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Draudzes Gana raksts Pļaujas svētkos
“Jēzus sacīja: "Tāpat ir
ar Dieva valstību, kā kad
kāds cilvēks sēklu iemet
zemē un guļ un ceļas,
nakti un dienu; un sēkla
uzdīgst un uzaug, tā ka
viņš pats to nenomana.
Zeme pati no sevis nes augļus,
papriekš asnu, tad vārpu, tad
briedušus graudus vārpā. Un, kad
augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ laiž
sirpi darbā, jo pļaujamais laiks ir klāt."
Mk 4:26-29
“Ikreiz, kad kāds saka: es piederu
Pāvilam, bet cits: es piederu Apollam,
- vai tad neesat miesīgi? Kas ir Apolls,
un kas ir Pāvils? Tikai kalpotāji, kas
jūs veduši pie ticības, ikatrs tā, kā
Kungs viņam uzticējis. Es dēstīju,
Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku
augšanai. Tā, ka nedz ne dēstītājs, ne
laistītājs ir kaut kas, bet gan Dievs, kas
audzē. Bet stādītājs un laistītājs abi
dara vienu darbu un katrs dabūs savu
algu, pēc savām pūlēm. Jo mēs esam
Dieva darbabiedri, jūs esat Dieva
aramais tīrums, Dieva celtne.” 1 Kor
3:4-9
Karstā vasara, ko daudzi no mums
izbaudīja, daļai zemkopju prieka vietā
atnesa rūpes. Gaidītā raža nebija
ienākusies, ne visas cerības bija
piepildījušās. Līdzīgi ir mūsu katra,
draudzes, sabiedrības un tautas dzīvē.
Tas, pie kā esam strādājuši, kur
ieguldījuši pūles, visbiežāk nenes tieši
tos augļus, ko esam sagaidījuši,
vismaz ne tajā vietā un laikā. Arī mūsu

dzimtene Latvija savā simtgadē nav
gluži
tāda,
kādu
to
esam
iedomājušies. Tai pašā laikā gan ar
mums pašiem, gan ar mūsu tautu ir
notikušas pārsteidzošas lietas, par
kurām tolaik pat neuzdrošinājāmies
sapņot.
Citas
pēkšņi,
citas
pakāpeniski, mums pašiem nemanot.
Līdzības no Svētajiem rakstiem un no
mūsu zemeskopēju senču ikdienas
mums
atgādina
dziļas
dzīves
patiesības. Mums katram dzīvē ir
uzticēts kāds ‘lauciņš’, ko kopt: darba
pienākumos,
ģimenes
kopībā,
attiecībās ar draugiem, sabiedriskajā
dzīvē, Dieva druvā. Lai attaisnotu
Dieva un līdzcilvēku uzticību, mēs pie
tā godprātīgi un čakli strādājam
zinādami, ka bez mūsu ieguldījuma
lauks aizaugs ar nezālēm. Tai pašā
laikā arī apzināmies, ka neesam
visspēcīgi, ka ne viss ir atkarīgs tikai
no mums, ka izšķirīgs lielums mūsu
dzīvē ir Dieva klātbūtne, Viņa nodomi
un darbība; un to, ka Viņu pasteidzināt
vai aizkavēt nav mūsu spēkos.
Dieva darbošanos, to kā Dieva
valstība aug pie mums, ar mums un
mūsu vidū, ikdienas gaitās ne vienmēr
ievērojam, tāpēc Pļaujas jeb ražas
svētki arī mums, pilsētniekiem, ir
svinami. Tie mums dod iespēju
atskatīties uz aizgājušo laika posmu,
vai tas bijis gads, vai simtgade, vai
viss mūžs, un ar pateicību novērtēt tā
ražu, kas ienākusies. Šī raža
nesaraujami sevī ietver gan mūsu
sviedrus un pūliņus, gan Dieva
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dāvanas un žēlastība; tā ved pie
atziņas, ne vien, ka mēs esam Dieva
līdzstrādnieki rūpēs par šo pasauli un
dzīvo radību, par tautu un sabiedrību,
bet arī, ka mēs paši esam Dieva darba
lauks, viņa aramais tīrums.
Ražas laiks ir ne tikai atskats uz
pagātni, paveikto, bet arī uz nākotni,
uz to, ko darīsim ar ražu, kā izlietosim,
lai tā nestu svētību ne tikai mums
pašiem, bet arī citiem Dieva bērniem
un radībai. Pļaujas svētku laikā katrs
pārdomāsim: kāda ir mana šī gada un
visas dzīves raža? Ko esmu paveicis?
Ko esmu saņēmis? Kas man ticis

dāvanā no Dieva un līdzcilvēkiem? Cik
no tā ir laicīgas un cik mūžīgas
vērtības? Ko es tagad darīšu ar savu
ražu? Kam tā nesīs iepriecinājumu,
veldzi un stiprinājumu?
Lai šīs pārdomas atver mūs pāri
plūstošai pateicībai un atjaunotai
uzticībai un paļāvībai uz Dievu.
“Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi
lai nāk zināmi Dieva priekšā ar
pateicību ikvienā pielūgšanā un
lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir
augstāks
par
visu
saprašanu,
pasargās jūsu sirdis un jūsu domas
Kristū Jēzū.” Fil 4:6-7

Būsim kopā ar Māti Latviju 100. dzimšanas dienā
Svinīgais Valsts svētku
sarīkojums
Londonā
notiks, sestdien 17.
novembrī, dodot iespēju
vēl pagūt aizbraukt uz pašu svētku
dienu dzimtenē. Taču ne visi no mums
un mūsu draugiem šo iespēju
izmantos.
Tie, kas svētku dienā būs Londonā un
tās apkaimē un vēlas būt tautiešu vidū,
ir mīļi gaidīti 18. novembra
pēcpusdienā sanākt kopā uz labām
domām un sirsnīgām lūgšanām par
Latviju: tās zemi, jūru, upēm un
mežiem; tās ļaudīm dažādos dzīves
ceļos; tās pilsētām un novadiem, par
mūsu mīļajiem un tuvajiem. Kora
dalībnieku skanīgajām balsīm vadot un
palīdzot, dziedāsim arī dziesmas un

protams, pl. 19:00 (21:00 pēc Latvijas
laika) vienosimies kopā ar visiem
tautiešiem visās pasaules malās
dziedot Latvijas Valsts himnu “Dievs
svētī Latviju”. Būs arī iespēja
pakavēties sarunās pie
atspirdzinājumiem. Lai galds būtu
mājīgāks un bagātāks, ikviens ir
aicināts līdzi ņemt groziņu ar latviskiem
našķiem.
Tikšanās plānota 18.novembrī pēc pl.
17:00 St. Mary-at-Hill baznīcā Lovat
Lane, Eastcheap, London EC3R 8EE.
Lūdzu, sekojiet tuvākai informācijai
laikrakstā Brīva Latvija, mūsu draudzes
mājas un facebook lapās.
Dievs lai dāvina mums visiem skaistus
svētkus! Būsim vienoti priekā,
pateicībā un tautas mīlestībā!

www.draudze.org.uk

2

Mūsu bērnu zīmējumi lūdzot par Latviju

Zīmējums: Rendija lūgšana par Latviju

Zīmējums: Brigita Latvijai
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Draudzes kasiere Skaidrīte Grava par Dziesmu svētkiem
XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju
svētki notika RĪGĀ,
Latvijā no 2018.gada
30.jūnija līdz
8.jūlijam.Tie tika svinēti
Latvijas valsts
simtgades zīmē.
Pasākumā piedalījās pāri par 43000
dalībnieku, no kuriem aptuveni 17000
dziedāja kopkorī Mežaparka Lielajā
estrādē noslēguma koncertā.
Arī Apvienotais Londonas latviešu un

Straumēnu koris piedalījās šajā
pasākumā.
Es arī dziedu šajā korī un piedalījos
visos organizētajos pasākumos.
Patika tā draudzīgā un saliedētā
atmosfēra mēģinājumu laikā, bet
visneaizmirstamākais paliks
noslēguma koncerts, kad lielais
dziedātaju kopkoris sāka dziedāt vienā
elpas vilcienā reaģējot uz diriģentu
roku vadību.
Skaists un brīniškīgs bija šis brīdis un
man tas paliks atmiņā uz visu mūžu.

Notikumi nākamajā pusgadā
OKTOBRĪ
Svētdien, 14. oktobrī plkst. 14.00 - Pļaujas svētku dievkalpojums
Piedalās Londonas latviešu koris
Svētdien, 28. oktobrī plkst. 14.00 - Dievkalpojums
Trešdien, 31. oktobrī plkst.19.00 - Reformācijas dienas dievkalpojums
angļu valodā kopā ar citām Luterāņu draudzēm
NOVEMBRĪ
Svētdien, 11. novembrī plkst. 14.00 - Lāčplēša dienas dievkalpojums
Sestdien 17. novembrī - svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā (laiks tiks izziņots vēlāk)
Adrese: St Marylebone Parish Church, NW1 5LT
Svētdien, 18. novembrī plkst 17.00 – Svētbrīdis Valsts svētkos
Pulcēsimies kopīgā lūgšanā par Latviju
Adrese: St. Mary-at-Hill, Lovat LaneLondon EC3R 8EE
DECEMBRĪ
Svētdien, 9. decembrī plkst. 14.00 - Adventa laika dievkalpojums
Pirmdien, 24. decembrī plkst. 14.00 – Ziemsvētku vakara dievkalpojums
Dievkalpojumi parasti notiek Zviedru baznīcā, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG
Dievkalpojumus vada draudzes mācītāja Elīza Zikmane, ja nav izziņots citādi.

Pateicamies MBE MAIL BOXES ETC Weybridge filiālei
par ziedojumu drukāt šo Apkārtrakstu
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