novembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums
Pēc dievkalpojuma sarīkojums pieminot 1. Pasaules kara simtgadi

Londonā

Svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā.
Vieta un laiks tiks izziņoti vēlāk

Rofantā

Svētdien, 23. novembrī plkst. 11.30
Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu
DECEMBRĪ

Londonā

Svētdien, 14. decembrī plkst. 14.00
Adventa dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Trešdien, 24. decembrī plkst. 14.30
Ziemsvētku vakara dievkalpojums

Rofantā

Piektdien, 26. decembrī plkst. 11.30
Otro Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā dievkalpojumi notiek Zviedru baznīcā,
Adrese: Ulrika Eleonora Swedish Church, 6-11 Harcourt Street, London W1H 4AG
Londonā Dievkalpojumus vada māc. Elīza Zikmane
Rofantā dievkalpojumi notiek Rofantas muižas dievnamā,
Adrese: Rowfant House, Wallage Lane, Crawley, West Sussex RH10 4NG
Rofantā dievkalpojumus vada prāv. Dr. Andris Abakuks
* Norvēģu baznīcas adrese: St Olav's Church, Southwark,
Albion Street, London SE16 7JB
Par izmaiņam un papildus informācijai lūdzu sekot līdzi
Draudžu mājas lapā www.draudze.org.uk
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Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums
Mīļie draudzes locekļi!
Šī gada pirmā puse
draudzes dzīvē atkal
bijusi rosmes pilna.
Notikuši plānotie
dievkalpojumi un
pasākumi, dažreiz ar
izmaiņām. Martā
kopīgā dievkalpojuma
vietā, ar zviedru draudzi un norvēģu filmas
izrādi, noturejām latviešu dievkalpojumu ar
latviešu filmas skatīšanos pēc tā. Doma par
kopīgu dievkalpojumu nav atmesta, to
plānojam rudens pusē. Vasarsvētkos
paredzētas iesvētības pašreizējai iesvētes
mācības grupai. Ģimenes dienā svinējām
sirsnīgu dievkalpojumu ar bērnu aktīvu
piedalīšanos. Dievkalpojumus ģimenēm
domājam rīkot arī turpmāk. Tāpat arī
pieminēt latviešu sabiedrībai nozīmīgas
gadskārtas.
Daudz laika un spēka gan draudzes valdei,
gan mācītājai pēdējos mēnešos ir
paņēmusi draudzes darba nodrošināšana
jaunu izaicinājumu apstākļos. Finansiālais
pabalsts no Baznīcas Pārvaldes tiek būtiski
samazināts, savukārt, solījumi no Rofantas
mājas atbalstīt draudzi līdz šim nav
materializējušies. Kopā ar draudzes valdi
esam raduši īslaicīgu risinājumu: latviešu
baznīcas darbā darbojos tikai uz pusslodzi,
otru pusi kalpoju Luterāņu baznīcas
Lielbritānijā Sv. Annas draudzē kā pārejas
laika mācītāja, līdz viņi atradīs pastāvīgu
mācītāju. Pateicos draudzes valdei un

sevišķi draudzes priekšniecei Terēzei par
neatsveramu atbalstu un ieguldījumu grūtu
jautājumu risināšanā.
Līdz ar mācītāja līdzdalības
samazināšanos, draudzes dzīvē notiks
izmaiņas. Lai noturētu draudzes darbību
līdzšinējā līmenī, lielāka loma būs draudzes
locekļiem un viņu kalpošanai. Pirmie un
vissmagāk to izjūt draudzes valdes locekļi,
jo viņiem jāuzņemas papildus slodze, lai
nodrošinātu draudzes ikdienas darbu un
viņi jau līdz šim ir darījuši ļoti daudz. Tāpēc
aicinu draudzi gan lielās, gan mazās lietās
atbalstīt un draudzes valdi un atvieglot tās
kalpošanu.
Šis ir izšķirošs laiks draudzes turpmākai
attīstībai. Aicinu ikvienu draudzes locekli
pārdomāt draudzes nozīmi savā dzīvē un
to, kā vairāk iesaistīties draudzes
kalpošanā veicinot draudzes darbu un tajā
iesaistot arī citus. Veltīgi negaidīsim, ka
kāds to izdarīs mūsu vietā. Ja zināt kā varat
dot savu ieguldījumi, lūdzu, dariet to zināmu
draudzes mācītājai vai priekšniecei. Arī, ja
vēlaties palīdzēt, bet nezināt, tieši kā jūs to
vislabāk varētu izdarīt, esat mīļi aicināti to
pārrunāt ar draudzes mācītāju vai
priekšnieci pēc dievkalpojuma, vai
sazinoties (kontaktus sk. 10.lpp.).
Krīzes laiks ir arī jaunu iespēju, jaunu ceļu
atrašanas laiks! Tikai pastāvot lūgšanās,
ticības pārliecībā, uzņemoties atbildību,
augot sadraudzībā un savstarpējā
mīlestībā, mēs kā draudze arī turpmāk
varēsim būt par liecību Dieva žēlastībai
Jēzū Kristū!

Izvadīti mūžības ceļos
4. 02. 2014. Dorothy Joan Brīvnieks (04. 07. 1925. Anglijā – 03. 01. 2014. Crawley, Sussex)
…..Ilmārs Kārlis Mārtiņš Brīvnieks (24. 04. 1926. Zvārtes pag. Latvijā – 17. 01. 2014.
Crawley, Sussex) (Surrey & Sussex krematorijā)

!

19. 03. 2014. Anna Biruta Kēla (08. 10. 1939. Kaldavā, Latvijā - 12. 03. 2014. Londonā)
(Golders Green krematorijā)
30. 05. 2014. Vitālijs Sarkans ( 23 .12. 1925.- 18. 05. 2014.) (Breakspear krematorijā, Ruislip)
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Draudzes Priekšnieces Terēzes Bogdanovas Ziņojums
Mīļie draudzes locekļi!
Nu jau ir apritējis gads
kopš savus
dievkalpojumus
Londonā noturam
Zviedru baznīcā, kur
ienācām aizvadītā
gada aprīlī. Šajā
dievnamā esam
iejutušies kā mīļās mājās un katrs
draudzes cilvēks un dievkalpojumu
apmeklētājs šeit jūtas īpaši gaidīts un
sirsnīgi uzņemts.
Tā nu ir sanācis, ka arī šī gada aprīlis
draudzē ir nācis ar krasām pārmaiņām.
Tā kā aizvadītā gada Baznīcas pārvaldes
sinodē tika nolemts par finansiālā atbalsta
samazinājumu draudzēm, mūsu draudzes
valdei ir bijis jāmeklē jauns veids kā
nodrošināt ilglaicīgu garīgo aprūpi
situācijā, kad draudzes finansiālie resursi
strauji izdilst, jo, lai arī kā mēs cenšamies,
katru gadu noslēdzam ar finansiālo
iztrūkumu. Viens no risinājumiem,
pagaidām uz vienu gadu, ir, ka mācītāja
Elīza draudzē paliek kalpot nepilna laika
kapacitātē, savu kalpošanu pie mums
savienojot ar mācītajas pienākumu
pildīšanu citā – angliski runājošā luterāņu
draudzē. Tādā veidā mēs spējam
nodrošināt to, ka Londonā joprojām
noturam divus dievkalpojumus, taču
mācītājai vairs nav iespējams kalpot
Rofantā, kur kalpošanu tagad ir uzņēmies
prāvests Andris Abakuks, par ko esam
viņam ļoti pateicīgi. Šāds risinājums
draudzei ļauj ietaupīt kaut nedaudz
izdevumus attiecībā uz mācītājas
atalgojumu un mājvietas īri, jo īres
izdevumus dalām uz pusēm ar otru
draudzi. Šī vienošanās stājās spēkā šī
gada aprīlī un ilgs vienu gadu, pagaidām.
Nākamajā gadā mums šis lēmums būs
jāpārskata un iespējams, ka jau tad par to
būs jālemj jaunajai draudzes valdei, jo
nākamgad notiks draudzes padomes
vēlēšanas.

Mūsu draudzes nākotne ir mūsu visu
rokās: lai neapsīktu garīgās kalpošanas
darbs un Dieva vārda sludināšana
latviešu valodā, ko pirms vairāk kā
sešdesmit gadiem uzņēmās pirmie
latviešu 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.
Liels paldies ikvienam, kas nesavtīgi
atbalsta un stiprina mūsu draudzes darbu.
No savas puses īpaši vēlos pateikties
mācītājai Elīzai, draudzes valdei un
padomei un svētdienas skolas
skolotātājām par aizvadītajā gadā kopīgi
paveikto; Zviedru baznīcas darbiniekiem
par viņu īpaši sirsnīgo viesmīlību, kā arī
Londonas latviešu korim un tās
diriģentiem par atsaucību un īpašo
dievkalpojumu bagātināšanu ar latviešu
kora mūziku, kā arī Latvijas vēstniecībai,
īpaši vēstniecības pirmajai sekretārei
Ievai Jirgensonei, par atbalstu un
sadarbību.
Cerot uz Dieva svētību mums katram un
mūsu draudze!

Kristīti
26. 12. 2013. Rendijs Bušēvics
26. 01. 2014. Isadora Evaleta Madelāne
02. 02. 2014. Marko Šūmanis
25. 05. 2014. Arianna Valentīna
Albertona
25. 05. 2014. Bruno Andris Jirgensons
25. 05. 2014. Pauls Jēkabs Jirgensons
25. 05. 2014. Olivers Kantelis
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Draudzes Kasieŗa Aivara Upmača Ziņojums
Pagājušo gadu
noslēdzām ar
£32,900 Draudzes
kasē un ar
mazāku iztrūkumu
(£3,300) nekā
prognozēju
pēdējā Apkārtrakstā, ka iztrūkums
varētu būt virs £6,000. Martā saņēmām
no valdības nodokļu nodaļas „HMRC”
£1,126.98. Tie bija 25% no ziedojumu
summas, kuru draudze atguva no
ziedotājiem, kuri bija aizpildījuši „Gift
Aid” anketas un ziedojuši naudu „Gift
Aid” aploksnēs 2013 gadā. Ar šo
summu iztrūkums pagājušajā gadā
samazinājās. Šobrīd mūsu draudzes
līdzekļi ir nedaudz palielinājušies uz
£33,100, jo no gada sākuma līdz aprīļa
beigām mums ir izdevies sasniegt
nelielu pārpalikumu £200 apmērā.
Cerams, ka ar Jūsu atbalstu varēsim
šogad vismaz līdzsvarot ieņēmumus un
izdevumus.
Vissvarīgākais notikums šogad līdz šim
ir tas, ka aprīļa sākumā mācītājas Elīzas
stundas pārveidoju uz nepilnu slodzi, jo
viņa sāka nepilna laika darbu ar
Luterāņu Padomi Lielbritānijā. Ar to
izdevumi strauji samazināsies, bet vēl
nav zināms kā tas ietekmēs mūsu
finansējumu no Baznīcas Pārvaldes.
Pateicamies tiem, kas jau pievienojušies
„Gift Aid” un aicinām arī citus draudzes
locekļus, kuri maksā nodokļus vismaz
pamata likmē, aizpildīt „Gift Aid”
deklarācijas un nosūtīt tās draudzes
kasierim vai iedot draudzes
darbiniekiem. Anketas un papildu
informācija ir pieejamas baznīcā un

draudzes mājas lapā
www.draudze.org.uk.
„Gift Aid” aploksnes var saņemt
dievkalpojumos ziedojumiem kolektē.
Atgādinām, ka ar Jūsu kolektes
ziedojumiem draudze var iegūt 25%
vairāk.
Arī atgādinām, ka ir iespējams veikt
tiešos maksājumus (nodevas,
ziedojumus u. c.) draudzes bankas
kontā kā elektroniski, izmantojot
„internet banking”, tā arī bankā, aizpildot
„bank transfer” anketu. 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
Ja Jums ir vieglāk un ērtāk izmantot
šāda veida maksājuma metodi, tad es
lūgtu uzrādīt atsaucē (reference) savu
vārdu, uzvārdu un paskaidrot
maksājuma iemeslu, piemēram, nodeva
2014. gadam, ziedojums utt. Tā kā
esam ieguvuši labdarības organizācijas
statusu un „Gift Aid” reģistrāciju, ir
arvien svarīgāk uzturēt precīzas finanšu
grāmatas.Joprojām varat maksāt arī ar
čeku.
Paldies visiem
draudzes
locekļiem un
atbalstītājiem,
kuri ar dāsnu
roku ziedo, lai
varētu turpināt
draudzes
darbu un
kalpošanu.
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Ticības mācība Londonas latviešu skolā
Paldies, Rūtai, Terēzei un Zanei, kas man
palīdzēja šogad vadīt Ticības mācību
Londonas latviešu skolā. Domājot par
nākošo mācību gadu, dažādu apstākļu
dēļ, šo kalpošanu vairs nevaru uzņemties,
tādēļ draudze meklē jaunu skolotāju.
Jau kopš skolas dibināšanas pirms vairāk
kā 60 gadiem, skolas mācību programmā
ir bijusi Ticības mācība, tādēļ būtu labi, ja
atrastos skolotājs, kas to varētu turpināt
nākošajā mācību gadā. Aicinām
atsaukties tos, kas gribētu un varētu

turpināt šo misijas darbu un mācīt
bērniem Ticības mācību, lai kristīgā vēsts
varētu aizsniegt arī tos bērnus, kuri
neapmeklē draudzes dievkalpojumus un
Svētdienas skolu.
Londonas latviešu skola notiek divas
reizes mēnesī, svētdienās, no septembra
līdz jūnijam. Rakstiet, jautājiet
unai@inbox.lv, vai arī draudzes mācītājai.
Una Šupstika

Pērmindera kalpošana baznīcā
Kas ir pērminderis? Tas ir mācītāja palīgs
praktiskās lietās dievkalpojuma norisē.
Pērminderis palīdz sagatavot
dievkalpojuma praktisko pusi, assistē, lai
dievkalpojums noritētu gludi un palīdz
nokārtot baznīcu pēc dievkalpojuma.
Ienākot baznīcā pērmideris ir tas
draudzes pārstāvis, kurš sveicina
baznīcēnus un iedod dziesmu grāmatas.
Citi darbiņi iekļauj kolektes (ziedojumu)
vākšanu, dievgalda sakārtošanu, dziesmu
numuru izlikšanu kā arī citi pienākumi,
kas notiek aizkulisēs.
Lai arī pērminderis parasti ir redzams
rosamies pa baznīcu palīdzot ar
praktiskām lietām, ir savarīgi apzināties,
ka tas ir viens no veidiem kā kalpot un

slavēt Dievu. Pāvila 1. vēstulē
Korintiešiem 10. nodaļā mēs atrodam
vārdus “Tādēļ, vai ēdat vai dzerat, vai ko
citu darāt, visu to dariet Kungam par
godu”.
Londonā pēdējos astoņus gadus
Draudzes pērminderis ir Normunds
Barons. Ar viņu kopā ir kalpojuši Dace
Pavasars, tagadējā draudzes priekšniece
Terēze Bogdanova un pēdējā laikā arī
Kaspars Frīdmanis, par ko viņiem visiem
ir milzīga pateicība. Ja Tev ir iedvesma
iesaistities baznīcas praktiskajā dzīvē esi
laipni aicināts aprunāties ar Normundu
baznīcā pirms vai pēc dievkalpojuma.
Normunds Barons
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Patiesa Liecība
Šādu nosaukumu savai grāmatai bija
devusi mūs draudzes locekle Mārīte
Sapiete. Tas raksturo arī viņas pašas
mūžu, kas pāragri aprāvās pirms nepilniem
diviem gadiem. Mārīte Sapiete dzimusi
Anglijā 1948. gada 20. februārī. Viņas tēvs
Jānis Sapietis bija mācītājs reformātu un
luterāņu baznīcās, vecmāmiņa bija krievu
pareizticīgā. Mārīte uzauga daudzveidīgā
un bagātā kristīgā vidē, un visu mūžu kā
savējās izjuta vairākas kultūras un
reliģiskās tradīcijas. Ģimenē runāja gan
latviešu, gan krievu valodā, skolā mācības
notika angļu valodā. Bērnībā iegūtās valodu
zināšanas Mārīte papildināja, pilnveidoja un
lika lietā arī vēlāk, un apguva arī latīņu,
franču, vācu, poļu, čehu un lietuviešu
valodu. Universitātē viņa specializējās
krievu valodā un literatūrā, studiju ietvaros
apmaiņas programmā mācījās arī Prāgā un
Maskavā. Maģistra darbam Mārīte bija
izvēlējusies tēmu par krievu inteliģences
saiknēm ar reliģiskajām grupām.
Mārīte daudz lasīja, grāmatas viņas dzīvoklī
aizņēma vislielāko telpu. Starp tām
daudzas bija par valodniecību. Iegūtās
zināšanas viņa izmantoja nodarbojoties ar
tulkošanu gan mutvārdos, gan rakstiski.
Viņas tulkotās grāmatas: „The Church in
Nicaragua“, 1989; A. Men „Awake to Life“
(Aleksandra Meņa Lieldienu sprediķi),
1992; Z. Balayan „Between Heaven and
Hell: the struggle for Karabakh“,
1997. Mārīte Sapiete pati sarakstījusi divas
grāmatas: „True Witness. The Story of
Seventh Day Adventists in the Soviet
Union“, 1990; „Religion in the Baltic States“,
1980; rakstus akadēmiskos izdevumos un
periodikā.
Tie atspoguļo viņas pētniecības darbu
(1975 -1990) Kestona institūtā (Keston
Institute). Mārītes pētījumu lauks bija
minoritāšu un cilvēktiesības un religiskā
(ne)brīvība Padomju savienībā, Baltijas
valstīs un Austrumeiropā. Viņa pētīja
dokumentus, kas bija nokļuvuši cauri dzelzs
priekškaram un vēstīja no pirmavotiem par
patieso Baznīcas un cilvēktiesību stāvokli
šajās zemēs. Tulkodama tos Mārīte deva
iespēju apspiesto un vajāto liecībām

aizsniegt un uzrunāt plašu ļaužu loku
Rietumu zemēs. Viņa vadīja pētniecības
projektus, lasīja lekcijas, sniedza intervijas
televīzijā par reliģisko un cilvēktiesību
situāciju PSRS un Austrumeiropā. Mārītes
piedzīvojumi sastopoties ar Padomju varas
iestādēm ir atsevišķa stāsta vērti.
Kristīgo pārliecību un iestāšanos par
patiesību un taisnību Mārīte ieguva ģimenē.
Mārītes tēvs BBC starptautisko radio
raidījumu redakcijā vadīja reliģisko nodaļu
raidījumiem krievu valodā. Viņš bija
iemantojis cieņu gan savā mītnes zemē,
gan tur, kur, cauri dažādiem traucējumiem,
ar lielu interesi klausījās viņa raidījumus.
Viens no tiem, kas Sapieti augsti novērtēja,
bija rakstnieks Aleksandrs Solžeņicins, kas
pēc izbraukšanas no Padomju Savienības,
gan sniedza interviju Sapieša raidījumam,
gan viesojās viņa mājās.
Līdztekus tam, ka Mārīte aktīvi sekoja līdzi
notikumiem pasaulē, viņa iesaistījās arī
latviešu sabiedrībā: mācīja latviešu valodu;
dziedāja Londonas latviešu korī,; bija
uzticīga latviešu draudzes locekle. Mārītes
dvēselē tiekšanās pēc zināšanām,
izpratnes un patiesības sadzīvoja ar
iejūtīgu, gādīgu un mīlestības pilnu
attieksmi pret līdzcilvēkiem, īpaši ģimenes
locekļiem. Pateicoties lieliskajai humora
izjūtai, viņa spēja arī pasmieties pati par
sevi. Neatlaidība un spēja paskatīties uz
situāciju no pozitīvās puses, Mārītei
palīdzēja pārvarēt dzīves grūtības un
ilgstošu slimību daudzu gadu garumā.
Zemes dzīve, kas neuzkrītoši, bet
neatlaidīgi liecināja par patiesību un Dieva
spēku laikā, kad tas nebija ērti un populāri,
bet pat bīstami, nu ir noslēgusies. Cīņas un
apliecināšanas uzdevums ir atstāts
palicējiem, mums. Pēdējā laika notikumi
tajā pasaules daļā, par kuras apspiestajiem
ļaudīm Mārīte iestājās, atgādina, ka darāmā
vēl ir daudz. Cik mums būs drosmes izzināt
patiesību, nostāties vajāto pusē un iestāties
par taisnību? … (Pilnu raksta tekstu lasiet
draudzes mājas lapā )
Māc. Elīza Zikmane
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Paziņojumi

Pēc dievkalpojumiem Londonā,
izņemot Ziemsvētkus un
Lielo Piektdienu, ir sadraudzības
brīdis pie kafijas. Ikviens ir aicināts
līdzi ņemt groziņu, lai kopā sanāktu
jauks cienasts!

Aicinām uz
Reformācijas dienas
dievkalpojumu
31. oktobrī plkst.19.00
Norvēģu baznīcā,
St. Olav’s Church,
Southwark, Albion St,
London SE16 7JB
Dievkalpojums būs angļu
valodā kopā ar citām
luterāņu draudzēm.
Dievkalpojumu rīko
Luterāņu padome
Lielbritānijā.

Pēc dievkalpojumiem Rofantā,
iepriekš piesakoties (angliski) pa
e-pastu info@rowfanthouse.co.uk
vai telefonu 01342 714869, ir
iespējams baudīt sātīgas pusdienas.

Londonā bērniem
dievkalpojuma laikā notiek

Svētdienas skolas
nodarbības.
Svētdienas skolas vadītāja
Lauma Lazda
laumalazda@googlemail.com.
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Paziņojumi
Tiem kas vēl nav
kristīti un/vai
iesvētīti

Draudzes nodeva
Laipni lūdzam tos draudzes locekļus,
kuri vēl nav nokārtojuši draudzes
nodevu £20, to izdarīt tagad.

Nākamā mācību gada
iesvētes mācībai
lūdzam pieteikties līdz
šā gada 1. oktobrim
pie draudzes macītājas.

Čeki:
Saņēmējs:
United London Latvian Lutheran Church

Ja esat nodomājuši
nākamajā vasarā
laulāties baznīcā vai
kļūt par krustvecākiem,
tagad ir īstais laiks,
lai tam sagatavotos.

Sūtīt draudzes kasierim:
Aivars Upmacis, 10 Ash Close,
Carshalton SM5 2AJ
Elektroniski:
National Westminster Bank,
Crawley, The Boulevard Branch
Saņēmējs:
United London Latvian Lutheran Church
Sort-Code: 60-06-20
Account: 5673 8463
Atsaucē (Reference) lūdzu uzrādīt savu
vārdu, uzvārdu un maksāšanas iemeslu Nodeva 2014. gadam.

Katru pirmdienu
plkst. 19.00 vienosimies
kopā lūgšanās.
Ja vēl nesaņemat iknedēļas
lūgšanas pa e-pastu, lūdzu
rakstiet Sabīnei uz
latviesudraudze@gmail.com

Dariet zināmu draudzes
mācītājai vai Sabīnei, par
ko lai draudze aizlūdz.

Kontaktinformācija
Draudzes mācītāja:
Elīza Zikmane
Mob. 07986 439 970
eliza.zikmane@btinternet.com

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

www.draudze.org.uk
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