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Dārgie draudzes locekļi un atbalstītāji! 
 

Ir iznācis nākamais Apkārtraksts. Baznīcas kalendārā atzīmējam laiku pēc Vasarsvētkiem.  
 

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 šādā veidā, 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 Vasarsvētku sveicieni 
 
Jaunas draudzes tapšana! Dāvana Dievam un Baznīcai! 
 
Īpaši lieli svētki mūsu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai Baznīcai pasaulē! Līdz ar visiem 
kristiešiem atzīmējam Baznīcas dzimšanas dienu, ko pazīstam gan kā Vasarsvētkus, gan 
kā Svētā Gara svētkus! Šogad varam īpaši Dievam pateikties par to, ka vakar Latvijā tika 
dibināta jauna - Sofijas draudze! Draudzes mācītājs ir prāv.emer. Kārlis Žols, kas kopā 
ar draudzi kalpo Ilzu baznīcā. Notikums ir kā dāvana, jo tas apliecina, kā aug Kristus 
dzīvā miesa. 
 
Draudzes nosaukums izraisīja pārdomas par to, kas Bībelē rakstīts par sofiju vai 
gudrību. 
 
Sakāmvārdos lasām: “Svētīts, kas gudrību rod, un tas, kurš iemanto saprašanu (..) kas 
staigā tās ceļus, sasniedz tīksmi, un visas tās takas ved pie miera. Tā – dzīvības koks 
tiem, kas pie tās tveras, kas pie tās turas, ir svētīti!” (Sk.3:13, 17-18). 
 
Līdz ar LELBP Virsvaldi lūdzu, lai Dievs svētī jauno draudzi ar tādu gudrību! Dievs lai dod 
Kristus patiesībā kalpot un Svētā Gara mīlestības spēkā stipriem būt, kalpojot Viņam 
un līdzcilvēkiem ar prieku! Dievs lai piešķir katrai mūsu draudzei un jums visiem, kas 
kopā tās veidojiet, izjust Svētā Gara dzīvo spēku kā vēju! Lūdzu, kaut mēs spētu ticēt 
Jēzus vārdiem, kas reiz teikti Nikodēmam: “Nebrīnies, ka es tev sacīju: “Jums 
jāpiedzimst no jauna! Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes 
tas nāk un kurp iet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no Gara.” (Jņ.3:7-8) Draudze dzimusi 
ne jau bez Svētā Gara aicinājuma, Viņa klātesamības spēka tāpat, kā piedzima Baznīca 
caur Svētā Gara piepildītiem, pārvērstiem un pārliecinātiem Dieva bērniem. 
 
Svētais Gars pūš, kur gribēdams. Nestāvēsim aizvējā! Nemēģināsim to ieslodzīt! Nāk 
prātā dzejnieka Livara Jankovska vārdi: 
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“Vējš ir brīvs! Putns ir brīvs! Zieds ir brīvs! 
Cilvēkam ir jābūt 
Brīvam! 
Arī no vēlmes ieslodzīt Vēju, 
Putnu un 
Puķi!” 
 
Lai Svētais Gars, kā vējš dara mūs brīvus Jēzū Kristū! Ļausim Tam mūs nest! Kā pravietis 
Jesaja sola (40:30-31), notiks arī mums: “Nogurst jaunekļi, un pagurst varoņi – kluptin 
tie klūp! Bet, kas cer uz Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, 
iet un nepagurst!” Kas tad ir tas spēks, kas ceļ kā ērgļa spārnos, ja ne Kristus solītais 
Dieva Svētais Gars, kas dzīvu dara visu savu Baznīcu un jauno Sofijas draudzi! 
 
Priecīgus Svētā Gara svētkus! Novēlu jums skaistu, ar vēju svētītu dienu! 
 
Jūsu 
+ Lauma 
 

Sadraudzība ar Māsu draudzēm 
 
11. maijā pavadījām jauku sadraudzības stundu labāk iepazīstoties ar mūsu māsu 
draudzi Līvānos. Piedalījās Līvānu draudzes priekšniece Ginta Mališeva, mācītājs 
Ēvalds Bērziņš, kā arī Londonas draudzes priekšniece Rūta Abakuka un prāvests 
Andris Abakuks. Dalījāmies lūgšanās, pārrunās un atmiņās par sadraudzību līdz šim. 
Draudzes ērģelnieks David Clarke gādāja par dziesmu. 
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9. jūnijā tikāmies ar mūsu māsu draudzi Zaļeniekos.  
 

 
 
 
 

Esam atsākuši dievkalpojumus klātienē 
 
Sestdien, 3 jūlījā, plkst. 12:00        
Kapu svētku svētbrīdis Brukvudas latviešu kapos 
 
Svētdien, 11. jūlijā plkst.14.00            
Dievkalpojums ar dievgaldu 
 
Svētdien, 8.augustā, plkst.14.00            
Dievkalpojums ar dievgaldu 
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Svētdienās plkst.11.00 notiek Zoom dievkalpojumi, ko vada mācītāji Daira un Viesturs 
Vāveres. Lūdzu pieteikties pie mācītājas Dairas Vāveres viesturs01@btinternet.com. 
 
Katru svētdienu Inese cītīgi izsūta iknedēļas lūgšanas. Ja tās vēl nesaņemat, lūdzu 
atrakstiet Inesei uz admin@latvianchurch.org.uk.  
 
Par izmaiņām un paziņojumiem lūdzu sekot līdzi mājas lapā www.latvianchurch.org.uk 
un Facebook lapā www.facebook.com/londonasdraudze. 
 
 
 

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 nodevas lūgums sūtīt elektroniski caur banku: 
 
Banka: CAF 
Account name: United London Latvian Lutheran Church 
Sort code: 40-52-40 
Account: 00032671 
Reference: Nodeva un norādīt gadu / gadus par kuriem maksā 
 
Vai arī pa pastu draudzes kasierim: 
 
The Treasurer 
United London Latvian Lutheran Church 
C/o Swedish Church 
6 Harcourt Street  
London 
W1H 4AG 
 
Čekus lūgums rakstīt uz United London Latvian Lutheran Church vārda. 
 
 
 

Pateicamies MBE 
MAIL BOXES ETC 

Weybridge filiālei 
par ziedojumu drukāt 

šo Apkārtrakstu 
 


