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„KAS ESMU ES?“ UN „KAS MAN JĀDARA?“
Arhibīskapes Laumas Zušēvicas sveiciens/ziņojums LELBA Sinodei 2017. gada oktobrī
Kas esmu es un Kas man jādara. Tie ir jautājumi, kas parasti īpaši nodarbina gados jaunākos, bet ne jau tikai viņus. Pirms gandrīz 70 gadiem Luterāņu
Federācijas profesors Hongs iesvētes klasē Eslingenā pārrunāja identitātes jautājumus. Kā visvieglāk atbildēt par sevi? Nosaukt savu vārdu! „Es esmu Lauma
Zušēvica“. Bet tas maz ko atklāj par cilvēka būtību. Otra iespēja? Teikt: „Es esmu
latvietis“, „Es esmu jaunietis“ vai „Es esmu kristietis“. Viens jaunietis profesoram
protestēja, ka tie esot bezpersoniski apzīmējumi, kas neko neizsaka. Par sevi viņš tad ar drosmi atbildēja: „Es esmu tas, kas gribu būt, un es gribu būt ne inženieris vai ārsts, bet vīrs!“ Tas
aizveda pie nākamā jautājuma, jo arī, lai par tādu kļūtu, jāzina, kas jādara.
Profesors atbildēja, citējot Kristu: „Tev būs Dievu mīlēt no visas savas sirds un savu tuvāko
kā sevi pašu.“ Tad profesors secināja, ka: „Dzīvot savai tautai un Kristum ir tas, kas dara katra
dzīvi vērtīgu un bagātu.“ (Pie Svētavota, Nr. 13, 1948. gadā) Kā mēs šodien atbildētu? Kas
Tu esi? Kas jādara, lai dzīve būtu vērtīga un bagāta? Vai mūsu Baznīcas atbilde ir cita nekā
tā, ko tā būtu atbildējusi pirms 70 gadiem? Šie jautājumi paceļas arvien biežāk, kad mūsu
Latvijas evaņģēliski luteriskajai Baznīcai ārpus Latvijas (LELBĀL) prasa: „Kas Tu esi?“ Ir jau
tie, kas nezina par mums, bet ir arī tie, kas cer pievērst uzmanību tikai tam, kas mēs it kā
vairs neesam.
Atgriežoties Latvijā un daudzām draudzēm ārpus Latvijas piedzīvojot lielas pārmaiņas un
pat krīzes, jautājumi par mūsu Baznīcas identitāti, darbību un vēsturi ir kļuvuši arvien būtiskāki. Uzklausot visdažādākos argumentus, ticu, ka kaut mūsu vēsture mūs identificē, tā mūs
nedefinē, nedz nosaka mūsu nākotni. Zīme ārpus dievnama identificē draudzes nosaukumu,
bet tikai, draudzē ieejot, sākam izprast tās patieso būtību. Tikai iesaistoties tās dzīvē, īsti atklājam to, kā tā sevi definē.
Šajā Reformācijas jubilejas gadā tiekam izaicināti pārbaudīt, kā mūsu Baznīca sludina Dieva Vārdu. Vai runājam šī laikmeta cilvēkam saprotamā tulkojumā? Mūs mudina nebīties no
pārmaiņām, kas neizbēgami ietekmē visas Baznīcas, bet ar paļāvības un ticības pilnām sirdīm
prasīt, kā tālāk darboties, nezaudējot sevi. No jauna sevi definējot, atcerēsimies, LELBĀL
vēsture māca, ka ir iespējams pārvarēt grūtības un uzticīgi piepildīt mūsu Dieva aicinājumu.
LELBĀL Prezidija un Virsvaldes locekļi ir nodarbojušies ar šiem un līdzīgiem jautājuDraudzes Vēstis
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miem. Mūsu telekonferenču protokoli tiek visiem izsūtīti un mājas lapā atrodama informācija, kas arī drīz būs lasāma 2018. Baznīcas Gadagrāmatā. Tur atrodas mans darbības pārskats.
To šeit neatkārtošu. Toties aicinu LELBA XV Sinodes dalībniekiem lūgt un domāt par visu
Kristus Baznīcu.
Lūgt arī, lai Dievs svētī Sinodi un visu LELBĀL darbību, jo vēl ir daudz cilvēku, kas
meklē pēc tā, kas dzīvi dara vērtīgu, bagātu, drošu un jēgpilnu. Kristū tas atrodams šajā
laikā un mūžībā. Evaņģeliju sludinot, kaut mēs palīdzētu cilvēkiem pat uz mirkli apstāties
dzīves pienākumu noslodzītā skrējienā un pārdomāt, ko tie dara un kādēļ. Katram jau jāgādā
par savējiem un jāpelna naudu, bet tagad, kad bīstami lielāka aug ekonomiskā plaisa starp
cilvēkiem, pārbaudīsim sevi un LELBĀL. Kas ir mūsu nākotnes un drošības īstais pamats.
Prasīsim, kā arvien lai vadam Kristus patiesības vadīti? Vai varam palīdzēt pilnīgāki izprast
kā svētību Jēzus jautājumu: „...Ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē
savu dvēseli?“ (Mk. 8:36)
Nesen ļoti pazīstamais jūdu rabīns J. Sakss (J. Sacks) rakstīja: “The great institutions of modernity were not constructed to provide meaning. Science tells us how the world came to be but not
why. Technology gives us power but cannot tell us how to use it. The market gives us choices but no
guidance as to which choices to make. Modern democracies give us a maximum of personal freedom but a minimum of shared morality. You can acknowledge the beauty of all these institutions,
yet most of us seek something more. Meaning comes not from systems of thought but from stories...”
(Wall Street Journal, 9/16-17/17, C3) Vērts pārdomāt. Viņš turpināja rakstīt, kā Vecās Derības
stāsti atklāj Dievu un kā šie stāsti dāvina dzīves jēgu. Mēs atgādinātu, ka tie atklāj Dieva
patiesību, bet sasniedz pilnvērtību Kristū, Viņa stāstā, patiesībā – evaņģēlijā! Un Svētā Gara
stāsts caur Baznīcas darbu vēl top rakstīts! Visā šīs Baznīcas dažādībā. Kādreiz tā ir šķelta,
nicināta, kādreiz grēkos grimusi, tā Dieva žēlastības spēkā vēl dzīvo. Tā sludina krustā sisto
Pestītāju un Viņa apbrīnojamo apsolījumu būt klāt, rakstot tālāk katra mūsu katra dzīves
stāstu un to, ko kopā LELBĀL veidojam. Viņš solīja: „Kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā
vārdā, tur arī Es esmu viņu vidū.“ (Mt. 18:20)
Kristus vārdā drīz pulcēsimies Sinodē, un Viņš būs mūsu vidū. Uzklausīs mūsu lūgšanas,
palīdzēs atrast atbildes jeb aicinās prasīt labus, kaut dažreiz grūtus jautājumus! Viņa mīlestības garā pateiksimies un piedzīvosim kristīgo sadraudzību un prieku! Viņš būs klāt! Un arī
tādēļ, mēs kā no jauna atcerēsimies, kas mēs esam, kas mums jādara, un – kādēļ!
Viņa mīlestībā, + Lauma Zušēvica
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

INFORMĀCIJA
Mācītāja pieņemšanas – kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā:
Otrdienās no plkst. 14.00–17.00., kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties ar mācītāju.
Mācītājam brīvās dienas turpmāk būs pirmdiena un piektdiena.
Lūdzu ņemt vērā, ka turpmāk, pirmdienās un piektdienās par neatliekamiem jautājumiem sazināties
ar draudzes priekšnieku vai ar vicepriekšnieku.
Katra mēneša pēdējā svētdienā dievkalpojuma sākumā mācītāja uzruna bērniem, un baznīcas zālē pēc kafijas
galda plkst. 13.00 Bībeles studijas.
2017. gada tēma: Mārtiņš Luters – reformators.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši
Nelija Barens
Arnolds Braunšteins
Andris Viktors Junge
Regīna Līcītis
Lija Švalbe
Irma Vēzis
Lūcija Lapers

29.01.1933. – 18.07.2017.
11.07.1922. – 30.07.2017.
7.12.1956. – 31.07.2017.
26.05.1922. – 27.07.2017.
4.02.1920. – 3.08.2017.
13.08.1920. – 20.08.2017.
12.01.1919. – 23.07.2017.

„Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jņ.14:6)
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

GANA RAKSTS
JAUNA DZĪVE KRISTŪ
„Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā, ar pateicību
Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas!“ (Kol.3:16 jaunais tulkojums)
Jēzū Kristū, mīļotie!
Kāds labs un svētīgs apustuļa Pāvila atgādinājums ikvienam no mums!
Kolosiešu vēstules trešās nodaļas un ceturtās nodaļas pirmie seši panti tiek likti zem viena
liela virsraksta: JAUNA DZĪVE KRISTŪ.
Par katru no šiem pantiem mēs varētu veltīt daudz laika pārdomām, meditācijām un
diskusijām, lai kārtējo reizi pārliecinātos, ka katrs pants runā uz ikvienu no mums un uz draudzi (Kristīgo
BAZNĪCU) kopumā.
„Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs,“ saka Kristus.
Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs Dieva vārdus zinām, tos atkārtojam un pēc tiem arī dzīvojam. Līdzīgi tā kā
mācoties dziesmas vai mācoties dažādas prasmes, svarīgi ir to atkārtot un noslīpēt, lai tas pašiem un citiem
būtu par svētību. Nekad nebūt tā, ka viss ir perfekti.
Tam Dieva vārdam nebūs rimt,... tā mēs dziedam mūsu Luteriskās Baznīcas himnā – „Dievs Kungs ir mūsu
stiprā pils,“ ko sakomponējis Dr. Mārtiņš Luters 1529. gadā, ņemot par pamatu 46. Psalmu.
Mārtiņš Luters ir sacījis, ka „aiz Dieva Vārda nākamā ir mūzika, kas ir pelnījusi slavu kā cilvēka jūtu un
sirds audzinātāja.“ Mārtiņam Luteram mūzika bija ticības izpausme, palīgs Dieva lūgšanā un slavēšanā.
Luters ir slavējis mūziku, sakot: „Mūzika ir Dieva dotā brīnišķīgā dāvana.“
Katrā dievkalpojumā mēs kopīgi dziedam mūsu mīļās, pazīstamās dziesmas, kas izpauž mūsu ticību, iepretim Dieva neaptveramajai žēlastībai un klātbūtnei. Arī tie, kuri nevar padziedāt, tomēr savās sirdīs dzied.
Dziesmai un mūzikai ir liels spēks, to mēs ļoti labi zinām un izjūtam dažādos veidos. Dziesma un mūzika
ir gan slava un pateicība Dievam, gan kā kopā sanākšanas un tikšanās prieks, gan kā zāles dvēselei, ko grūti
vārdos izteikt.
Melburnas draudze septembrī svinēja Pavasara svētkus Latviešu ciemā, kuros neiztika bez dziesmām,
mūzikas un pateicības.
Oktobrī Luteriskā baznīca svinēs Reformācijas 500. gadadienu, kad daudzās un dažādās valodās un zemēs tiks dziedāta Baznīcas himna!
Draudzes Vēstis
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Novembrī – Latvijas Valsts dzimšanas svētkos mēs dziedāsim un visās pasaules malās vienosimies mūsu
himnā: „Dievs, svētī Latviju!“
Decembrī visa kristīgā pasaule dzied un piedzīvo Adventa laika un Ziemassvētku – Kristus dzimšanas
svētku laika brīnišķīgās un mīļās dziesmas. Tagad nevienus Ziemassvētkus nevaram iedomāties bez korāļa:
„Klusa nakts, svēta nakts,“ kas gandrīz ir kļuvusi par neoficiālo Ziemassvētku himnu.
Atcerēsimies, ka arī garīga dziesma un mūzika spēj visdziļāk uzrunāt mūsu dvēseles un vienot citu ar citu
un, galvenais, vienot ar Dievu, Kurš ir radījis visu dzīvē un mūžībā – tur vārdu par maz, lai visu izteiktu vai
izdziedātu.
Lai Dievs mums palīdz katru dienu būt labākiem Dieva bērniem un bagātiem Kristū, Kurš ir mūsu vienīgā cerība laikā un mūžībā, un kā apustulis Pāvils mūs aicina: „Un visu, ko jūs darāt vārdos vai darbos, to
visu darait Kunga Jēzus Kristus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu!“ (Ko.3:17)
Sirsnībā,
Mācītājs Dainis
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

SKAŅU SKAISTUMS

FOTO Andris Atvars

Skaistums, kas ir melodijās,
Ir, kas dvēs’ les stīgas skar;
Un kā smarža reibinoša
Ir, kas visus apburt var;
Kurai spējas ieraut visus,
Savās skavās nemanot!
Spēj tā pacelt kā uz spārniem,
Zilās tālēs aizlidot, –
Un uz brīdi viņas glāsti
Spēj no visa atbrīvot.
Skaistumu, ko skaņās jūti,
Grūti vārdos izteikt to.

Anna Cinkus draudzes Pavasara
svētkos.

(Anna Cinkus – 98 gadi)
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Kārlis Kasparsons.

FOTO Ilze Nāgela

DRAUDZES PAVASARA SVĒTKI LATVIEŠU CIEMĀ

Draudzes Pavasara svētki Latviešu ciemā. Pie klavierēm Sandra Birze.
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
Par draudzes pilnsapulci

Pirms pilnsapulces atklāšanas priekšnieks paskaidroja, ka draudzes valdei ir bijušas domstarpības ar ALELDA pārvaldi sakarā ar draudzes administratīvām lietām, ieskaitot jauno
statūtu projektu. Draudze un draudzes valde atbalsta ALELDA pārvaldes tiesības sniegt padomus un ieteikumus draudzes garīgā dzīvē, bet ne administratīvā laukā. Priekšnieks ierosina balsošanas un runāšanas tiesības dot tikai finansiāliem draudzes locekļiem. Propozīciju
atbalsta D. Dārziņš. Pēc pārrunām, balsojot atklāti, pilnsapulce propozīciju pieņēma.

Par pieņemtiem lēmumiem 2017. gada pilnsapulcē:
Kas ir draudzes misija?
Noturēt latviešu sabiedrībai dievkalpojumus, svētbrīžus, laulības, kristības, iesvētības un apbedīšanas
pakalpojumus.
Kādi ir draudzes mērķi?
Veicināt un atbalstīt latviešu kulturālo un sociālo sadarbību, piedaloties un sadarboties ar latviešu organizācijām Austrālijā. Noturēt draudzes dievkalpojumus latviešu valodā tradicionālā stilā un formātā, pēc LELBĀL
noteiktās kārtības. Rīkot iesvētību mācības, mācīt un vadīt jaunatni kristīgo latviešu luterāņu tradīcijās. Publicēt periodisko biļetenu Draudzes vēstis, latviešu valodā (un pēc vajadzības arī alternatīvu tekstu angļu valodā).
Nodrošināt garīgo aprūpi arī tiem draudzes locekļiem, kas nerunā latviski. Palikt daļai no latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas – LELBĀL. Uzturēt attiecības ar luterāņu baznīcu Austrālijā, LCA.
Jaunie draudzes statūti
Rules of Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation Inc, kas pieņemti valdes sēdē 2017. gada
19. jūlija un apstiprināti draudzes pilnsapulcē 2017. gada 20. augustā.
Draudzes ticības vadlīnijas
Ticības vadlīnijas ir aprakstītas LELBĀL Darbības noteikumos VIII un IX paragrāfos, kas pieņemti
Baznīcas virsvaldes sēdē Vitenbergā, Vācijā 2010. gada no 23.-26. septembrim.
Skati: http://www.lelbal.org/lv/?ct=satversme
Draudzes administratīvās vadlīnijas, Guidelines
Gatavojot apvienotās draudzes statūtus, nevarējam ievietot daudzos valdes un draudzes locekļu ikdienas
darba noteikumus. Tamdēļ draudzes ikdienas darba noteikumus esam aprakstījuši vadlīnijās Guidelines, kas
apstiprinātas pilnsapulcēs kā draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi. Vadlīnijas var atcelt vai
nomainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu.

Šī gada pilnsapulcē pieņemtās vadlīnijas:

1. Ka draudzes loceklim, kas samaksājis draudzes nodevas, ir pieejama bezmaksas lietošanā baznīca un
baznīcas zāle.
2. Ka draudzes darbinieka izvadīšanā piedalās valdes pārstāvis un pasakās par padarīto darbu, strādājot
draudzes labā.
3. Ka pie katra draudzes locekļa izvadīšanas no Sv. Krusta baznīcas piedalās draudzes mācītājs ar atvadu vārdiem.
4. Ka draudzes valdei pirms mācītāja darba līguma parakstīšanas ir jāsastāda darba pārskates komisija,
kas novērtē mācītāja darba izpildi.
5. Ka ģimenes pārstāvis ziņo draudzes mācītājam un kasierim par draudzes locekļa aiziešanu mūžībā.
Kasieris nosūta ģimenes pārstāvim izpildīt informācijas lapu par aizgājēju un lūdz pēc izpildīšanas to atgriezt
kasierim. Kasieris ziņo mācītājam par aizgājēju un pārsūta mācītājam saņemto informāciju. Vadoties no
augšup saņemtās informācijas, kasieris sastāda rēķinu un to nosūta ģimenes pārstāvim.
Piezīme: Ja ģimene nolemj rīkot izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, tad ģimenes pārstāvim ir jāuzņemas atbildība par baznīcas, par zāles un par virtuves tīrību un iekārtu, lai to atstātu tādu, kāda
tā bija pirms izvadīšanas.
6. Ka sarunu par šķirsta vai urnas guldīšanu ir jāuzsāk ar draudzes kasieri. Kasieris Jūs informēs par
guldīšanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu, norādīs Jums guldīšanas vietu, piemiņas plāksnes
lielumu un VĒLAMO tekstu.
Piezīme: Pilntiesīgs draudzes loceklis var iegādāties sev pilnsapulcē pieņemtos statūtus, kā arī
Draudzes Vēstis
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pilnsapulces protokolu. Lūdzu, sazinieties ar valdes rakstvedi J. Kārkliņu. Jānis jums nosūtīs jaunos
statūtus un pilnsapulces protokolu bezmaksas pa e-pastu vai par $10 samaksu pa parasto pastu.

Par Sv. Krusta baznīcas remonta darbiem

Lai atsāktu neatliekamos baznīcas remontu darbus, valde nolēma vispirms iegādāties atsevišķas izmaksas:
labot baznīcai priekšdurvis, labot altāra logam apakšējo daļu un vēl trīs logiem baznīcas rietumu pusē, baznīcas
krustam atjaunot apšuvi, baznīcas krusta apgaismošana un elektrības piegādi. Draudzes priekšnieks ar draudzes vecāko tikās ar amatnieku, lai pārrunātu šos trīs neatliekamos remonta darbus. Esam saņēmuši $8 000
izmaksu par visu logu labošanu. Gaidām vēl uz baznīcas durvju un baznīcas krusta labošanas izmaksām.
Valde griežas pie draudzes locekļiem un labvēļiem ar lūgumu, atbalstiet valdes remonta centienus ar ziedojumiem, lai baznīcas iekšpuse un ārpuse būtu droša un patīkama vide baznīcas un telpu lietotājiem.

Par Sv. Krusta baznīcas kapsētas daiļdārzniecības darbiem

Lai pārrunātu kapsētas daiļdārzniecības iespējas, ir sarunāta tikšanās 4. oktobrī ar The Greater Metropolitan
Cemetries Trust, Northern Regional Manager, Brendan O’Connor. Darba kārtā tiks pārrunāts kapsētas ainavas uzlabošana, lietus ūdeņu drenāža, apstādījumu aplaistīšana un elektrības piegāde piemineklim. Valde cer, ka nākošos pāris mēnešos draudze varēs apskatīt daiļdārzniecības plānus baznīcā, kā arī ciemā un nākt ar ieteikumiem.
Piezīme: Lūdzam ģimenes locekļiem, ģimenes radiem, kā arī paziņām ziņojiet kasierim, ja zināt,
kurās kapu kopiņās ir ieraktas viena vai vairākas pelnu urnas. Šādu informāciju valdei ir svarīgi
uzzināt pirms Sv. Krusta baznīcas kapsētas daiļdārzniecības darbu uzsākšanas.
Par atbalstu LAAJ Bērnu vasaras nometnei, Tērvetē
Valde atsaucās uz saņemto aicinājumu no Tērvetes bērnu vasaras nometnes vadītāja Ērika Birzuļu, lai
atbalstītu bērnu latvisko audzināšanu. Valde nolēma, ka atbalstīs bērnu vasaras nometnes latvisko audzināšanas projektu: Ekskursiju uz Debra Zelta raktuvi Bendigo (Central Deboragh Gold Mine) ar $541
ziedojumu no bijušās Sprīdīšu bērnu nometnes iekrātās naudas procentiem.

Par mācītāja darba līgumu

Draudzes priekšnieks, draudzes priekšnieka vietnieks un advokātu firma Darzins Legal sagatavoja mācītāja darba līgumu. Valdes locekļi iepazinās ar sagatavoto darba līgumu 6. septembra valdes sēdē. Valdes
locekļi, kas nebija klāt valdes sēdē, līgumu saņēma ar Priority Mail. Draudzes priekšnieks un priekšnieka
vietnieks tikās 20. septembrī ar mācītāju, lai caurskatītu sagatavoto līgumu. Abas puses ir līgumu parakstījušas. Līgums stājas spēkā ar 2017. gada 1. oktobri un ir spēkā līdz 2018. gada 30. septembrim. Darba līgums
ir gatavots pēc The Fair Work Act 2009, The National Employment Standards (NES).

Par mācītāja darba slodzi

Vadoties pēc mācītāja līguma noteikumiem – The National Employment Standards (NES): Mācītājam
ir 38 darba stundu nedēļa. Mācītājam pienākas nedēļā arī divas brīvas dienas. Mācītājam brīvās dienas turpmāk būs pirmdiena un piektdiena.
Lūdzu ņemt vērā, ka turpmāk, pirmdienās un piektdienās par neatliekamiem jautājumiem sazināties ar draudzes priekšnieku vai ar priekšnieka vietnieku.

Par draudzes mājaslapu (http://melburnaslatviesudraudze.org.au/)

Visiem draudzes locekļiem – gan jauniem, gan sirmgalvjiem ir svarīgi zināt, ka regulāri atverot draudzes
mājaslapu, kā arī regulāri lietojot e-pastu, ir sazināšanās veids, kas ir pieejams gan valdei, gan draudzes ikvienam locekli katru dienu jebkurā diennakts laikā.
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2017. gada septembrī
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

5. novembrī plkst. 10.00 Foknera kapos

KAPSĒTU LIELĀS TALKAS
Draudzes Vēstis
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –
no vismazākā līdz pat lielākajam!

Izsaku īpašu paldies par sekojošo ziedojumu
Juris un Maija Mašinskas – $ 600.

Ziedojumi pāri par $100:

Anna Švalbe, Zigurds Kaņepe.

Ziedojumi līdz $100:

K. Žubeckis, M. Lezdkalns, E. Pētersons, M. Apinis, I. Un R Aleksējevs, A. un H. Fabinski.

Ziedojumi līdz $50:

A. un M. Kučeri, S. Caune, L. Bergmansons, A. Puķe, L. Celms.

DRAUDZES NODEVAS – 2017./2018.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
Šī gada Pilnsapulce (20. augustā) apstiprināja 2017/2018.g. nodevas:
* pieaugušajiem locekļiem
– $ 175
* studentiem starp 16 un 21 gadiem – $ 125

Nodevas var samaksāt:
Kasierim
– nosūtot čekus pa pastu, rakstot tos Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārdā;
Ciemā
– Veltai Strožai;
Baznīcā
– Mārtiņam Biršam;
Elektroniski
– pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu:
BSB:
704-235
Account no.: 00017508 (un ja maksājat no Jūsu Dnister konta, tad vēl jāpieraksta klāt burti “MEL”)
Reference: Jūsu vārds un uzvārds. (Ļoti svarīgi!)
Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.
50 locekļi ir vēl parādā $ 9 000 par 2014/2015. un 2015/2016. gadiem!
Atgādinām draudzes locekļiem: ja nodevas 2 gadus pēc kārtas nav samaksātas, viņi tiek automātiski
izslēgti no Draudzes!
Andris Atvars
Draudzes kasieris
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Draudzes Vēstis

Ivars
Štubis.

FOTO Andris Atvars

FOTO Andris Atvars

DRAUDZES PAVASARA SVĒTKI LATVIEŠU CIEMĀ

Vīru koris „Veseris“.
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DIEVKALPOJUMI
OKTOBRĪ
1. oktobrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

8. oktobrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

15. oktobrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

22. oktobrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

29. oktobrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.
REFORMĀCIJAS 500. GADADIENA
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

Sv. Krusta baznīcā

5. novembrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

12. novembrī
plkst.11.00

Lāčplēša dienas dievkalpojums.
Karavīru piemiņas diena – akts un referāts sekos baznīcas zālē

Sv. Krusta baznīcā

18. novembrī
plkst.11.00

Dievkalpojums: Latvijas Republikas Proklamēšanas diena.

Sv. Krusta baznīcā

26. novembrī
plkst.11.00

Kapusvētki – svētbrīži 3 kapsētās
Sv. Krusta plkst. 10.00
māc. Buģa plkst. 11.00
māc. Kociņa plkst. 11.30

Foknera kapsētā

3. decembrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

10. decembrī
plkst.11.00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts.

Sv. Krusta baznīcā

17. decembrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

24. decembrī
plkst.14.00

Dievkalpojums: Ziemassvētku vakars.

Sv. Mateja baznīcā
Futskrajā

24. decembrī
plkst.18.00

Dievkalpojums: Ziemassvētku vakars.

Sv. Krusta baznīcā

25. decembrī
plkst.11.00

Dievkalpojums: Ziemassvētku diena.

Latviešu ciemā

31. decembrī
plkst.11.00

Dievkalpojums: Vecgada vakars.

Latviešu ciemā

Janvārī NAV paredzēti dievkalpojumi.

Sv. Krusta baznīcā
un Latviešu ciemā

NOVEMBRĪ

DECEMBRĪ

JANVĀRĪ 2018
7., 14., 21. un
28. janvārī
Draudzes Vēstis
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FEBRUĀRĪ 2018
4. februārī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

11. februārī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

18. februārī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

25. februārī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2017. gadam
7. oktobrī
29. oktobrī
5. novembrī
12. novembrī
18. novembrī
26. novembrī
10. decembrī
24. decembrī

Baznīcas TALKA plkst. 10.00.
Dievkalpojums plkst. 11.00.
REFORMĀCIJAS 500. GADADIENA;
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA draudzes locekļiem, kas nav guldīti
draudzes kapos.
Kapsētu TALKAS plkst. 10.00.
Lāčplēša dienas dievkalpojums plkst. 11.00.
Karavīru piemiņas diena – akts un referāts sekos baznīcas zālē.
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas dievkalpojums.
Kapusvētki – svētbrīži 3 kapsētās.
Sv. Krusta plkst. 10.00; māc. Buģa plkst. 11.00; māc. Kociņa plkst. 11.30.
Ziemassvētku ieskaņas koncerts plkst. 11.00.
Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 18.00.

Sv. Krusta baznīcā

Sv. Krusta baznīcā

Foknera kapsētā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Foknera kapsētā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā

Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

BAZNĪCAS UN PAGALMA TĪRĪŠANAS DEŽŪRAS 2017. GADAM
ROSTER OF CHURCH UPKEEP FOR 2017
Mēnesis
Oktobris – October

Baznīcā

Pagalmā

BAZNĪCAS TALKA
7. oktobrī – 7 October

WORKING BEE
7. oktobrī – 7 October

Novembris – November

Deju kopa „5. Ritenis“

Deju kopa „5. Ritenis“

Decembris – December

Deju kopa „Ritenītis“

Deju kopa „Ritenītis“

Piezīme: Tīrīšanas darba uzdevumi, dežurantiem un talciniekiem saņemami no Kārļa Kasparsona
mob. 0411 119 848, kkaspars@bigpond.net.au
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
Draudzes Vēstis
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Tikai pāris reizes gadā
Dievkalpojumiem trūkst dežurantu. Lūdzam nākt palīgā!
• Pušķot altāri – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Baznīcas zālē klāt kafijas galdu – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Būt par apsveicēju un izdalīt dziesmu grāmatas vai dziesmu lapiņas – sazināties ar Dagmāru Stils;
tālr. 9807 5924
• Uzraudzīt skaņu sistēmu – sazināties ar Jāni Kārkliņu – 9802 1738
Datums

Draudzes
vecākie kalpo

Apsveicēji

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri pušķo

Virtuvē

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

E. Ārītis

I. Ārīte

I. Ārīte

T. Pindard

G. Pindard

Daugavas vanadzes

Oktobris
1.

Latviešu ciemā

8.

M. Biršs

15.

Latviešu ciemā

22.

M. Biršs

29.

M. Biršs

J. Kārkliņš

I. & E. Ārīši

Novembris
5.

Latviešu ciemā

12.

M. Biršs

18.

M. Biršs

19.

Latviešu ciemā

26.

M. Biršs

J. & M. Ozoli J. Ozols

M. Ozols
KAPU SVĒTKI

Decembris
3.

Latviešu ciemā

10.

M. Biršs

17.

Latviešu ciemā

24.

M. Biršs

24.

M. Biršs

25.

Latviešu ciemā

J. Kārkliņš

G. Pindard

G. Pindard

J. Kārkliņš
Futskrejā – Sv. Mateja baznīcā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

7. oktobrī plkst. 10.00 Sv. Krusta baznīcā

BAZNĪCAS LIELĀ TALKA
Draudzes Vēstis
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AIZGĀJĒJA IZVADĪŠANAS PROCESS

Ģimenes pārstāvis ziņo draudzes mācītājam un draudzes kasierim par draudzes locekļu aiziešanu mūžībā. Kasieris nosūta ģimenes pārstāvim izpildīt informācijas lapu par aizgājēju un lūdz pēc izpildīšanas to
atgriezt kasierim. Kasieris ziņo mācītājam par aizgājēju un pārsūta mācītājam saņemto informāciju.
Informācijas lapā tiek uzrādīts: aizgājēja vārds, uzvārds, kad dzimis, dzimšanas vieta, kad miris, miršanas vieta, vai aizgājējs ir bijis finansiālais draudzes loceklis pēdējos trīs gados, vai ģimenes loceklis tiek kremēts vai apbedīts, izvadīts no baznīcas vai no izvadīšanas biroja un adrese; mācītāja vai selebranta vārds.
Vadoties no augšup saņemtās informācijas, kasieris sastāda rēķinu un to nosūta ģimenes pārstāvim.
Piezīme: Ja ģimene nolemj rīkot izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, tad ģimenes pārstāvim ir jāuzņemas atbildība par baznīcas, par zāles un par virtuves tīrību un iekārtu, lai atstātu tādu, kāda tā bija pirms izvadīšanas.

GULDĪŠANAS UN IZMAKSA SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS KAPSĒTĀ

Sarunu par guldīšanu ir jāuzsāk ar draudzes kasieri. Kasieris Jūs informēs par guldīšanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu, norādīs Jums guldīšanas vietu, piemiņas plāksnes lielumu un VĒLAMO tekstu.
Urnu un šķirsta guldīšanas vietas izmaksa finansiālam draudzes loceklim
• Pirmās pelnu urnas guldīšana		
$800
• Otrās pelnu urnas guldīšana		
$800
• Pirmā šķirsta guldīšana			
$3760 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas
• Otrā šķirsta guldīšana			
$3760 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas
Urnu un šķirsta guldīšanas vietas izmaksa, kas nav bijis finansiālais draudzes loceklis
• Pirmās pelnu urnas guldīšana		
$1600
• Otrās pelnu urnas guldīšana		
$1600
• Pirmā šķirsta guldīšana			
$7520 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas
• Otrā šķirsta guldīšana			
$7520 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas
		
Urnu un kapu vietas ir divvietīgas.
Piezīmes:
1. Kasieris vēlas uzzināt no draudzes locekļiem par iepriekš samaksātajām kapu vai urnu vietām Sv. Krusta
baznīcas nodalījumā Foknera kapsētā. Lai apstiprinātu rezervāciju un samaksu, draudzes loceklis tiek aicināts
nosūtīt valdes kasierim kopiju no izsniegtās kvīts.
2. Kasieris vēlas uzzināt no draudzes locekļiem par maiņām ģimenes vai radu urnu novietnēs, kur pelnu kastīšu
daudzums vairs neatbilst piemiņas plāksnīšu datiem.

THE FUNERAL SERVICE

The family’s representative notifies the Treasurer of family members’ departure. The Treasurer informs
the Pastor and forwards on the departed’s personal information.
Information forwarded: Family name, given names, date of birth and birthplace, date and place of
death, was the departed a financial member of the Congregation for the past three (3) years, will the departed be cremated or buried, name and address of the funeral service and funeral service Pastor’s name.
The Treasurer will send an Invoice to the family’s representative based on information above.
Note: If the Funeral Service is held at Latvian Church, it is the Family’s Representatives responsibility to leave
the church, kitchen and church hall clean and tidy and all furniture returned as per original set up.

INTERMENT COSTS AT LATVIAN SECTION, SEVENTH AVENUE, FAWKNER CEMETERY

The Treasurer will inform the family’s representative the location of the interment niche or burial plot,
the dimensions and wording for the memorial plaque.
For a financial member of our Congregation
• 1st Urn placement 			
$800
• 2nd Urn placement			
$800
• First casket placement 			
$3760 plus casket sinking costs
• Second casket placement		
$3760 plus casket sinking costs
For a non-financial member of our Congregation
• First Urn placement			
$1600
• Second Urn placement 			
$1600
• First Casket placement			
$7520 plus casket sinking costs
• Second Casket placement		
$7520 plus casket sinking costs
		
Note: Each burial plot and niche can accommodate two placements.
K. Kasparsons
2017. g. jūlijā
Draudzes Vēstis
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PAVASARIS CIEMOJĀS CIEMĀ

FOTO Andris Atvars

FOTO Andris Atvars

Svētdiena, 17. septembris, bija pārsteigumu pārpildīts. Draudze svinēja Pavasara svētkus Ciemā, ne kā parasti – baznīcas zālē.
Pārsteigums bija vīru kora neizsludinātais koncerts. Diriģente Sandra teica, ka tas būšot tikai mēģinājums. Mēģinājums!?
Tas bija koncerta kvalitātē! Tiešām, prieks dzirdēt vīru balsis tik saliedētas un tādā izpildījumā. Un klausoties aplausos, es nebiju vienīgais
jūsmotājs. Paldies Sandrai un veseriem!
Sandra jūsmoja par jauko pavasara dienu un domāja, ka Dieviņš īpaši
to izkārtojis priekš mūsu draudzes svētkiem. Arī mācītājs Dainis pieminēja skaisto pavasara dienu, bet noklusēja, ka viņam būtu kādi nopelni
šajā lietā.
Viņš kā patiess draudzes gans apstaigāja katru galdu un dalījās savā
priekā par kuplo apmeklētāju skaitu. Zālē visi galdi bija aizņemti, bet
Ārija Merita.
svētbrīdī baznīciņā daži soli bija tukši.
Draudzes dāmas bija rūpējušās par uzkodām. Pārsteigums bija našķu
šķīvis ar lielo našķu bagātību un dažādību.
Trīs skatuves uzvedumi gādāja par prieku un jautrību. Ārija bija vienreizēji laba. Nē, viņa nemēģināja
dziedāt. Viņa mēģināja dalīties ar savu Ziemassvētku kūkas recepti. Noskaitīja sastāvdaļas un cik daudz,
kad atcerējās, ka jāpārbauda viskija kvalitāte. Sastāvdaļas bļodā bija jāsamaisa, bet ik pa brīžam viņai bija
jāpārbauda viskija kvalitāte. Drīz vien karote bija vairāk pa gaisu, kā bļodā un maisījums un maisītāja līgojās.
Ārija bija vienreizēja! Ilgu laiku nebiju smējies ar asarām acīs.
Tad sekoja dramatizēta tautas dziesma Kur tu augi,
daiļa meita, kas izsauca smieklu vētru. Daiļā meita nemaz nebija tik daiļa, neveikls vīrietis ar slotu rokā – Juris baltās zeķītēs! Tautu dēls garās biksēs – Melita.
Arī Jancis bija centies un uzrakstījis skeču par dzīvi
ciemā. Profesionālu slīpējumu skečam deva Valda un
Māra. Labi, ka varam pasmaidīt paši par sevi.
Labi, ka visi jutās labi un pavasarīgi. Paldies rīkotājiem!
Edgars
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“
Melita un Juris Ozoli.

PAVASARA SVĒTKU SARĪKOJUMS
Svētdien, 17. septembrī, Latviešu Ciemā pulcējās vairāk nekā 100 dalībnieku, lai svinētu
pavasara svētkus. Svētki sākās plkst. 11.00 ar svētbrīdi Ciema baznīciņā un svētku mielasts
sekoja Ciema lielajā zālē plkst. 12.00. Draudzes dāmas bija sarūpējušas pašu gatavotās pusdienas, kafiju un kūku, kā arī dzērienus pēc izvēles – Cēsu alus un vīnu.
Priekšnesumu daļā uzstājās Ārija Merita ar skeču, pastāstot publikai, kā vispareizāk jāgatavo mīkla Ziemassvētku kūkai. Galvenās piedevas – milti, sāls, cukurs, piens un... pudele
laba viskija. Recepte prasa, ka pirms un pēc katras piedevas jāpārbauda, vai viskijs vēl ir
derīgs.
Melita un Juris Ozoli uzstājās ar skeču Es meitinā kā rozīte, kā sarkana zemenīte, dziesmas pavadījumā.
Melita, ģērbusies kā tautu dēls, bet Juris – kā tautu meita.
Par abiem priekšnesumiem publika savu sajūsmu izrādīja ar skaļiem aplausiem. Tas nebija viss, vēl sekoja
priekšnesumi. Vīru koris Veseris, gatavojoties uz savu koncertu Latviešu namā 28. oktobrī, pagodināja svētku
dalībniekus ar kora atklāto mēģinājumu un sniedza to kā Master Class priekšnesumu.
Draudzes Vēstis
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Priekšnesumu daļa noslēdzās ar kopdziesmām, Ivara Štubja ģitāra pavadījumā.
Paldies visiem, kas piedalījās svētkos, draudzes dāmām, kas ziedoja un gādāja par ēdieniem un dzērieniem, par ziedotiem loterijas laimestiem, par draudzes locekļu palīdzību virtuvē un ar norisi vasaras svētkos.
It sevišķu paldies Vesera kora vadībai Sandrai un Robim, Vesera koristiem un Ivaram Štubim.
Pirms devāmies mājās, draudzes kasieris ziņoja, ka Vasaras svētku sarīkojuma pārpalikums ir $2 000.
Kārlis Kasparsons
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

„LATVIJA AMERIKĀ“ REDAKTORE VIESOJAS BAZNĪCĀ

FOTO Ilze Nāgela

Sestdien, 2. septembrī, Melburnā viesojās laikraksta Latvija Amerikā galvenā redaktore Vita Gaiķe no
Toronto. Viņa apmeklēja Melburnas Latviešu Namu,
kur tikās ar Latvijas goda konsulu Melburnā Jāni Dēliņu, Melburnas Latviešu nama priekšsēdi Kārli Kasparsonu, viņa vietnieku Henriju Paceru, kafejnīcas Rīga
Dāmu kopas vadītāju Māru Lezdkalnu, Daugavas skolas audzēkņiem un skolas pārzini Aldi Sveili, Melburnas Latviešu vidusskolas vadītāju Biti Švolmani, kā arī
draudzīgās sarunās tikās ar melburniešiem.
Kārlis Kasparsons un Vita Gaiķe Svētā Krusta
Vita Gaiķe apmeklēja arī Melburnas ev. lut. draubaznīcā.
dzes dievnamu – Svētā Krusta baznīcu. Draudzes
priekšnieks Kārlis Kasparsons parādīja dievnama telpas, pastāstīja par baznīcas celšanas un draudzes vēsturi,
kā arī par draudzes darbību patlaban. V. Gaiķe ar interesi noklausījās K. Kasparsona stāstījumu, pateicās par
viesmīlību un par doto iespēju apmeklēt Sv. Krusta baznīcu Melburnā.
IN
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PRĀVESTA JĀŅA PRIEDKALNA VĒSTĪJUMS
Latvijas Valstssvētku dievkalpojumā Kanberā 2016. gadā

Zēdelgemā, Beļģijā, Latvijas Valstssvētku atceri godinot 1945. g. 18. novembrī latviešu leģionārs, labo cīņu izcīnījis, bet karagūstekņu nometnē internēts, ar spītā sakniebtām lūpām raudzījās austrumu pamalē uz Latviju. Viņš bija apņēmības pilns izturēt un atgūt mūsu tēvzemi, ko
barbari bija nolaupījuši – mājas, ģimenes un visu, kas latviešiem piederēja. Viņš dzirdēja smagi
šņācam Latvijas priedes, un redzēja sarmu, kas kaisījās pāri Latvijas laukiem, kur aprakti nupat
pagājušo baigo cīņu upuri. Pakalniem pāri dvesa ledains vējš, virs galvas bija smaga un pelēka
debess. Leģionārs lūdza Dievu, lai Viņš dod latvju ilgām piepildīties. Nelūdza pasaules varu
un bagātības, bet tikai zemes stūrīti un dienišķo maizi. Vajātie vīri, no slēptuvēm izlīduši, šai rītā augstu jo
augstu cēla nākotnes ticības un uzvaras simbolu – sarkanbaltsarkano karogu.
Latvijā, 46 gadus vēlāk, 1991. g. 21. augustā, tauta varēja atjaunot savu de facto neatkarību; Latvijas de
iure neatkarība nebija pārtraukta. Lielajā sajūsmā Latvijā tika uzsākta vēl otras neatkarības dienas svinēšana – 1990. g. 4. maijā. Tā, diemžēl, bija kļūda. Latvijai ir tikai viena neatkarības diena – 1918. g. 18. novembris – un Latvija de iure ir pastāvējusi bez pārtraukuma kopš 1921. g. 26. janvāra nu jau turpat 96* gadus.
Svinot otru neatkarības dienu, noliedzam 1918. gada Latvijas de iure kontinuitāti un pēctecības tiesības gan
pilsonības, gan īpašumtiesību, gan likumdošanas jomā, kā arī noliedzam savu 1923. gada Satversmi un atzīstam padomju okupāciju. Līdz ar to mums, ārzemju latviešiem, nepienāktos Latvijas un Eiropas Savienības
pilsonības tiesības, jo tās ir mantotas pēctecībā no priekškara Latvijas.
Daudz kas bija veicams valsts atjaunošanas darbā. Ne tikai bijām atjaunojuši savas Valsts neatkarību, bet jau
arī pakļāvušies kārdinājumam, alkatīgi apskaujot kapitālismu, bet, diemžēl, aizmirstot evaņģēlija vēsti. Kādēļ?
Vai mums šoreiz trūcis labo darbu? Vai mums zudusi ticība? Vai materiālisms, mantkārība, savtība ņēmusi virsroku? Vai no valsts bijām tikai prasījuši sev un neko pretim nebijām vēlējušies dot? Vai tāpat kā citur pasaulē bijām
pakļāvušies ateismam, spožām reklāmām, maldus aicinājumiem? Vai arī mēs kā cilvēki bijām vieni no pasaules
ekonomiskās krīzes izraisītājiem? Atbilde nav tālu jāmeklē. Arī mēs esam atbildīgi gan par garīgās, gan ekonomiskās
krīzes izraisīšanu – aizraujoties ar materiālismu, mantkārību, merkantilismu, pārspīlēta dzīves komforta un pārejoša
Draudzes Vēstis
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stila pielūgšanu. Aizmirstot Kristus mācību par pazemību, atturību, pieticību, godīgumu, morālo skaidrību un īstu
ticību. Sena latviešu gudrība šādu alkatību un pārmērību noliedza. Kristus mācība par pazemību, pieticību, morālo
skaidrību to noliedza. Mums bija trūkusi Kristus mācības pareiza izpratne, nebijām ieklausījušies evaņģēlija vēstī.
Mums būtu bijis jāredz, ka, saredzot vainu valdībās, fondos, starptautiskās lielfirmās, globalizētā rūpniecībā, paši esam bijuši to dedzīgākie atbalstītāji. Mantkārība ir bijusi mūsu jaunais ceļvedis. Mums ir pietrūkusi īsta ticība, kas iet roku rokā ar labajiem darbiem, un neesam pareizi sapratuši demokrātijas īsto būtību,
kas saistīta ar sabiedrisku atbildību. Tai ziņā esam aizmirsuši Kristus evaņģēlija vēsti, vienmēr tikai vainojot
citus, aizmirstot paši savus darbus un nedarbus. Vai skabarga otra acī ir vienmēr lielāka par baļķi savējā? Arī
ārzemēs, Rietumos, garīgās kultūras, ģimenes un reliģijas degradācijas laikā, Kristus evaņģēlijs ir piemirsts.
Tomēr, jaunās latvju paaudzes meklē pareizo ceļu. Tās arī meklē saistību starp latvietību un kristietību –
latvisko tradīciju un folkloras attiecībām ar kristīgo baznīcu. Daudz ir reklamēts konflikts starp nacionālo tradīciju aizstāvjiem un kristiešiem. Bet vai tas nav pārpratums? Vai karogi un krusti drīzāk nav komplementāri,
kas viens otru papildina, nevis atrodas konfliktā? Jāievēro, ka reliģija un tautas tradīcijas ir ļoti dažādas vērtības. Etniskās tradīcijas veidojas no tautas estētiskā pasaules skatījuma. Tradīcijās izpaužas tautas dvēseles simboliskās domāšanas un pasaules uztveres valoda. Ja mēs raugāmies uz Laimu, Māru, Jumi utt., tad katrā no
šiem tēliem jūtam iemiesotu vienu vai otru cilvēka īpašību, kas personificēta īpati latviskā skatījumā. Tradīcija
ir nepieciešama līmeniskā ass sevis atrašanai un apzināšanai par tautas dvēselei un sabiedrībai piederīgu daļu.
Tomēr pilnīgai sevis atrašanai cilvēkam ir nepieciešama vēl stateniskā ass, ar kuras palīdzību cilvēks var
atrast personīgu saistību ar Visaugstāko. Tikai krustojoties šīm divām asīm, cilvēks var pilnvērtīgi atrast savu
vietu pasaulē, savu garīgo vērtību harmoniskā piepildījuma punktā.
Kristietība nekādā gadījumā nekonfrotējas ar tautas tradīcijām, tieši otrādi – tās kopīgi veido harmonisku
vienību, kurā nacionālais elements sintezējas ar kristīgo pašapziņu. Kristietība var atpestīt un atbrīvot cilvēku
garīgi – tā aicina cilvēku ne tikai uz godīgu dzīvi, bet arī uz upuri, sevi atdot otra cilvēka un Patiesības dēļ.
Par mūsu tautas vēsturi bieži runājam ar sāpēm, domājot par nereti vardarbīgo kristīgās ticības ieviešanu
Latvijā. Tomēr nav jāšaubās, ka Latvija, arī bez krustnešu, t. s., palīdzības, jebkurā gadījumā būtu ātrāk vai vēlāk
pievienojusies kristīgo tautu saimei, no kurām neviena valsts Kristus vēsts pieņemšanu nav izpratusi kā atsacīšanos no savām nacionālajām tradīcijām. 13.gs. līdz ar to mūs iekļāva Rietumeiropas kultūras un apgaismes sfērā.
Tas bija ieguvums, ņemot vērā, ka apgaismes, reformācijas un renesanses idejas Eiropā nāca no Rietumiem.
Apzināmies, ka pasaulē aizvien pastāvējusi un pastāvēs atziņa par universālajām pārcilvēciskajām garīgajām vērtībām. Visus cilvēkus pasaulē nodarbina lielie eksistences jautājumi. Bet blakus tiem pastāv vajadzība
skolā bērniem mācīt arī savas un vēl citu tautu kultūras, lai bērns iepazītos vismaz ar savas tautas nacionālās
identitātes elementiem.
Šai skatījumā kristietim nebūtu jāizvairās runāt par latvisku Latviju. Daži saka, tā esot diskriminācija pret
migrantiem. Bet ja gribam, lai latviešu tauta neizmirtu, lai būtu atbildīgi to tūkstošu upuru priekšā, kuri savas
dzīvības ziedojuši uz Latvijas altāra, mums ir jāaizstāv latviska Latvija. Mēs zinām, ka propaganda, slēpjoties
aiz diskriminācijas un tiesību maskas, jau uzsākusi diskreditēt latviešu tautas tiesības savā neatkarīgajā Latvijā. Tomēr redzam, ka citās Rietumeiropas valstīs kultūrnacionālisms ir atzīts, gan ne šovinistisks nacionālisms. Tādēļ latviešiem ir ne vien tiesības, bet arī pienākums saglabāt savas tautas garīgo mantojumu un
identitāti – kultūru, ticību un valodu – mūsu pašu zemē, kas ir vienīgā vieta pasaulē, kur to iespēsim.
Mums jāsecina, ka pēc komunisma krišanas, neticīgais un liberālais kapitālisms nav veiksmīgi ieņēmis
komunisma vietu. Tas nenodrošina cilvēka cieņu, īstu brīvību un taisnību. Kapitālismam jācenšas pārkārtoties, atmetot materiālismu kā vienīgo ceļrādi un pieņemot evaņģēlija vēsti, kas pauž taisnību un patiesību.
Arī kapitālismam ir jāatzīst ētiskā un reliģiskā dimensija. Brīvajam tirgum ir jābūt, bet tas nedrīkst būt tā
iekārtots, ka tiek aizmirsti ētiskie principi. Arī vājajam un trūcīgajam cilvēkam jābūt iespējām saglabāt cilvēka cieņu. To nepanākt ar sociālismu vai liberālismu. Kristus baznīca neprasa, lai trūcīgajam cilvēkam būtu
vairāk naudas, bet gan dota lielāka cilvēka cieņa un godīgums, kas ir saskaņā ar evaņģēlija vēsti.
Leģionāru cīņas pret okupējošo sarkanarmiju austrumu frontē un Kurzemes cietoksnī parādīja latviešu
varonību aizstāvot savu tēvzemi; un tās arī deva iespēju daudziem latviešiem paglābties trimdā no padomju
okupācijas, kur viņi varēja turpināt politisku cīņu par Latvijas atbrīvošanu.
Latviešu tautai Dievs bija paredzējis šķīstīšanas un atdzimšanas laiku, lai Svētā Gara uguns degtu ar jaunām liesmām un pelavas tiktu sadedzinātas. Latviešu tauta ir piedzīvojusi šo kausēšanas procesu. Leģionāru
cīņu ideālisms un ticība labā uzvarai lai iedvesmo un pavada mūsu tautu visos laikos! Daudz netaisnību un
nežēlību notika komunistu varas laikā, bet tagad ir svarīgi, lai naids un varmācība beigtos, lai cilvēki, kas
cīnās par taisnību, augsti celtu miera un piedošanas garu. Piedošana ir mīlestība, tā ir kristīgās ētikas pamatvērtība. Dzīvosim saskaņā ar šo evaņģēlija vēsti.
Amen.
Prāv. Jānis Priedkalns
* Sprediķis teikts 2016.g. 20. novembrī
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DRAUDZES DARBINIEKI – OFFICE BEARERS 2018
Draudzes pasta adrese / Postal address for correspondence:
4 Spencer Drive, Carrum Downs, VIC 3201
Svētā Krusta baznīca / Holy Cross Church
40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127
Draudzes mājas lapa / Our website (in Latvian and English)
www.melburnaslatviesudraudze.org.au
www.melbournelatviancongregation.org.au

Draudzes valde – Management Committee
Draudzes mācītājs / Pastor
Māc. Dainis Markovskis

20/61 Fraser Cres, Wantirna South. VIC 3125
e-pasts: dainis.marko@gmail.com

Draudzes priekšnieks
Committee Chairman and
Association’s Secretary
Kārlis Kasparsons

8 Melaleuca Ave., Templestowe Lower, VIC 3107 Tel. 9850 1248
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au
Mob. 0411 119 848

Draudzes priekšnieka
vietnieks, kasieris, biedrzinis
Vice-Chairman, Registrar
and Acting Treasurer
Andris Atvars

4 Spencer Drive, Carrum Downs, VIC 3201
e-pasts: andrisat@bigpond.com

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Valdes rakstvedis
Committee Secretary
Jānis Kārkliņš

21 Highclere Ave., Mt Waverley, VIC 3149
e-pasts: mjk51688@bigpond.com

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

Mob. 0490 837 067

Draudzes dokumentu arhivārs
PO Box 23, Kew, VIC 3101
Congregation’s Archivist
e-pasts: latcon@ozemail.com.au
Jānis R. Dēliņš

Tel. 9824 0707

Sarīkojumu vadītāja
PO Box 390, Canterbury, VIC 3126
Functions and Events Organiser
e-pasts: saulitis.kristine@gmail.com
Kristīne Saulīte

Tel. 9830 0101

Dāmu kopas pārstāve
Ladies’ Aux. Representative
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, Mt. Waverley, VIC 3149

Tel. 9807 1904

Valdes loceklis
Committee Member
Edvīns Misa

e-pasts: edvins.misa@gmail.com

Mob. 0400 401 227

Draudzes vecākie – Church Elders
Mārtiņš Biršs
Dagmāra Stils
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214 Jasper Road, Bentleigh, VIC 3204
e-pasts: martinbirss@live.com
4 Gilbert Court, Mt. Waverley. VIC 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au
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18. novembrī plkst. 11.00 Sv. Krusta baznīcā

VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS

10. decembrī plkst. 11.00 Sv. Krusta baznīcā

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS
SATURA RĀDĪTĀJS
Arhib. Lauma Zušēvica
***
***
Māc. Dainis
Anna Cinkus
***
Kārlis Kasparsons
Andris Atvars
***
Kārlis Kasparsons
Kārlis Kasparsons
Kārlis Kasparsons
***
Edgars
Kārlis Kasparsons
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