
 
 
 

Dārgie draudzes locekļi un atbalstītāji! 
 
Pēc mums visiem tik neierastā 2020. gada, kad pasauli bija, un vēljoprojām ir pārņēmis covid-19 vīruss, 
Baznīcas kalendārā ir pienācis Lieldienu laiks. Ir iznācis nākamais Lieldienu laika Apkārtraksts. Šoreiz šis ir 
mazāks izdevums. Meklējam jaunu Apkārtraksta redaktoru, kurš varētu pārņemt tā izdošanu. Jaunajam 
redaktoram būs iespēja  Apkārtrakstu atstāt šajā pašā formātā, vai arī to paplašināt un mainīt pēc saviem 
ieskatiem. Ja jūti iedvesmu kalpot draudzei, tad lūdzu piesakies pie draudzes kasiera Normunda Barona 
treasurer@latvianchurch.org.uk . Lai mūsu kalpošana ir Dievam par godu, un mums pašiem par svētību! 
 

Archibīskapes sveiciens Kristus Augšāmcelšanās svētkos 
 
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!  
 
“Es skatos uz to, kas Kristus ir, un ticu, ka Viņa īstais vārds ir: Liels 
prieks!”    
 
Šie Mārtiņa Lutera vārdi, šķiet, tik piemēroti Lieldienu rītam!  Cits citu 
sveicam atjaunotā priekā, jo atausis dzīvības uzvaras rīts! Atjaunotā 
cerībā sirdis top iedrošinātas, jo pēc nāves, Kristus ir augšāmcēlies un 

piepildās Viņa apsolījums: “Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un 
jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku.”  (Jņ 16:22) 
 
Šogad vēl pasaule cīnās ar vīrusu un tām bēdām, ko tas rada. Kristus spēj skumjas 
pārvērst priekā,- tādā, kam saturu definē Viņš Pats: “To es jums esmu sacījis tādēļ, lai 
mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Mans bauslis ir: mīliet cits citu, tāpat 
kā es jūs esmu mīlējis.”  (Jņ 15:11-12) .  Liels, jo liels paldies visiem, kas mīlestībā esat 
turpinājuši cits citu stiprināt,  kalpojot  Kristus vārdā un Garā! 
 
Kaut ne visi varēsim pulcēties dievnamos Lieldienu rītā, Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas pasaules Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu sirdis savienot lūgšanās, 
noskatoties LELBP sagatavotos dievkalpojumus, pateicoties, ka Viņā esam vienoti, un 
jo īpaši Lieldienu rītā, Kuŗa  īstais vārds ir: “Liels prieks!” 
 
Pēc visbargākās vai aukstākās ziemas uzvar dzīvība un daba atplaukst. Trīs ziedi izlauzās 
no vēl gandrīz sasalušas zemes. Ziedi lai atgādina Augšāmcelšanās spēku un trīs svētās 
Dieva dāvanas: ticību, cerību un mīlestību! No sirds novēlu katram Kristus 
Augšāmcelšanās svētkos  gavilēt, Dievam pateikties, un ar atvērtām sirdīm saņemt šīs 
trīs veltes! Tās lai turpina jūs stiprināt un dāvināt īstu, pilnīgu prieku! 
 
+ Lauma Zušēvica, Archibīskape LELBP 
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Apstiprināta jauna Draudzes Padome 
 
• Rūta Abakuka 
• Normunds Barons 
• Inese Briede 
• Lelde Briede 
• Guntars Briedis 
• Valda Bryden 
• Paulīne Buchanan 
• David Clarke 
• Inta Federa 
• Ingmars Folkmanis 
• Skaidrīte Grava 
• Anna Kipluks-Upton 
• Rita Loskutova 
• Aigars Opihtins 
• Rita Rumba 
 

Ievēlēta jauna Draudzes Valde 
 

§ Rūta Abakuka – priekšniece, tel 01372 811144 
§ David Clarke – priekšnieka vietnieks 
§ Normunds Barons – kasieris 
§ Rita Loskutova – sekretāre 
§ Inese Briede – administratore un pērmindere 
§ Valda Bryden 

 
Lielais jautājums: Kad atsāksies dievkalpojumi klātienē? 

 
Ļoti ceram tos atsākt pēc dažiem mēnešiem, iespējams jūnijā. Taču to ir ļoti grūti 
paredzēt, un tas nav atkarīgs no mums. Līdzi sekot mājas lapā 
www.latvianchurch.org.uk un Facebook lapā www.facebook.com/londonasdraudze. 
 
Kapu svētki būs sestdien, 3.jūlijā plkst. 12.00. 
 

Draudzes nodevas 
 
Pateicamies visiem, kuri atbalsta savu draudzi ar ziedojumiem un laicīgi samaksā 
draudzes nodevas. Gaidām nodevas no tiem draudzes locekļiem, kas to vēl nav 
samaksājuši par 2021. gadu. Ieteicamā minimālā nodeva ir £20 gadā. Liels paldies. 
 
Draudzes konta rekvizīti CAF Bankā 
Account name: United London Latvian Lutheran Church 
Sort code: 40-52-40 
Account number: 00032671 


