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Draudzes Apkārtraksts
APVIENOTĀ LONDONAS LATVIEŠU EV. LUT. UN MIERA DRAUDZE, 2019. GADA ZIEMA (NR 56)

Ak, nāci, nāci, Emmanuēl,  ak, nāci, nāci, Dievs pie mums

     Skaistais Adventa 
laiks šogad iesākas tieši  
1. decembrī. Vārds 
’decembris’ burtiski 
nozīmē:  desmitais 
mēnesis. Tā tas parādījās 
senajā romiešu 
kalendārā, kas tika 
izveidots 750 gadus 
pirms Kristus, jo 
toreizējais valdnieks 
Romulus tā vēlējās.  
Nāca cits valdnieks un 

45. gadā pirms Kristus tapa cits kalendārs,  jo 
toreizējais valdnieks Cēzars Jūlijs tā vēlējās!  
Vai ‘laiks’ patiesi mainās, nomainoties šīs 
pasaules valdniekiem? Nē, to dara tie cilvēku 
bērni, kas cenšas laika iedalījumu tā grozīt, lai 
viņus neaizmirstu vēstures straumē. Dievs ir 
tas, kā rokās stāv visi mūsu laiki!  Viņš no 
mūžības uz mūžību bija, ir un būs: ”Brīnišķais 
Padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, 
Miera princis.” (Jes. 9:5)  Diemžēl, pasaulē vēl 
neatradīsim valsti,  kur valda šis Miera princis.

 

     Ziņas liecina, cik pasaulē aug nemiers.  
Vienā valstī pēc otras saceļas ļaudis, saucot 
pēc brīvības, cīnoties par taisnību, par iespēju 
izdzīvot un gādāt par savām ģimenēm.  
Daudzviet pret viņiem saceļas varas kāri, 
nežēlīgi valdnieki, kam nerūp, ja aug tautas 
ciešanas. Aug arī nemiers cilvēku sirdīs, aug 
bailes par nākotni, par to, kā aizsargāt dabu, 
kā gādāt par tik daudziem bēgļiem, kā 
pieklājīgi pārrunāt domstarpības, lai augtu 
savstarpēja saprašanās.


     Kur tomēr valda Miera princis?  Kur 
žēlastība un patiesība nav tikai vārdi, bet kur tā 
definē kā dzīvi sekot Tam, kas nāca pie mums 
Jēzū Kristū, Dieva noteiktā laikā, kad


“Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū un 
mēs skatijām  viņa godību, tādu godību, kā 
Tēva vienpiedzimušajam Dēlam,  pilnu 
žēlastības un patiesības.”  ( Jņ.1:14) 

     Tur valda Viņš, kur cits citam pauž  šīs 
absolūti transformējošās labās ziņās par Dieva 
iemiesošanas brīnumu Jēzū un par Viņa 
žēlastību!  Tur cits citu apdāvina, dalās ticības 
un cerības spēkā - kā mūsu draudzēs, 
ģimenēs un tur, kur kalpojam, vēstot Kristus 
evaņģēliju.  Ārpus kāda dievnama lasīju: 
“Jesus is the reason for the season?  Jesus is 
the gift.  You are the reason.”  Šis 
atgādinājums izraisa ilgas ar to dalīties un vēl 
dziļāk mīlēt To, kas mūs vispirms mīlējis un tos, 
kurus Viņš arvien mīl! 


     Kur sākt? Varbūt jau ar 1. decembri savu 
pateicību pārvērst īstenībā, dāvinot citiem to, 
kas nestu cerību, mieru un laipnību,  jo tik 
daudzi alkst pēc mīlestības un mūsu 
labestības.  Kāda  ārsta birojā  lasīju:  “In a 
world where you can be anything, be kind!” 
Visvarenais  Dievs, iemiesojoties Jēzū, varēja 
būt ‘jebkas’  - Valdnieks cēls, varā spēcīgs!  
Viņš nāca kā Bērns un kalpoja kā cilvēks, kā 
cilvēces Glābējs! Viņš izvēlējās būt laipnīgs un 
žēlīgs. Ieejot 2020. gadā, lūgsim, lai  Jēzus 
Kristus dzīve arvien pilnīgāk palīdz mums būt 
laipniem - pārpildītos veikalos, steigā, 
domstarpībās, nepacietīgā pasaulē – Internetā,  
lai augtu miers virs zemes.


     Dievs lai dāvina visu, kas katram īsti 
vajadzīgs Ziemsvētkos!  Viņš lai mājo jūsu vidū 
un dāvina Gara spēku īstenot mērķus, kas 
saskan ar Kristus žēlastību, patiesību, laipnību 
un kalpošanas prieku!  LELBĀL Virsvaldes un 
savā vārdā no sirds novēlu jums skaistus, 
Dieva miera un cilvēku laipnības svētītus, 
priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu 2020. gadu! 
Dievam pateicos par katru no jums, kas kopā 
esat mūsu Baznīca un Kristū augat un kalpojat, 

lai arvien celtos Viņa valstība, kur Miera 
princis, mūsu Pestītājs Jēzus valda - Dievs no 
mūžības uz mūžību!


Kristus mīlestībā, 
+ Lauma Zušēvica 

Foto: Helēna Marnauzs
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Draudzes mācītājas Gana raksts

Ne vien Rakstos, bet arī savā ticības dzīves 
pieredzē esam iepazinuši un jūtam Jēzus 
žēlastību un klātbūtni. Un tāpēc līdz ar visu 
Draudzi sakām: “Nāc!” Tā uzrunādami savu 
Kungu Jēzu, pēc kura ilgojamies. Advents 
mums atgādina, ka mūsu attiecības ar Dievu 
nav izsmeltas, tās ir tikai pašā sākumā. Tās 
mums ir nepieciešamas gan kā cilvēkiem, 
gan cilvēcei kopumā. Mūsos ir slāpes tikt 
uzrunātiem, saklausītiem, mīlētiem; 

ilgojamies pēc 
pieskāriena, 
novērtējuma, 
piedošanas, 
apzinādamies, ka ir 
lietas, ko paši priekš 
sevis nespējam 
izdarīt. Būdams 
pilnīgi viens, cilvēks 
nevar sev iemācīt 
valodu vai pieredzēt, 
ko nozīmē tikt 
mīlētam. Tam 
vajadzīgs otrs, un ne 
vien līdzcilvēks, bet 
arī Kāds, kas svētāks 
par mums - cilvēkiem.

Mums ir vajadzīgs Dievs, kas arvien savā 
spēkā nāk pie mums, kas mūs uzrunā, 
pārsteidz, dara brīvus un atjauno. Visa mūsu 
dzīve un ikviena diena ir kā Advents, kā 
Dieva nākšanas priekšvakars, par kuru reizē 
zinām un nezinām, kāda tā būs. Jēzus sevi 
sauc par sakni, pamatu, un arī Rīta Zvaigzni, 
nākotnes nesēju. Viņa nākšana drošina, ka 
nakts jau beidzas, un rīts aust. Viņš ir tas, 
kas nes jaunu dienu, jaunu sākumu, kas 
pārsniedz visu, ko esam iedomājušies vai 
iztēlojušies. 

Advents ir laiks, kad savā dzīvē mums no 
jauna dot Dievam telpu būt un rīkoties kā 
Dievam: neizprotamā un neizsmeļamā 
žēlastībā, neierobežotā brīvībā. Tāpēc lai ar 
priecīgu un paļāvīgu gaidu pilnām sirdīm 
pievienojamies draudzes saucienam: 
“Nāc, Kungs Jēzu!”  

“Redzi, es nāku drīz (..). Es esmu Alfa un 
Omega, Sākums un Gals. Svētīgi tie, kas 
mazgā savus tērpus, lai viņiem būtu daļa pie 
dzīvības koka un ļauts pa vārtiem ieiet tajā 
pilsētā. ( ..) Es, Jēzus, sūtīju savu eņģeli 
liecināt jums draudzēs par visu šo. Es esmu 
Dāvida sakne un dzimums, mirdzošā Rīta 
Zvaigzne.“ Un Gars un līgava saka: “Nāc!” 
Un kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, 
lai nāk, lai ņem dzīvo ūdeni bez maksas, kas 
grib! (..) Tas, kas 
visu šo apliecina, 
saka, - “Jā, es nāku 
drīz!” - “Āmen, nāc 
Kungs Jēzu!” Mūsu 
Kunga Jēzus 
žēlastība lai ir ar 
visiem! “
Jņ Atkl. 22 

Ne katram pietiek 
pacietības izlasīt 
Bībeli līdz galam. 
Pēdējā Bībeles 
grāmata- Jāņa 
Atklāsmes grāmata 
ar vīzijām, tēliem un 
simboliem, vēstī par pasaules likteņu 
piepildījumu. Tur mūsu gara acīm tiek rādīta 
jaunā Jeruzāleme; pilsēta, kuras vidū ir 
dzīvības koks un plūst dzīvības upe; pilsēta, 
kurā var ienākt tikai šķīstītie. Baznīca, ticīgo 
kopība tur attēlota kā līgava. Bet pašā 
noslēdzošajā nodaļā ir kāds vārds, kas tiek 
uzsvērts un atkārtots: “Nāc!”

Bībele noslēdzas ar Adventa vārdu: “Nāc!“. 
Cauri Rakstiem esam iepazinuši Dieva 
varenību, mīlestību un uzticību, kas vijas 
cauri visai cilvēces vēsturei un ienāk mūsu 
vidū līdz ar Jēzus Kristus nākšanu pasaulē. 
Viņā Dievs mums sevi atklāj, kļūdams 
cilvēks, izdzīvodams cilvēka dzīvi, mūsu dēļ 
mirdams pie krusta, un uzvarēdams nāvi 
augšāmcelšanās rītā. Pēc Jēzus atgriešanās 
debesīs, Svētais Gars pulcina draudzi, mūs 
saved kopā Dieva saimē. 
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zemes netiks uzrakstītas, šo laužu vārdi ir 
ierakstīti Dieva mūžības grāmatā. Tie, kas 
pieredzējuši draudzes pirmsākumus un vēl ir 
šīs zemes dzīves gaitās, tikpat kā vairs nevar 
nokļūt uz dievkalpojumiem, bet viņu lūgšanas 
un labās domas mūs stiprina. 

Pamazām draudzes vadības grožus pārņēmusi 
trimdinieku otrā paaudze un no viņiem tie, kas 
iebraukuši Anglijā atjaunotās Latvijas laikā. 
Liela daļa no viņiem izauguši un iesvētīti mūsu 
draudzē. Draudze ir kļuvusi “jaunāka”, ir 
notikuši dažādi sarīkojumi bērniem, 
izbraukumi, nometnes, Bībeles stundas, 
lūgšanu brīži, svētdienas skola. Katru gadu 
notikušas iesvētes mācības; kristīti, iesvētīti, 
laulāti, izvadīti draudzes locekļi. Daudziem 
mūsu draudze ir bijusi pirmā sastapšanās ar 
Kristīgo Baznīcu. Daļa no viņiem ir devusies 
uz citām zemēm vai atgriezušies dzimtenē un 
nes mūsu draudzes vārdu pasaulē.

Tāpat kā mani priekšgājēji, esmu uzturējusi 
saikni ar latviešu sabiedriskajām 
organizācijām, Latvijas Republikas 
vēstniecību, baltiešu draugiem, luterāņu 
kopību un partnerbaznīcām ekumēniskajā 
sadraudzībā. Ordinācijā saņēmu mācītāja 
amata krustu, ko savulaik bija nēsājis prāvests 
Ringolds Mužiks un izjutu pienākumu nest tālāk 
viņa kalpošanu. Apzinājos, ka viņš, tāpat kā 
sūtnis Kārlis Zariņš, ir daudz darījis veicinot 
sadarbību starp luterāņu un anglikāņu 
Baznīcām. Pateicoties Porvoo līgumam, kura 
rakstītāju vidū ir bijis arī prāvests Mužiks, es 
tagad, tāpat ka bīsk.emer. Jāna Jēruma-
Grīnberga pirms manis, varēšu kalpot Rīgā. 

Sev līdzi nesīšu pieredzi, atmiņas par visiem 
jums, ar kuriem Dievs man devis sastapties un 
kalpot kopā Viņa druvā. Jūs arī manā dzīvē 
esat bijuši Dieva žēlastības un mīlestības 
pilnās klatbūtnes nesēji un apliecinātāji! Liels 
paldies Jums ikvienam un visiem kopā! Lai 
Dievs jūs svētī!

Paliekot Kristū vienota ar jums, 
Draudzes mācītāja Elīza Zikmane   

Mīļie draudzes locekļi!

Atkal ir pagājis rosīgs, 
izaicinājumu pilns gads 
draudzes dzīvē. Jau pagājuši 17 
gadi, kopš aprūpēju Apvienoto 
Londonas latviešu ev. lut. un 

Miera draudzi, no tiem 15 - draudzes mācītājas 
amatā. Nu pienācis laiks turpināt kalpošanu 
cituviet. Baznīcas pārvaldes līdzekļiem un 
pabalstiem izsīkstot, draudze šobrīd vairs 
nevar uzturēt pat daļēja laika mācītāju. Tas bija 
sagaidāms, bet pateicoties draudzes valdes un 
padomes rosīgai  un pašaizliedzīgai 
kalpošanai, un Jūsu devīgajiem ziedojumiem, 
tas nav noticis agrāk. Pēc aprēķiniem, kurus 
redzēju uzsākot kalpošanu, mūsu draudzei 
savu darbību būtu bijis jāizbeidz jau pirms 
desmit gadiem. Taču draudze joprojām, lai arī 
ierobežotākā apmērā, sekmīgi darbojas! No 
jaunā gada dievkalpojumus reizi mēnesī 
brīvprātīgā kartā apņēmies noturēt prāvests 
Andris Abakuks. Liels viņam paldies par to! 

Es, savukārt, atgriezīšos dzimtenē un 12. 
janvārī uzsākšu kalpošanu Rīgas Sv. Pestītāja 
anglikāņu draudzē. Kalpošana Latvijas ev. lut. 
Baznīcas draudzēs Latvijā sievietēm 
mācītājām joprojām ir liegta. Kad būsiet 
Latvijā, būsiet mīļi gaidīti ciemos Anglikāņu 
baznīcā Vecrīgas sirdī pašā Daugavas krastā! 
Droši ņemiet līdzi arī draugus un ģimenes 
locekļus, kas latviski nerunā, jo dievkalpojumi 
tur ir galvenokārt angļu valodā. 

Esot ceļa jūtīs un kārtojot pārvākšanos vēl nav 
sanācis veikt izvērstu pārskatu par kalpošanas 
laiku Londonas draudzē. Taču ir skaidrs, ka šie 
ir bijuši Dieva žēlastības piepildīti gadi, kuros 
draudze ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Liela 
daļa pirmās trimdinieku paaudzes, kas bija 
draudzes mugurkauls man atbraucot, tagad ir 
pievienojušies svēto pulkam mūžībā. Viņu 
devums un svētība joprojām pavada gan mūsu 
draudzi, gan mani. No viņu pieredzes, 
uzticības, godaprāta un mīlestības ir tik daudz 
ko mācīties! Katra liktenis un mūža pavediens 
ir veselas grāmatas vērts. Pat ja tās šeit virs 

Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums
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Nākamie notikumi

No 2020. gada draudzi aprūpē prāvests Dr. Andris Abakuks 
Dievkalpojumi notiks reizi mēnesī Zviedru baznīcā, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG 

Janvārī 
Svētdien, 26. janvārī plkst. 14.00 - Epifānijas laika dievkalpojums


Februārī 
Svētdien, 9. februārī plkst. 14.00 - Epifānijas laika dievkalpojums 

Martā 
Svētdien, 8. martā plkst. 14.00 - Kristus ciešanu laika dievkalpojums 

Aprīlī 
Svētdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 - Kristus augšāmcelšanās svētku Lieldienu dievkalpojums 

Maijā 
Svētdien, 24. maijā plkst. 14.00 - Lieldienu laika atspīdēšanas dievkalpojums


Par izmaiņām un jaunumiem lūdzu sekot līdzi draudzes mājas lapā www.draudze.org.uk

Pateicamies MBE MAIL BOXES ETC Weybridge filiālei

par ziedojumu šā Apkārtraksta drukāšanā

Draudzes mācītājas amatdarbi

Kristīti  

22.09. 2019. Kamilla Lazdiņa

27.10. 2019. Robyn Zālīte 

27.10. 2019. Ruby Rachel Zālīte

Iesvētīti  

08.12. 2019. Rita Loskutova  

Izvadīti mūžības ceļos

11. 01. 2019. Edmunds Rusovs 
( 22.09.1925 - 25.12.2018) Brukvudas 
latviešu kapos & Woking krematorijā (māc. 
E.Zikmane) 

13. 02. 2019. Zigrīda Lagzdiņš, 
(07.12. 1927. -16. 01.2019) Hither Green 
krematorijā un 06. 07. 2019. pelnu 
apbedīšana Brukvudas latviešu kapos 
(māc. E.Zikmane) 

18. 09. 2019. Margareta Putce 
(11. 05.1919 - 18. 08. 2019) Lambeth 
krematorijā un 23.10.2019 pelnu 
apbedīšana Brukvudas latviešu kapos 
(prāv. A. Abakuks)  

http://www.draudze.org.uk
http://www.draudze.org.uk
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