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Draudzes Apkārtraksts 
 

APVIENOTĀ  LONDONAS LATVIEŠU EV. LUT. UN MIERA DRAUDZE, 2019. GADA vasara (NR 54)  
 

Archibīskape Lauma Zušēvica Aizvesto piemiņas dienā

“Via Dolorosa” 
grāmatas 35. 
lappusē citēta 
pavēle Nr. 001223. 
Pavēle izdota 1939. 
gada 11. oktobrī. 
Pavēle skan: “Kad 
kolonna dodas 

cauri apdzīvotām vietām vai gar 
daudziem garāmgājējiem, apsardzei 
tā jākontrolē ar sevišķu rūpību un 
atbildīgajiem jāraugās, lai neviens 
nemēģinātu izbēgt, nedrīkst pieļaut 
sarunas starp deportētajiem un 
garāmgājējiem”.  
 
Acīmredzot, kādi bija mēģinājuši 
izbēgt no viņiem paredzētā briesmu 
pilnā likteņa. Kādi deportētie bija 
centušies sarunāties ar 
garāmgājējiem, vai otrādi. Uz mirkli 
iedomājos viņu iespējamās sarunas. 
Lasu grāmatu “The Tatooist”. Grāmata 
apraksta uz Auschwitz un Birkenau 
koncentrācijas nometnēm aizvestā 
vīra likteni. Piespiests ar adatu katra 
notiesātā jūda un roma rokā iegravēt 
numuru, viņš min, cik ātri katrs 
iemācījies klusēt mocītāju priekšā. 
Nāk prātā Vecās Derības vārdi no 
Jesajas grāmatas 53. nodaļas 7. 
panta: “Kad viņš tika sodīts un 
spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja 
savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, 
un kā avs, kas paliek klusa savu 
cirpēju priekšā; tā viņš apklusa un 
neatdarīja savu muti”. Šī klusēšana 
nebija vājuma zīme. Tieši otrādi.  
 
Pieminot katru mūsu latvju tautas brāli 

un māsu, kas tika noslepkavoti, mocīti 
un aizvesti, ceru, ka katram tomēr 
kāds garāmgājējs sauca: "Mēs 
neaizmirsīsim! Mēs neklusēsim!" 
Ceru, ka kāds no garāmgājējiem par 
katru arī ir noskaitījis lūgšanu.  
 
Lūgsim, pieminēsim arī mēs tos, kas, 
spītējot saviem mocītājiem, klusēja! 
Nav samazinājusies mūsu atbildība 
viņu vietā runāt. Viņus pieminēt un 
atgādināt vārdus, ko uz brīvo pasauli 
reiz bija rakstījusi kāda izsūtījumā 
nometināta tautiete: 
"Te torņa nav, kur tiktu zvanīts, 
Un nepaceļas sargādams pār kapiem 
marmors, ne ar granīts, 
Koks nešalc mieru žūžodams, tik 
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ērkšķu krūms ar asumiem 
Te aug kā dzīves sāpju tulks." 
 
Ērkšķu kronis Kristum tika, lai Viņš 
pārtaptu par dzīves sāpju tulku. Ko 
cilvēks nespēj, to spēj Viņš, kas Dieva 
sūtīts aculiecinieks, ka ir spēks, kas 
lielāks par šīs pasaules grēkiem, 
netaisnību un nežēlību, bailēm, teroru 
un briesmām. Tā ceru, ka kāds no 
garāmgājējiem neklusēja, bet tad jau 
prasu sev: "Ko es teiktu? Vai tie 

neskanētu kā tukši vārdi vien?" Un 
tomēr, kā tik daudzi, kas tika aizvesti 
un atgriezās no Sibīrijas, ir liecinājuši 
vārdiem, kas atgādināja, ka Dievs 
arvien bija ar viņiem, ka Dievs arvien 
viņus mīlēja, bija tas spēks, kurā viņi 
ne tikai izturēja, bet spēja turēt to, kam 
bija lemts mirt tālu no dzimtenes! Šis 
spēks lai mūs svētī arī šajā 14. jūnijā! 
 
Jūsu +Lauma Zušēvica 
Foto: Tālis Rēdmanis

 

Draudzes Gana raksts Debesbraukšanas dienā

Jēzus tiem sacīja: 
"Tā stāv rakstīts, 
ka Kristum bija 
ciest un 
augšāmcelties no 
miroņiem trešā 
dienā un ka Viņa 
Vārdā būs sludināt 

atgriešanos un grēku piedošanu 
visām tautām, iesākot no 
Jeruzālemes, un jūs esat liecinieki 
tam visam. Un redzi, Es jums sūtu 
Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet 
jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti 
ar spēku no augšienes." Un Viņš 
tos izveda līdz Betānijai un, Savas 
rokas pacēlis, tos svētīja. Un notika, 
kad Viņš tos svētīja, Viņš no tiem 
šķīrās un tapa uzcelts debesīs. Bet 
tie Viņu pielūdza un atgriezās 
Jeruzālemē ar lielu prieku, un bija 
allaž Templī, teica un slavēja 
Dievu. Lk 24: 46-53 
 
Ikviens notikums Jēzus dzīvē mums 
atklāj Dieva klātesamību mūsu pašu 
dzīvē. Pirms Baznīcas dzimšanas 
Vasarsvētkos, ko sevī nes Svēta Gara 
spēka nākšana pār apustuļiem, ir 
Jēzus debesbraukšanas jeb debesīs 
atgriešanās diena.  

Šīs svētku dienas nosaukums skan 
neveikli, jo to, kā tas notika nav viegli 
nedz aprakstīt. Mākslinieki to ir 
mēģinājuši dažādi attēlot. Varbūt kādā 
baznīcā jums ir nācies redzēt mīlīgu 
un naivu attēlojumu, kurā no mākoņa 
apakšas spraucas ārā vien Jēzus 
pēdas. Sava daļa patiesības šajā tēlā 
ir, jo Apustuļu darbu grāmatā lasām, 
ka mākonis Jēzu paņēma prom no 
mācekļu acīm. Gan Vecajā, gan 
Jaunajā derībā mākonis ir Dieva 
iekļaujošās un tai pašā laikā 
netveramās klātbūtnes simbols. Lai 
atceramies kaut vai stāstus par Dieva 
tautu tuksnesī vai Jēzu 
apskaidrošanas kalnā.  
 
Debesbraukšanas notikums vēsta par 
Jēzus atgriešanos pie Tēva, 
atgriešanos viņa tiešajā klātbūtnē un 
tuvībā. Tomēr Lūkas atstāstā pēdējais, 
ko mācekļi no Jēzus redzēja, nebija 
viņa pēdas. Tā vietā Lūka vēsta par 
Jēzus, svētībā paceltām, rokām. 
"Savas rokas pacēlis, tos svētīja. Un 
notika, kad Viņš tos svētīja, Viņš no 
tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs". 
Pēdējais un paliekošais iespaids, ko 
Jēzus atstāja mācekļiem, bija viņa 
svētījošās rokas. Tas, ka Viņš no tiem 
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šķīrās, tos svētīdams, mūs aizkustina 
un mierina.  
 
Tas arī sevī ietver apsolījumu, jo 
Apustuļu darbu atstāstā lasām eņģelu 
sacīto Jēzus mācekļiem: "Galilieši, ko 
jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? 
Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums 
debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat 
redzējuši debesīs aizejam." Jēzus no 
mācekļiem šķīrās viņus svētīdams, un 
tāpat viņš atgriezīsies, viņus 
svētīdams. Mēs, Jēzus sekotāji, arī 
esam iekļauti šajā svētībā.  
 
Apziņa, ka Jēzus mūs svētī, ka viņa 
rokas ir paceltas pār mums svētījot, 
mums, tāpat ka pirmajiem mācekļiem, 
dod pārliecību, stiprinājumu, 
iedrošinājumu un piepilda ar prieku. 
Mācekļi ilgi nelūkojās uz debesīm, viņi 
"atgriezās Jeruzālemē ar lielu 
prieku, un bija allaž Templī, teica un 
slavēja (burtiski: svētīja) Dievu." Viņu 
attiecības ar Jēzus un Tēvu 

nepārtrūka, viņi apzinājās Dieva 
klātesošo svētību. Un ko viņi darīja? 
Viņi atsaucās, atbildēja Dieva svētībai. 
Grieķu valodā vārds eulogeo, "svētīt", 
burtiski:"runāt labu", ir lietots gan 
runājot par Jēzu, gan par mācekļiem.  
Kopš debesbraukšanas dienas, tas, 
kas raksturo Jēzus un viņa sekotāju 
attiecības ir savstarpēja svētīšana, 
savstarpēja svētība. Mēs saņemam un 
dāvājam svētību, mēs dzīvojam 
svētībā, runādami un vēlēdami labu, 
pateikdamies un slavēdami. Un katrs 
no mums var papildināt šo sarakstu ar 
to, ko mums katram nozīmē svētīt. Ko 
mums nozīmē būt svētītam un svētīt 
kādu? Kā mēs katrs to praktiski 
piedzīvojam? Kā mēs to varam izkopt, 
darīt labāk mūsu ikdienā savā ģimenē, 
darbā, draudzē?  
 
Vai tas nebūtu brīnišķīgi, ja 
paliekošais iespaids, ko mēs atstātu 
tiem, kas ap mums un pēc mums, būtu 
svētība? 

Draudzes kasiere Skaidrīte Grava aicina 
 
Pateicos visiem, kuri 
atbalsta mūsu daudzi 
ar ziedojumiem un 
laicīgi samaksā 
drauzes nodevu. Tas 
ir liels guvums mūsu 
draudzes darbā. 
 

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.  
 
Draudzes konta rekvizīti NatWest bankā: 
United London Latvian Lutheran Church 
Konts: 5673 8463 
Sorta kods: 60-06-20 
 
Liels paldies! 
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Nākamie notikumi
 
JŪLIJĀ 
 

Sestdien, 6. jūlijā plkst. 10.00 - Talka Brukvudas latviešu kapos 
Pēc talkas plkst. 14.00 - Kapu svētku svētbrīdis 
Visi laipni aicināti piedalīties! 
Svētdien, 14. jūlijā plkst. 14.00 - Dievkalpojums 
Svētdien, 28. jūlijā plkst. 14.00 - Dievkalpojums 
 

AUGUSTĀ 
 

Svētdien, 18. augustā plkst. 14.00 - Dievkalpojums  
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks 
 

SEPTEMBRĪ 
 

Svētdien, 8. septembrī plkst. 14.00 - Dievkalpojums 
Svētdien, 22. septembrī plkst. 14.00 - Dievkalpojums 
 

OKTOBRĪ 
 

Svētdien, 13. oktobrī plkst. 14.00 - Pļaujas svētku 
dievkalpojums 
Svētdien, 27. oktobrī plkst. 14.00 - Dievkalpojums 
Ceturdien, 31. oktobrī (laiks tiks izziņots) - Reformācijas dienas dievkalpojums  
angļu valodā kopā ar citām Luterāņu draudzēm 
 

NOVEMBRĪ 
 

Svētdien, 10. novembrī plkst. 14.00 - Lāčplēša dienas dievkalpojums 
Svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā (datums un laiks tiks izziņoti vēlāk) 
Svētdien, 24. novembrī plkst. 14.00 - Mūžība svētdienas dievkalpojums 
 

DECEMBRĪ 
 

Svētdien, 8. decembrī plkst. 14.00 - Adventa laika dievkalpojums 
Otrdien, 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. 
 

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 


