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Draudzes Apkārtraksts 
 

APVIENOTĀ  LONDONAS LATVIEŠU EV. LUT. UN MIERA DRAUDZE, 2019. GADA PAVASARIS (NR 53) 

 

Draudzes gana raksts pieminot Kristus ciešanu piemiņas laiku
 
Jēzus sacīja: “Kas 
mani mīl, tas manu 
vārdu turēs, un arī 
mans Tēvs to mīlēs, un 
mēs nāksim un 
taisīsim pie viņa 
mājvietu. Kas mani 

nemīl, tas netur manus vārdus. “ 
(Jņ. 14. 23, 24) 
 
Vai mēs mīlam Jēzu? Vai mēs mīlam 
Jēzu ar pašaizliedzīgu mīlestību? 
(Grieķu valodā šeit evaņģēlijā lietots 
vārds “agape”, nevis “filia”, kas 
nozīmētu draugu mīlestību, vai “eros”, 
kas nozīmētu mīlestību, kas tendēta 
uz iegūšanu). Kā mūsu pašaizliedzīgā 
mīlestība uz Jēzu izpaužas mūsu 
dzīvē, mūsu domās, vārdos, darbos, 
ikdienā? 
 
“Kas mani mīl tas manu vārdu 
turēs, kas mani nemīl, tas netur 
manus vārdus”, saka Jēzus. Mīlēt 
nozīmē būt uzmanīgam, ievērot, turēt 
par vērtīgiem mīļotā nodomus vēlmes, 
vērtības, veicināt to piepildījumu. Darīt 
visu, ko spējam, lai tās īstenotos. Ja 
mēs kādu mīlam, tad mums ir 
nozīmīgs tas, kas viņai vai viņam ir 
svēts un dārgs. Un otrādi, ja kāds 
mums vienaldzīgs, tad mums nešķiet 
svarīgi ievērot to, ko viņš vai viņa 
vēlas mums pavēstīt. Jēzus šajos 
pantos lieto grieķu vārdu “logos”, kas 
nozīmē ne viena sacītu vai rakstītu 
vārdu, bet plašākā nozīmē arī plānus, 
nodomus, gribu. Zīmīgi, ka šajā pašā 
Jāņa evaņģēlija nodaļā viņš saka, “ja 
jūs mani mīlat, turiet manus 

baušļus” (Jņ 14: 15). Dzīvojiet 
saskaņā ar to, ko jūs mīlat.  
 
Vai un cik mēs no sirds darām lai 
piepildītu Jēzus nodomus? Ko mēs 
darām Jēzus dēļ, pat ja tas mums no 
kaut kā liek atteikties vai sagādā 
neērtības? Cik mums viņš ir patiešām 
tuvs un dārgs? Kristīgā ticība nav 
teorija, ko var iemācīties un aizmirst, 
tā nav apdošināšanas polise, ko ielikt 
plauktā līdz laikam, kad to 
ievajadzēsies. Kristīga ticība ir prakse, 
mūsu katra reālas attiecības ar Dievu. 
Gavēņa laiks pirms Lieldienām mūs 
aicina godīgi ieskatīties, kur mēs katrs 
šobrīd esam šajās attiecībās, uz ko 
tās balstās, cik spēcīga ir mūsu un 
Dieva savstarpējā mīlestība. Vai šī 
ieskatīšanās mūs piepilda ar 
gandarījumu un prieku par tuvību ar 
Dievu? Vai tieši otrādi, sāpina, rada 
neērtības vai vainas sajūtu par to, ka 
Dieva mīlestību neesam turējuši par 
pietiekoši vērtu, lai tai atsauktos ar 
savu sirdi un savu dzīvi? 
 
Gavēņa laiks dod mums iespēju atkal 
no jauna arvien dziļāk iepazīt un 
novērtēt to, kā Jēzus savu mīlestību 
pret mums ir parādījis ne tikai savos 
vārdos, bet arī darbos, visā savā 
dzīvē, no kā viņš ir atteicies mūsu dēļ, 
līdz pat tam kā viņš sevi upurējis, savu 
dzīvību pie krusta atdodams par 
mums: par tiem, ko viņš mīl. Jēzus 
pašaizliedzīgā mīlestība ir patiesais 
cilvēcības mērogs, ar kuru tiek 
samērota mūsu dzīve. Šī ir mīlestība, 
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kas no nāves ieved dzīvībā. “Bet, kas 
nemīl, paliek nāvē” (1. Jņ 3:14). 
 
Lai Kristus ciešanu piemiņas laiks 
mums palīdz atvērt sirdis mīlestībai uz 
Jēzu un uz to, ko Viņš mīl. Lai šī 
mīlestība mūs mudina un spēcina uz 
darbiem, kas Jēzu iepriecina. Lai tā 
uzliesmo ar jaunu spēku un dedzību, 
un aizdedzina arī citas sirdis. Tad mēs 
piedzīvosim kopību ar Jēzu un 
Debesu Tēvu, to, ka dzīvais Dievs 
mājo mūsu dzīvē. Tad mēs 

piedzīvosim Lieldienu brīnumu, 
pāriešanu no nāves dzīvībā.  
 
“Mīļais Tēvs debesīs,  
dāvā mums  
Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus dēļ 
Tavu Svēto Garu, 
ka mēs varētu būt par īsteniem 
Kristus mācekļiem 
un būt par tādiem ar visu sirdi - 
tādu sirdi, kurā allaž ir dzīvs  
mīlestības avots, 
kas verd mūžīgi un nekad neizžūst.” 
(Mārtiņš Luters)

Draudzes priekšnieks Normunds Barons par ziedošanu

Mīļie draudzes locekļi! 
 
Šis Kristus ciešanu 
piemiņas laks jeb 
Gavēņa laiks liek 
mums aizdomāties par 
neizmērojamo Kristus 

upuri. Kā jau mēs zinām, turpinājums 
ir Lielās Piekdienas notikumi. Kristus 
ziedoja savu dzīvību par mums, lai 
mēs dzīvotu arī pēc aiziešanas no šīs 
pasaules. 
 
Kā mēs varam pateikies Jēzum par šo 
upri? Ir vērts paskatītis uz mūsu 
prioritātēm. Savā veidā, tas ko mēs 
darām ar savām finansēm atspoguļo 
mūsu prioritātes. Jēzus teica “Kur ir 
jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds” 
(Lk 12:34). Un patiesi, mēs tērējam 
naudu tam, kas mums ir svarīgs. 
 
Vecajā Derībā mēs lasām par desmito 
tiesu. Tāds bija tā laika likums, ka 
visiem izraēliešiem ir jādod 10 procenti 
templim no savas ražas jeb 
ienākumiem. Savukārt Jaunajā Derībā 
tas vairs netiek minēts. Jaunajā 

Derībā tiek runāts par došanas 
nozīmīgumu. Šeit ir svarīga katra 
kristieša personīgā attieksme. Pāvila 
2. vēstules korintiešiem 9. nodaļā tiek 
runāts par ziedošanas svētību. “Katrs 
lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar 
sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: 
priecīgu devēju Dievs mīl.” (2 Kor 
9:7). Jo galu galā, mūsu ziedošana, 
vai nu naudas, vai arī savu spēju vai 
laika ziedošana, ir par godu Dievam 
un mums par svētību. Jēzus 
apstiprina, ka “Svētīgāk ir dot nekā 
ņemt” (Ap darbi 20:35).  
 
Vairāki draudzes locekļi jau regulāri 
ziedo ar Standing Order palīdzību. 
Aicinu arī pārējos pievienoties mums.  
 
Mūsu draudzes konts: United London 
Latvian Lutheran Church, 60-06-20, 
5673 8463. 
 
Vēlu priecīgus un svētības pilnus 
Kristus augšāmcelšanās svetkus un 
mīļi aicinu uz nākamajiem 
dievkalpojumiem!
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Draudzes kasiere Skaidrīte Grava par dāsnumu 
 
Pateicos visiem, kuri 
atbalsta mūsu daudzi ar 
ziedojumiem. Tas ir liels 
guvums mūsu draudzes 
dabā. 
 
2018. gadā ziedojumos 

esam saņēmuši £1785, kas ir par 
£385 vairāk salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu. 
 
Liels paldies jāsaka N. Baronam, D. 
Clarke, Hale Y, P. Buckanan, Š. 
Remesei, Briežu un Abakuku 
ģimenēm, kas regulāri ziedo zināmas 
naudas summas.  
 
Laipni atgādinu, ka gada nodevas un 
ziedojumus var iemaksāt draudzes 

bankas kontā, kā arī elektroniski caur 
intenetbanku. Regulārus ziedojumus 
var veikt elektroniski ar Standing 
Order palīdzību. 
 
Ļoti gaidām draudzes nodevas £20 no 
tiem draudzes locekļiem, kas to vēl 
nav izdarījuši. Lūdzu atbalstīt savu 
draudzi, lai tā varētu efektīvāk 
darboties un veikt dažādas aktivitātes 
draudzes locekļiem. 
 
Ikdienas draudzes darba uzturēšanai 
īpaši palīdz regulāri ziedojumi bankā. 
Pateicoties ikvienam, kas to jau 
izdarījuši un aicinu citus pievienoties 
un aizpildīt Standing Order anketu, 
kura atrodama jūsu bankā vai arī 
elektroniski caur internetbanku.  

 
 

Rofantas dievnama iekārta
 
2017. gada oktobrī ar skumjām atvadijāmies no Rofantas. Rofantas muiža ilgus 
gadu desmitus kalpoja par latviešu centru Anglijā. Tur ik mēnesi notika mūsu 
draudzes dievkalpojumi. Pēc aiziešanas no Rofantas pacēlās jautājums kā labāk 
izmantot Rofantas baznīcas iekārtu. Tika izlemts to pārvest un Latviju un ziedot 
Zvannieku mājām. Pievienoju vēstuli no mācītja Ivo Rodes: 
 
Mīļie draugi no Rofantas baznīcas, 
 
Esam saņēmuši baznīcas iekārtu, jau daļu esam likuši lietā. Mūsu dievnamā šobrīd 
notiek renovācija, ēka tiek siltināta, apstrādāta fasāde, likta grīda, vilkta apkure, 
īsāk sakot - pilnīga pārbūve. Esam izmantojuši Rofantas baznīcas vitrāžas mūsu 
centrālajos vārtos - iestrādājuši tās (redzams bildēs). Šobrīd ēkā noris iekšdarbi, 
kad tie būs pabeigti, tad savu vietu atradīs arī altārgalds, kancele, krusts, skaistās 
gleznas. Liels paldies par šo dāvinājumu, mūsu baznīca pateicoties tam kļūst 
skaistāka. 
 
Ar sveicieniem no 
sniegotās Latvijas, 
Ivo Rode 
2018. g. 3. decembrī 
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Nākamie notikumi
 
APRĪLĪ 
 
 

Svētdien, 7. aprīlī plkst. 14.00 – Kristus ciešanu laika dievkalpojums 
 

Svētdien, 21. aprīlī plkst. 14.00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums 
 
MAIJĀ 
 
 

Sestdien, 11. maijā plkst. 10:30 – 70. Sinode 
*Londonas DVF namā, 72 Queensborough Terrace, London W2 3SH 
 

Svētdien, 12. maijā plkst.14:00 - Draudžu dienas dievkalpojums 
 

Svētdien, 26. maijā plkst. 14.00 - Lieldienu laika dievkalpojums 
 
JŪNIJĀ 
 

Svētdien, 16. jūnijā plkst. 14:30 (laiks tiks precizēts) - Baltijas aizvesto piemiņas 
dienas dievkalpojums angļu valodā kopā ar lietuviešu un igauņu draudzēm 
*St James Church Piccadilly, 197 Picadilly, London W1J 9LL 
 

Svētdien, 30. jūnijā plkst. 14.00 - Dievkalpojums 
 
JŪLIJĀ 
 

Sestdien, 6. jūlijā (datums un laiks tiks precizēts) 
– piemiņas brīdis Brukvudas latviešu kapos 
 
Svētdien, 14. jūlijā plkst. 14.00 - Dievkalpojums 
 

Svētdien, 28. jūlijā plkst. 14.00 - Dievkalpojums 
 
 
 

Dievkalpojumi parasti notiek Zviedru baznīcā, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG , ja nav 
izziņots citādi. Dievkalpojumus vada draudzes mācītāja Elīza Zikmane. 
 
Par izmaiņām un jaunumiem lūdzu sekot līdzi draudzes mājas lapā www.draudze.org.uk vai 
arī Facebook lapā www.facebook.com/londonasdraudze/ 
 
 
 
 

 
Pateicamies MBE MAIL BOXES ETC Weybridge filiālei 

par ziedojumu drukāt šo Apkārtrakstu 


