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SVĒTĪGU, LAIMĪGU, VESELĪGU JAUNO GADU!
Ir pirmā diena Jaunajā gadā. Viss liekas iespējams. To cerību apstiprina pir-

mie divi Bībeles vārdi: „Iesākumā Dievs.“ Iesākumā – Dievs – punkts. Tas maina 
visu, ja sākums pieder Viņam, arī daudzskaitlī izteiktais nodoms darīt, taisīt, 
radīt cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Iesākumā saņemam ziņu, ka sevī 

nesam Dieva līdzību! Un Viņa Dēla, mūsu Kunga Jēzus, kas saka: „Es un Tēvs, mēs esam 
viens.“ (Jņ 10:30). Arī tas maina visu. Dieva mīlestība, Viņa tēls un līdzība top saredzama 
katrā. Ja mēs tik spētu cits uz citu tā raudzīties? Ticu, ka tad 2021. gads būs jauns iesākums 
mums visiem. Žēlastībā dāvināts laiks pat sapņot, dziļāk ticēt, ka kalpojam Tam, kam „Nekas 
nav neiespējams!“ (Lk 1:37) Pat jauni iesākumi! Dievam no sirds pateicos par jums un arvien 
palieku lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā! Svētīgu, laimīgu, veselīgu Jauno gadu!

Arhibīskape Lauma Zušēvica
==❖==❖==❖==
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CEĻOJOT 2021. GADĀ AR LABIEM DRAUGIEM!
Nesen arvien dziļāk esam jutuši, cik pietrūkušas iespējas ceļot, satikt radus, ar draugiem radīt jaunas 

atmiņas. Vēl, šķiet, būs jāgaida laiku, kad bez liekām rūpēm un bailēm varēsim doties tālumā. Starplaikā, 
aicinu doties Dieva un cits cita tuvumā! Nezināmā nākotnē dodoties, der zināt, kas Tas, kas mūs vada, Vis-
svētais un Labais Dievs tiešām zina, ko dara! Dievs arī savā darbā iesaista citus, kas kā draugi līdz dodas, mūs 
iedvesmo un aizsargā, kādreiz brīdinot izvairīties no tā, kas nenes svētību.

Cik jums draugu? Vai katrai dienai vajag jaunus? Protams, ka nē, bet katrai dienai Dievs caur saviem 
vārdiem dāvina iespēju pavadīt laiku gan ar seniem draugiem, gan ar pavisam jauniem. Ir tie Bībeles stāsti 
vai teksti, kas ir kā seni draugi! Vārdus zinām gandrīz no galvas! Ir citi, ar kuriem daloties, aptveram, tos 
nekad neesam lasījuši!

Aicinu pavadīt katru no 2021. gada 365 dienām ar kādu no Bībeles labiem draugiem! Tie kā enkurs var 
dāvināt drošu patvērumu, vai kā spārni, mudināt mazliet augstākus mērķus sev uzstādīt, mazliet vairāk uz-
ticēties, pat sapņot, lidot pāri ikdienas rūpēm un raizēm. Šie lasījumi atklās, cik ārkārtīgi dažādos veidos un 
caur tik atšķirīgiem cilvēkiem un notikumiem Dievs runā uz mums.

Katrai dienai iedalīts viens teksts, kas iepazīstina ar kādu draugu no Bībeles. Pievienoti arī jautājumi, kas 
spontāni radās. Tie lai veicina pārdomāt tekstu no citas perspektīvas. Ik pa divām nedēļām tiksimies Zoom, 
lai pārrunātu pagājušo divu nedēļu lasījumus! Manu Zoom aicinājumu uzliksim lelbpasaule.lv un Face book 
lapā. To arī izsūtīsim visiem garīdzniekiem un draudžu priekšniekiem/priekšniecēm. 

Kādreiz visdziļākās un patiesākās pārrunas rodas, kopā ceļojot. Lai tā arī notiek, mums kopā dodoties 
nākamā gada ceļojumā. Kā pavadīsim laiku, gaidot iespējas atgriezties dzīves ritmā? Mums dots neizsīkstošs 
miera, gudrības, patiesības un taisnības avots, visos apstākļos.
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
DRAUDZES ADMINISTRATĪVĀS VADLĪNIJAS GUIDELINES 

Vadlīnijas ir draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi, tās var atcelt vai 
mainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu. Pilnāka informācija draudzes mājas lapā: www.
melburnaslatviesudraudze.org.au zem virsraksta ZIŅAS.
DRAUDZES PILNSAPULCE 2020

Skati ziņojumu draudzei iepriekšējās Draudzes Vēstīs.
PILNTIESĪGS DRAUDZES LOCEKLIS

Pilntiesīgs draudzes loceklis ir tas, kas samaksājis savu gadskārtējo draudzes nodevu par šo gadu un par 
iepriekšējiem diviem gadiem. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīca un telpu lietošana, ieskaitot virtu-
vi, ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes locekļa izvadīšanas gadījumā, ir pieejamas bez 
maksas. Arī atdusas vieta Sv. Krusta baznīcas kapsētā Foknerā Fawkner Cemetery ir ar lielu atlaidi. 
IESVĒTES STUNDAS UN GARĪGĀS PĀRRUNAS

Mūsu statūtos ir rakstīts, ka jauniem draudzes locekļiem, pirms uzņemšanu draudzē, jābūt iesvētītiem. 
Lai pildītu šādu nosacījumu, iepazinos ar Rīgas Lutera Draudzes iesvētes stundām, kas atrodamas YouTube. 
Tātad, lai sagatavotu mūsu draudzei iesvētes stundas, ņēmu vērā Rīgas Lutera draudzes iesvētes stundu pieeju.

Pārrunāju ar draudzes viesu māc. R. Sokolovski par mūsu draudzes iesvētes stundām un piedāvāt katram 
draudzes loceklim iespēju ņemt dalību garīgās pārrunās un, ja vēlas, arī iesvētes stundās, semināru vei-
dā. Semināri būs reizi mēnesī, trīs mēnešu posmā. Semināros tiks pārrunāts ticības pamati, kā arī tēmas, kas 
redzamas Rīgas Luteru draudzes YouTube video ierakstos. Semināru dalībniekiem būs iespēja uzstādīt un 
pārrunāt ticības jautājumus. Iesvētes kurss tiek organizēts, lai dotu iespēju tiem Semināra dalībnie-
kiem, kas apmeklējuši visus trīs Seminārus un pēc kursantu Iesvētībām baznīcā tiek uzņemti LELBP 
draudzē Melburnā.

PS. Valde gaidīs jūsu ieskatus un ieteikumus par šādu Semināra uzsākšanu. Savu klātbūtni seminārā 
pieteikt Kārlim Kasparsonam pa e–pastu: kkaspars@bigpond.net.au
NOVĒLĒJUMI BAZNĪCAI UN KAPIEM

Aicinu draudzei padomāt un savos testamentāros novēlējumos atcerēties arī Melburnas Latviešu evaņģē-
liski luterisko draudzi un iekļaut dāvinājumu Svētā Krusta baznīcai un to kapiem. Ar savu dāvinājumu Jūs 
palīdzēsiet draudzes valdei nodrošināt Sv. Krusta baznīcas un Sv. Krusta baznīcas kapsētas nākotni. Piezī-
me. Dāvinājumi, $10 000 un lielāki, tiks ievietoti dāvinātāju godināšanas plāksnē, kas būs novietota 
Sv. Krusta baznīcas foajē.

VALDES NORĀDĪJUMI DIEVKALPOJUMU UN SARĪKOJUMU APMEKLĒTĀJIEM
Valde cītīgi izseko COVID-19 vīrusa izplatīšanos pasaulē un sabiedrības vidē Melburnā. Arī cītīgi se-

kojam pēdējiem valdības norādījumiem un pieņemtajiem likumiem, lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos 
Viktorija un Austrālijā.

Draudzes valde pirms Ziemassvētku vakara dievkalpojuma sarunāja profesionālus tīrītājus, lai baznīcu 
un zāli iztīra atbilstoši COVID -19 standartam. Tad valde baznīcu un zāli iekārtoja pēc pēdējiem CO-
VID-19 drošības noteikumiem.

Reiz Kristus mācekļiem prasīja, vai viņi domā prom doties no Viņa, kā citi bija darījuši. Jāņa Ērmaņa vār-
di atspoguļo mācekļu atbildi: „Pie kā mēs, Kungs, gan iesim, Kur laimi meklēsim? Vai māņiem pakaļ skriesim? 
Vai gudros jautāsim? Tik Tavi vārdi rādīs Mums spēku, dzīvību! Tie dzīves ceļā vadīs Un sniegs mums svētību!“

Dodamies! 2021. gadā lai Viņa vārdi sniedz mums svētību!
Jūsu 
+ Lauma
Arhibīskape Lauma Zušēvica

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Dievkalpojumu, pilnsapulces un sarīkojumu dalībniekiem ņemt vērā: lūdzu, ievērojiet baznīcā 
un baznīcas zālē norādītos 1,5 metru attālumus un ņemiet līdzi sev svaigu sejas masku!
GARĪGIE PAKALPOJUMI

Valdes lēmums: Gādāt draudzei par garīgiem pakalpojumiem ģimenes aizgājēju izvadīšanā, par privāto 
garīgo aprūpi, par bērnu kristībām un par laulībām. Kā redzat, šie ir ģimenes pakalpojumi. Ģimene pati 
izvēlas pakalpojuma veidu un sarunā to ar mācītāju vai ar selebrantu. Lūdzu ņemiet vērā, ka ģimene var iz-
vēlēties mācītāju, kā arī selebrantu, kas dzīvo Melburnā vai ārpus Melburnas. Ģimene sarunā ar mācītāju vai 
selebrantu atlīdzību par pakalpojumu. Ņemiet vēra, ka mācītājam un selebrantam ir tiesības prasīt samaksu 
par pakalpojumu. Valde piedāvā ģimenei tikai daļēju atmaksu par garīgo pakalpojumu.

Par laulības pakalpojumu mācītājam un selebrantam jābūt valsts reģistrētam ar tiesībām parakstīt ar 
savu roku valsts laulības dokumentus – Marriage Certificate. Šādam legālam pakalpojumam draudzes dod 
atlīdzība ar piemaksu.

Piezīme: Atlīdzība ģimenei par draudzes locekļa izvadīšanu no baznīcas vai no apbedīšanas biroja ir 
$300. Atlīdzība par pārējiem pakalpojumiem ģimenei, skati „Draudzes Vēstis“ Nr. 25, 7. lpp.
DRAUDZES LOCEKĻIEM UN VIESU MĀCĪTĀJIEM

Valde vēlās saņemt rakstus no draudzes locekļiem, kā arī no viesu mācītājiem par līdzšinējo draudzes 
dievkalpojumu iekārtojumu, kā arī ieteikumus, kā iekārtojumu papildināt. Saņemtie raksti, ar autora piekri-
šanu, tiks ievietoti 2021. gada Draudzes Vēstīs.

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2021. gada janvārī.

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

DRAUDZES AKREDITĒTIE GARĪDZNIEKI UN SELEBRANTI
Melburnā:
 draudzes vecākais Mārtiņš Biršs martinbirss@live.com mob. 0407 685 006
 māc. Aldis Elberts pasaldi85@gmail.com mob. 0405 188 481
 selebrante Ruta Druva ruth.druva@monash.edu mob. 0406 592 136
 selebrante Iveta Laine iveta_lainis@hotmail.com mob. 0421 018 063
 selebrants Pēteris Saulītis   psaulitis@hotmail.com mob. 0419 914 491
Sidnejā:
 māc. Colvin McPherson pastor@sydneylatvianchurch.org.au mob. 0412 024 476
 māc. Raimonds Sokolovskis s.sraimis@gmail.com mob. 0438 301 512
Adelaidē:
 prāv. Jānis Priedkalns jpuika@bigpond.com 08 8379 6983
 māc. Valdis Andersons Valdis.Andersons@lca.org.au mob. 0477 033 230
 māc. Guntars Baikovs guntars.baikovs@gmail.com mob. 0407 281 333

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

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši

Herta Kondarovskis 15.01.1922. – 21.12.2020.
Vilis Kuļikovskis 25.03.1924. – 14.10.2020.

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

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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LELBĀL TURPMĀK BŪS LELBP
Vēstījums Reformācijas svētkos
Dieva vārdos lasām: „Viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem debess.“ (Māc. 3:1)

Savā laikā mūs pazina kā:
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (LELBāL)
No šī laika aicinām mūs pazīt kā:
Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē! (LELBP)

Sveicu Jūs Reformācijas svētku dienā – 2020. gada 31. oktobrī – ar ziņām, ka notikusi 
vēsturiska pārmaiņa. Sinodālā balsojumā  LELBāL nolēma mainīt savu nosaukumu, lai tas 

patiesāk atspoguļotu mūsu darbību. Gadiem jau esam ne tikai ārpus Latvijas vai diasporā, bet arī Latvijā! 
Jau 2010. gadā tika dibināta mūsu Rīgas evaņģēliskā draudze un darbojās Rīgas Reformātu-Brāļu draudze. 
Pamazām atvērās vienas durvis, otras, un ar mums kopā pulcējās tie, kuri pie mums atrada savas garīgās 
mājas. Atsaucoties aicinājumam, 2016. gadā Rīgā notika LELBāL Latvijas iecirkņa dibināšanas dievkalpo-
jums. Mārtiņš Luters ticēja, ka Baznīca nedrīkst nonākt stagnācijā, tai jābūt kustīgai un gatavai pārveidoties 
jaunos apstākļos, vajadzībās.

Otrā pasaules kara un bezdievīgu komunisma briesmu dēļ trimdā ārpus Latvijas nonāca daļa no Latvi-
jas ev. lut. Baznīcas. 1944. gadā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Teodors Grīnbergs bija 
spiests atstāt dzimteni. Savas vadītās Baznīcas darbu viņš turpināja, līdz ar daļu Latvijas tautas nonākot 
Vācijas bēgļu nometnēs. Arī toreiz vēsturiskie un ģeogrāfiskie apstākļi spieda vairākas reizes mainīt Baznīcas 
nosaukumu, lai tas atspoguļotu reālo situāciju, ka daļa no pirms kara vienotās LELB tagad atradās ārpus 
Latvijas. Pa gadiem bijām gan LELB Trimdā, gan LELBāL. Nonākot pasaules četros kontinentos, latviešu 
bēgļi dibināja draudzes, cēla dievnamus, veica Kristus misijas darbu un neaizmirsa savu pienākumu aizlūgt 
par dzimtenē dzīvojošajiem brāļiem un māsām. Lūgšanas pārvērtās darbos, kurus Dievs svētīja!

Kopā ar citām Baznīcām sadarbosimies, lai pasaulē vairotos Kristus miers, taisnība, patiesība un mīlestī-
ba Dieva dotā, vienmēr radošā un pārradošā Gara spēkā!

Angļu valodā būsim: Latvian Evangelical Lutheran Church Worldwide (LELCW);
vācu valodā: Lettische Evangelisch Lutherische Kirche Weltweit (LELKW);
krieviski: Латвийская Eвангелически Лютеранская Церковь в Мире (ЛEЛЦМ).
Lūdzam ar mums labāk iepazīsties, apmeklējot mūsu mājas lapu: www.lelbpasaule.lv
Mainot mūsu nosaukumu, neesam zaudējuši savu iepriekšējo identitāti, bet esam apliecinājuši, kas mēs 

jau esam un ceram vēl būt! Viss savā laikā! Reiz nedrošā, baiļu pilnā laikā – 1947. gada Reformācijas svētkos, 
mācītājs Dr. Kārlis Bilzens latviešu bēgļus iedrošināja: „Pasaule izjūt fizisku un garīgu tukšumu, tuksneša 
stāvokli. Bet, Jēzus arī tagad savā debesu realitātē iet cauri pasaulei.“ Un vēl šajā pandēmijas, nemiera pilnajā, 
smagajā laikā, Viņš iet cauri pasaulei un mēs – Viņa pēdās! Paļausimies!

Jums izlūdzamies Reformācijas svētku prieku, ticības spēku, cerību un Dieva svētību! Vienosimies lūgša-
nās un cits citam palīdzēsim dzīvot un kalpot Dievam par godu! Dosimies pretī gaišai nākotnei ar pateicību 
par to, kas bijis, ir, un kas vēl būs!

Arhibīskape Lauma Zušēvica
LELBPasaulē Virsvalde
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APBALVOJUMI
PBLA Kultūras fonda Atzinības raksti 2020 Melburnā:
Austrālijas Latviešu 36. Jaunatnes dienu rīcības komitejai – par svētku izcilu sarīkošanu un novadīšanu 
Melburnā, par latviešu dziesmu un deju tradīciju, un latviešu kultūras veicināšanu Austrālijā, it īpaši piesais-
tot jauniešus.
Elvīrai Latišai par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši darbojoties Melburnas 
etniskās raidstacijas 3ZZZ radio programmā.
Kārlim Kasparsonam par mūža ieguldījumu latviešu sabiedrības veidošanā un attīstībā Austrālijā.
Henrijam Paceram par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši darbojoties skautu 
kustībā un jaunatnes latviskā audzināšanā.

LAAJ Atzinības raksti 2020 Melburnā:
Sandrai un Robertam Birzēm – par izcilu darbu, uzturot kora tradīciju Austrālijā, strādājot ar Melburnas 
jaukto kori DAINA un vīru kori VESERIS, koronavīrusa pandēmijas laikā.
Latviešu Ciema Melburnā vadībai un darbiniekiem – par pašaizliedzīgu un izcilu aprūpi Latviešu Ciema 
iedzīvotājiem, gādājot par vecākā gadagājuma un visneaizsargātajiem latviešiem koronavīrusa pandēmijas laikā.
Ingrīdai Houkai (Hawke) – par pašaizliedzīgu un ilggadīgu darbu Melburnas Latviešu Ciema un Dauga-
vas Vanagu labā.
Andrim Atvaram – par pašaizliedzīgu un ilggadīgu darbu, strādājot Melburnas Latviešu evanģēliski lute-
riskajā draudzē un Melburnas latviešu sabiedrības labā.
Lijai Andersonei – par sekmīgu Austrālijas Latviešu 36. Jaunatnes dienu vadīšanu Melburnā un par latviešu 
kultūras veicināšanu, it īpaši izceļot Austrālijas jauniešu talantu.

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

VALDES LOCEKĻI – OFFICE BEARERS
Pasta adrese / Postal address: 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 – Church Management Committee
Draudzes vecākais / Church Elder
Mārtiņš Biršs e-pasts: martinbirss@live.com Tel. 9563 9685

Mob. 0407 685 006

Draudzes priekšnieks Chairman
Kārlis Kasparsons

8 Melaleuca Ave., 
TEMPLESTOWE LOWER, VIC 3107
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au

Tel. 9850 1248
Mob. 0411 119 848

Draudzes kasieris un biedrzinis
Treasurer and Registrar
Andris Atvars

4 Spencer Drive, CARRUM DOWNS, 
VIC 3201
e-pasts: andrisat@bigpond.com

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Valdes sekretārs / Secretary
Jānis Kārkliņš

21 Highclere Ave., MT WAVERLEY, VIC 3149
e-pasts: mjk51688@bigpond.com

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

Dāmu kopas pārstāve
Ladies’ Auxilliary Representative
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, MT. WAVERLEY, VIC 3149 Tel. 9807 1904

Valdes locekle / Committee Member
Anna Jaster e-pasts: anne.jaster@bigpond.com Tel. 9808 2196
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –

no mazās zīles izaug varens ozols!
Aizgājušo piemiņas ziedojums – „Baznīcas uzturēšanai“!

 Žanis Zambergs †18.03.2010 un Erna Zambergs †22.04.2020 – $5 000
no meitas Selga Lusink un ģimenes.

Izsaku īpašu paldies par sekojošiem ziedojumiem
 Zigrīda Ādamsons – $325
 Juris un Maija Mašinskas – $300
 Ojārs Bernsons – $250
Ziemassvētku Vakara dievkalpojumā – anonīms ziedojums – $230 „Mūsu mīļai Baznīcai“!

Ziedojumi līdz $200:
A. Kučere,
Z. Rožkalns,
E. Stokāns,
V. Gevers.

Ziedojumi līdz $100:
E. Brennere,
V. Stroža,
A. Kaņepe,
V. Puķe,
A. Jaster,
A. Fabinski,
S. Adamovskis,
J. Saltups.

DRAUDZES NODEVAS – 2020./2021.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
* pieaugušajiem locekļiem –  $75
bet
* studentiem starp 17 un 25 gadiem –  $25
* locekļi, kas sasnieguši 95 gadus – atbrīvoti no nodevām.

Nodevas var samaksāt:
Kasierim –  nosūtot čeku pa pastu, rakstot to uz Melb.Lat.Ev.Luth.Cong vārda;
Latviešu Ciemā –  Veltai Strožai; 
Elektroniski –  pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu: 

BSB: 704-235
Account no.: 00017508
Reference: Jūsu vārds un uzvārds. (ĻOTI SVARĪGI!)

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu, pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.
Atgādinām tiem draudzes locekļiem, ja nodevas 2 gadus pēc kārtas nav samaksātas, viņi ir automātiski 
izslēgti no Draudzes!
2018/2019.  gada finansiālos pārskatus, kuri bija drukāti Draudzes Vēstīs Nr.28, lūdzam ņemiet līdzi uz 
pilnsapulces sēdi!
Pilnsapulcē nevarēs samaksāt nodevas un tikai finansiāliem locekļiem būs balsstiesības!
Andris Atvars
Draudzes kasieris
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DIEVS PIE MUMS
„Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā 
Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.“ (Jņ 1:14)

Sākot šo jauno gadu, atgādināsim sev šo patiesību, ka Dievs pie mums. Neviens nezinām, 
vai šis gads būs labāks par 2020. gadu, bet varam zināt, ka vienalga kas un kā, Dievs pie mums.

Reizumis cilvēki saka, ka būtu labi, ja Jēzus šodien būtu mūsu vidū. Bet Viņš jau ir 
mūsu vidū! Jēzus pats teica: „Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu 
vidū.“ (Mt 18:20). Savukārt citviet Viņš teica: „Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz 
pasaules galam.“ (Mt 28:20)

Protams, Jēzus nav mūsu vidū kā toreiz, kad Viņš staigāja par Galileju. Bet savā ziņā 
šodienas situācija ar Jēzus klātbūtni ir labāka nekā toreiz. Savulaik Viņš varēja būt tikai vienā reizē vie-
nā vietā. Tagad Jēzus caur Svēto Garu ir visur vienlaikus!

Jēzus mācekļiem teica: „Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, 
Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums. Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un 
tiesu. Grēku – jo tie netic Man. Taisnību – jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit. Tiesu – jo šīs pasaules 
valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet, kad nāks 
Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums 
zināmas nākamās lietas. Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas Tē-
vam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.“ (Jņ 16:7–15)

Šajā tekstā Jēzus ļoti skaidri parāda, ka daudz labāk ir tas, ka Viņš pie mums ir caur Svēto Garu, ne-
vis fiziskā miesā. Vēlos īpaši uzsvērt 14. pantā teikto: „Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, 
un jums to darīs zināmu.“

Svētais Gars vienmēr ceļ Jēzu godā. Kur Jēzus, nevis cilvēks, tiek godināts, tur darbojas Dievs Svē-
tais Gars. Ja vēlamies, lai Dievs patiesi mūs svētī, lai Viņš svētī mūsu dzīvi, darbu un draudzi, tad vien-
mēr vajag darboties tā, lai Dievs tiktu godināts. Kur Dievs tiek godināts, tur Dievs Svētais Gars spēcīgi 
darbojas un dod spēku un atklāsmi, un gudrību, un svētību, lai Dievs tiktu godināts vēl vairāk.

DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS

Datums Dievkalpojumu 
vada

Draudzes 
vecākie 
kalpo

Apsveicēji
Pie skaņu 
pastiprinā-
tāja

Altāri pušķo Virtuvē

Februāris
7. Māc. A. Elberts M. Biršs K. Kasparsons

COVID – 
A. Atvars, 
J. Kārkliņš

T. Pindard G. Pindard G. Pindard

Marts
7. M. Biršs J. & M. Ozoli

COVID – ...
J. Ozols M. Ozola S!K!K!M!

Aprīlis
2. M. Biršs K.& Z. 

Kasparsoni
COVID – 
A. Atvars, 
J. Kārkliņš

J. Kārkliņš ******* *******

4. M. Biršs K.& Z. 
Kasparsoni
COVID – 
J. Kārkliņš

J. Kārkliņš Z. Kasparsone *******

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Svētais Gars ir jūtīgs, un Viņš nepiedalās lietās, kur Dievs netiek godināts. Kur cilvēks tiek izcelts, 
tur Dievs tiek aplaupīts, jo tikai Dievam pienākas absolūti viss gods un visa slava, un visa pateicība. Ja 
mēs kaut ko labu izdarām, tas nav mūsu nopelns, bet Dieva.

Bez Dieva mēs nespējam nenieka izdarīt. To mums Jēzus skaidri pasaka mācībā par vīna koku. „ES 
ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, 
un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu 
runājis. Palieciet Manī un Es – jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī 
jūs, ja nepaliekat Manī. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo 
bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.“ (Jņ 15:1–5)

Svarīgi, ka mēs paliekam Viņā, ka uzturam ciešas šīs attiecības. Visātrāk no Dieva attālina iedomība, 
lepnība un sevis godināšana. Kad mūsu dzīvē notiek kaut kas labs un mēs piesavināmies sev to godu, tad 
sevi nolaužam kā zaru no vīnakoka, un dzīvības sula caur mums vairs neplūst. Sākam novīst un nokalst 
un vairs neesam nekam derīgi.

Lai tā nenotiktu, mums cieši un tieši jāturas pie Jēzus. Mums sev bieži jāatgādina, ka bez Viņa mēs nenieka 
nespējam darīt. Mums vajag visu laiku paļauties uz Viņu un lūgt, lai Svētais Gars mūs pilda, lai Viņš mūs vada, 
lai Viņš mūs uztur ciešās attiecībās ar Jēzu. Ir trīs veidi, kā veicināt un stiprināt attiecības ar Dievu. Caur šīm 
trim lietām Dievs Svētais Gars spēcīgi darbojas. Šīs trīs lietas ir Dieva Vārds, lūgšana un Svētais Vakarēdiens.

Mārtiņš Luters uzsvēra, ka Dievs Svētais Gars darbojas iekš, caur un zem Dieva Vārda. Kad lasām 
Dieva Vārdu (to vajadzētu darīt katru dienu!), mums jālūdz, lai Dievs Svētais Gars palīdz saprast lasīto, 
lai šo Vārdu izskaidro un atdzīvina mūsu sirdīs. Kad ticībā un paļāvībā lasām, tad pats autors – Dievs 
Svētais Gars – ir pie mums un mums to māca un skaidro. Galvenais veids, kā Jēzus ir pie mums, ir caur 
Viņa Vārdu. Jēzus un Dieva Vārds nav atdalāmi. Lasi, lasi, lasi!

Otrs veids, kā stiprināt attiecības un veicināt Kristus klātbūtni, ir lūgšanas un slavēšana. Lūgšana ir 
saruna ar Dievu. Lūgšanai jābūt daudz dziļākai nekā tikai savu prasību uzskaitīšanai. Galvenajai daļai 
vajadzētu būt pateicībai un Dieva slavēšanai un godināšanai. 22. psalmā lasām: „Un taču Tu esi svēts, Tavs 
goda krēsls stāv pāri Israēla slavas dziesmām.“ (22:4) Ja Dievu slavējam, tad Viņš savā goda krēslā ir mūsu 
sirdīs un saprašanā. Viņš valda mūsu sirdī. Kur Viņš valda, tur mums ir svētība. Viņš ir pie mums, kad 
lūdzam un slavējam. Pāvils mūs mudina: „Lūdziet bez mitēšanās Dievu.“ (1Tes.5:17)

Trešais veids, kā veicināt attiecības ar Jēzu, ir caur Svēto Vakarēdienu. Jēzus iestādīja Svēto Vakarē-
dienu mums. Viņš to darīja ar pavēli: „To dariet, mani pieminēdami.“ Jēzus to devis, lai mēs nekad neaiz-
mirstu, cik ļoti Viņš mūs mīl. Tik ļoti, ka Viņš devis savu miesu un savas asinis kā upuri, lai samaksātu 
sodu par mūsu grēkiem. „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, 
kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.“ (Jņ 3:16)

Mīlestībā Viņš izlēja savas asinis par tevi un mani, lai mūs atpirktu no mūžīgās nāves. Kad nākam pie 
Viņa galda, Viņš ir klāt. Viņš ir klāt maizē un vīnā, un Dieva Vārdā. Viņš sacīja: „Patiesi, patiesi Es jums 
saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda Manu miesu un 
dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā. Jo Mana miesa ir patiess ēdiens un Ma-
nas asinis ir patiess dzēriens. Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā.“ (Jņ 6:53–55)

Lūk, cik svarīgs ir Svētais Vakarēdiens! Cik būtiski ir ēst Kristus miesu un dzert Kristus asinis. Mūsu fi-
ziskā miesa ilgi nespēj dzīvot bez barības un ūdens. Tā arī mūsu Gars un dvēsele jāpabaro. Ēst Jēzus miesu 
un dzert Viņa asinis nozīmē ne tikai dalību Svētajā Vakarēdienā, bet arī dzīvi pilnīgā sadraudzībā ar Viņu.

Kad Jēzus pasniedza kausu, Viņš teica: „Šis kauss ir jaunā derība manās asinīs.“ Tā laika kultūrā, kad 
brūtgāns precējās, viņš brūtei pasniedza kausu un teica: „Šis kauss ir mana derība manās asinīs.“ Ja brūte 
to ņēma un dzēra, tad viņa pieņēma derību dzīvot ar šo vīru. Saņemot Jēzus kausu, mēs ieejam tuvās, 
ciešās attiecībās ar Viņu. Mūsu dzīve savijas kopā ar Jēzu. Tad nedzīvojam vairs sev, bet Viņam. To labi 
izteicis Pāvils: „Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad 
dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani.“ (Gal 2:20)

Tā dzīvojot, katru dienu mēs piedzīvosim to patiesību, ka Dievs ir ar mums.
Āmen.
Mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)
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ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS MELBURNĀ
Sv. Krusta baznīcā 2020. gadā trešais un pēdējais dievkalpojums

Ceturtdien, 24. decembrī, Mel-
burnas ev.  lut. draudze un melbur-
nieši pulcējās Sv. Krusta baznīcā pēc 
ļoti ilga laika.

Kāds tad Melburnas latviešu ev. lut. 
draudzei bijis pagājušais gads? Tas ie-
sākās ļoti optimistiski un priecīgi, jo 
pirmajā nedēļā, 5. janvārī – Zvaigznes 
dienā – Melburnā viesojās arhibīskape 
Lauma Zušēvica. Dievkalpojums bija 
Sv. Krusta baznīcā un Melburnas Lat-
viešu ciemā. Kaut arī arhibīskapei bija 
ierobežots laiks uzturēties Melburnā, 
viņa iespēja ļoti daudz – tikties ar drau-
dzi, latviešu sabiedrības pārstāvjiem, 
apmeklēt Melburnas Latviešu ciemu 
un Bērnu vasaras nometni „Tērvetē“.

2020. gada 9. februārī, kalpojot 
mācītājam Aldim Elbertam, notika 
draudzes gada atsākšanas dievkalpo-
jums ar saviesīgu sarīkojumu baznīcas zālē.

Vēl 8. martā notika pulkveža Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas 
dievkalpojums, kalpojot Raimondam Sokolovskim – viesim no Sidnejas.

Un tad iestājās ilgs klusuma brīdis. Melburnieši Covid laika ierobežo-
jumu laikā palika savās mājās, baznīca bija slēgta, un tajā valdīja klusums.

Un tad beidzot – Ziemassvētku vakarā, – 24. decembrī, baznīca atkal vēra 
savas durvis un to pildīja ļaudis. Gan jāpiebilst, ka ar vēl ļoti stingriem noteiku-
miem – ierodoties bija jāsniedz informācija par sevi – vārds, tālruņa numurs, 
un visiem obligāti bija jāvalkā sejas maskas. Žēl, ka daudzi bija izlēmuši palikt 
mājās; draudzes valde – īpaši Kārlis Kasparsons un Andris Atvars – tiešām 
bija pūlējušies gan ar speciālu telpu tīrīšanas organizēšanu pēc garās ziemas, 
gan ar vietu iezīmēšanu uz soliem, lai tiktu ievērota sociālā distance, gan ar 
dievnama greznošanu. Par altāra pušķošanu īpašs paldies Ainai Kučerei un 
Norai Žubeckai – balto ziedu kompozīcijas izcēla svētku svinīgumu.

Prieks bija redzēt baznīcā ne tikai 
melburniešus, bet arī viesus no Sidnejas.

Tāpat, kā pirmajā šī gada dievkal-
pojumā, arī Ziemassvētku dievkalpo-
jumā kalpoja mācītājs Aldis Elberts.

Melburniešiem labi pazīstamais 
un ļoti iecienītais ērģelnieks Braians 
Kopels (Brian Copple) iepriecināja 
ne tikai ar iejūtīgo pavadījumu dzies-
mām (Ak, tu priecīga, Katru gad’ no 
jauna, Klusa nakts, svēta nakts), bet arī 
muzikālo meditāciju, kuras pamatā 
bija Ziemassvētku dziesmas.

Kā jaunums  – dziesma Es skaistu 

Ziemassvētku dievkalpojums. Pie altāra māc. Aldis Elberts.
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Ērģelnieks Braians Kopels (Bri-
an Copple).
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Altāri pušķoja, no kreisās: Aina Kučere un Nora Žubecka.
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rozīt’ zinu* (Anon. 3. pants Friedrich Layritz, tulk. Carl Ludwig Kaehlbrandt. Michael Praetorius ar.) savu pirmat-
skaņojumu publikai piedzīvoja līdz šim Sv. Krusta baznīcā nebijušā veidā – tā tika atskaņota ierakstā. Un neparastais 
šajā gadījumā bija tas, ka ieraksts tika gatavots virtuālos mēģinājumos un katram sava balss ierakstīta katram savās 
mājās. Saņemot ierakstus, tos „vienā korī“ samontēja Roberts Birze. Dziesmu dziedāja Sandras Birzes organizētais un 
vadītais jauktā kora DAINA ansamblītis: Sandra un Roberts Birzes, Ingrīda un Andris Eimaņi, Anita Elberta, Linda 
un Andis Graudiņi, Livia Džadža (Judge), Tomas Kalējs, Māra Mednieks, Ilze Nāgela, Ieva Ozoliņa, Valdis Vagars.

Šoreiz pēc dievkalpojuma izpalika ierastā pulcēšanās; Covid ierobežojumu dēļ pēc dievkalpojuma visi ātri 
devās mājup.

Ilze Nāgela
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“

* https://www.youtube.com/watch?v=rOGKG-v1o3w

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

SVĒTRUNA 
DEBESU VALSTĪBA IR JŪSU VIDŪ

Tad Dievs sacīja: „Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības; tas lai valda pār zivīm jūrā un 
pār lopiem, pār putniem apakš debess, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.” 
Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības, pēc Sava tēla Viņš to radīja, vīrieti un sie-
vieti Viņš radīja. Un Dievs tos svētīja un sacīja viņiem: „Augļojieties un vairojieties. Piepildiet 
zemi un pakļaujiet sev to un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un visiem dzīvniekiem, kas 
rāpo pa zemi.” Un Dievs Tas Kungs izveidoja cilvēku no zemes un iedvesa viņa nāsīs dzīvības 
dvašu; tā cilvēks kļuva par dzīvu būtni.(I Moz.1,26-28; 2:7)

Tādējādi cilvēka daba ir divējāda – miesa no pīšļiem un d v ē s e l e no Dieva dvašas.
Tādējādi cilvēki ir svētīti vairoties un valdīt.
Tādējādi cilvēks ir Tā Kunga roku darbs un Dievišķs.
Tādējādi cilvēks var griezties pēc palīga un stiprinājuma pie Debesu Tēva – sava Radītāja.
Tādējādi dvēsele – ir garīga būtne un nemirstīga, pēc miesas nāves dvēsele atgriežas pie Dieva, kas to devis.

Teoloģijas skaidrojums Bībelei, kas attiecas uz dvēseli.
Radošās svētības spēks pirms cilvēka skardams zemākos dzīvniekus, attiecas tikai uz viņu vairošanās spē-

ju; turpretim cilvēkam tiek dāvāta ne tikai spēja vairoties uz Zemes, bet arī tiesības to pārvaldīt. Valdīt pār 
to. Tas izriet no augstā stāvokļa, kādu cilvēks, būdams pēc Dieva veida un līdzības radīts, ieņem zemes virsū.

Radītājs, kā lasām Psalmā: „…ir tikai mazliet viņu (t.i. cilvēku) šķīris no Dieva, ar godību un varenību viņu 
pušķojis. To darījis par valdnieku pār saviem radījumiem, visu nolicis pie viņa kājām.“

Tas ir viens no skaistākajiem izteikumiem par pirmradītā Ādama lielumu un skaistumu (resp. – cilvēka), 
kurš tiek atjaunots pēc grēkā krišanas zaudētajā, savā pirmradītajā cēlumā caur otro Ādamu – mūsu Kungu 
Jēzu Kristu. Cilvēka valdīšana pār zemi un dabu ir saprotama tādējādi, ka cilvēks lieto visdažādākos zemes 
dabiskos spēkus un tās bagātības, kā arī tiešā veidā cilvēkam kalpo dažādi dzīvnieki, kas jau radīšanas stāstā 
pieminēti, gan tikai vispārējā secībā un galvenajās grupās. Baznīcas sentēvs Jānis Zeltamute saka: „Cik liels 
gan ir dvēseles cēlums! Caur tās spēku tiek būvētas pilsētas, apstrādāti tīrumi, atklātas neskaitāmas mākslas, sa-
valdīti mežonīgi zvēri. Bet pats galvenais – dvēsele pazīst Dievu, kurš viņu radījis, un tā atšķir labu no ļauna. 
Tikai cilvēks viens pats visā redzamajā pasaulē lūdz Dievu, saņem atklāsmes, izdibina debesu lietu dabu un 
tuvojas pat Dievišķajiem noslēpumiem. Priekš viņa eksistē visa Zeme, priekš viņa ir sūtīti apustuļi un pravieši un 
pat eņģeļi; viņa glābšanai visbeidzot Tēvs ir sūtījis Savu vienpiedzimušo Dēlu.“

Sekojoši:
Cilvēks – ir Dieva līdzība zemes virsū.
Tas Kungs tur izstieptu roku pār cilvēka darbiem.
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Visu zemisko cilvēks var, un viņam ir uzdevums pakļaut.
Cilvēks savā labā var izlietot dabiskos spēkus.
Dvēseles cēlums ir cilvēkam augstākā izpausme.
Dvēsele pazīst Dievu.
Izzinot savu dvēseli, tu izzini To Kungu.
Dvēselē mīt milzīgi spēki.
Caur dvēseli cilvēks lūdz Dievu.
Caur dvēseli cilvēks saņem atklāsmes.
Caur savu dvēseli cilvēks izstudē visu apkārtesošo.
Dvēseles nemirstība ir tā priekšrocība, dēļ kuras tā mūžīgi turpinās savu esamību arī pēc miesas noārdīšanās.

Debesu Valstība uzceļas uz zemes
„Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt: redzi, še viņa ir vai tur, – jo, redziet, Dieva valstība 

ir jūsu vidū,“ saka Tas Kungs. Jēzus Kristus, būdams Dieva Dēls, ir nācis kā Mesija zemes virsū pie cilvēkiem – no 
cilvēka mātes piedzimdams. Viņš ir mūsu Pestītājs no grēka un nāves, lai mēs varētu Gaismā, skaidrībā un Mūžī-
gi dzīvot jaunā, apskaidrotā Augšāmceltā miesā. Tālab Viņš ir cietis un miris mūsu dēļ un Augšāmcēlies, un valda 
Debesu godībā. Dievs Tas Kungs Savā Mīlestībā uz cilvēku Savā Dēlā Jēzū Kristū ir nesis un nes mūsu ciešanas, 
grēkus, slimības un trūkumus. Viņš Sava Svētā Gara Spēkā mūs Stiprina, Pamāca, Taisno un vada pa cilvēciskās 
dzīves ceļu. Viņš mūs piepilda ar Gaismu un ved uz Patiesību. „Tavi vārdi ir patiesība“ (Jņ.17:17) Viņš ir atstājis 
mums žēlastības līdzekļus – Savus Vārdus un Sakramentus, caur ko mēs mantojam Svēto Garu, kas mūs vada 
un stiprina, un ar ko Viņš ir pie mums dienu dienā līdz pat mūsu ieiešanai Jaunajā pasaulē, kuru mēs sagaidām.

Patiesības ceļš
„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība,“ saka Jēzus Kristus. PATIESĪBA ir kā dievišķs oreols Tam Kungam, 

ko var saukt par Paradīzes slieksni. Savā zemes dzīves laikā katrs cilvēks var vai nu tuvoties Patiesībai vai arī 
attālināties no Patiesības. Un tieši to mēs darām – katru dienu, katru stundu un mirkli visa mūža garumā. 
Bet neviens nevar apgūt visu Patiesību. Jo Patiesība pieder Tam Kungam. Tādēļ ir jāatceras, ka nevienam un 
nekam uz Zemes nepieder monopoltiesības uz Patiesību.

Tālā nākotnē, kad visa Cilvēce ir piegājusi tuvu klāt Patiesībai, ir aptverta ar Patiesību un ir piepildīta ar Patie-
sību, tikai tad cilvēciskais ceļš uz Zemes būs pabeigts, un tikai tad būs izpildīta galvenā Debesu programma civili-
zācijas eksistencei patreizējā veidā. Ne ātrāk. „Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien 
Tēvs.“ (Mt.24:36). Kāds dzejnieks ir teicis: Cilvēce šobrīd ir kā gulošs bērns... Cik daudz notikumu vēl tai ir priek-
šā, cik daudz tai jāpiedzīvo, cik daudz jundas un steigas, lai tā mostos no sava nevainīgā miega... Un pārvērtīsies 
Cilvēce jaunā pravietī, tad titānā, un beidzot priesterī-patriarhā... Un pat arī tad, kad būs sasniegta Ēdene – ceļš 
turpināsies. Jo ir iekārtots tā, ka vienmēr būs kur iet tālāk. Iet uz priekšu. Jo CEĻŠ ir bezgalīgs. Kristus ir mūžīgs.

Bībele par dvēseli
„Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.“ (Ps.19:8)
„Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava vārda dēļ.“ (Ps.23:3)
„Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama, cietēji lai to dzird un priecājas.“ (Ps.34:3)
„Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu. Teici To Kungu, mana dvēsele un 

neaizmirsti, ko Viņš tev ir labu darījis.“ (Ps.103:1-2)
„Tā saka Tas Kungs: Es dzirdināšu katru iztvīkušo un novārgušo un iepriecināšu katru noskumušo dvē-

seli.“ (Jer.31:25).
Tam Kungam Trīsvienīgam Dievam Tēvam, Dievam Dēlam un Dievam Svētajam Garam gods, slava un 

pateicība mūžīgi.
Amen.
Mācītājs Raimonds Sokolovskis

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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JA DIEVS RAKSTĪTU MŪSU 2021. GADA REZOLŪCIJAS?
Iesākot Jauno gadu, cilvēki mēdz sev uzstādīt rezolūcijas, apņemšanos. Varbūt, ka ieejot 

pagājušajā gadā tādus sev uzrakstījāt. Varu tikai minēt, cik tādu piepildījās gadā, ko daudzi 
grib norakstīt, aizmirst. Bet varbūt labāk pierakstīt, ko esam no tā iemācījušies. Pandēmija 
savās pēdās atstājusi postu, sēras, bailes, kas nāk līdz 2021. gadā, bet Covid-19 izaicinājumi, 
ierobežojumi un pārbaudījumi arī raduši iespējas dziļāk ieskatīties sevī, pārbaudīt dzīves pa-
mata vērtības, labāk iepazīties ar saviem ģimenes un draudzes locekļiem, latviešiem pasaules 
malu malās. Katra dzīves vieta pārtapa par dievnamu, koncerta vai teātra zāli, konferenču 

vai universitātes lekciju telpu, skolas istabu! Un tomēr, pieauga ilgas satikties, ceļot, būt klāt tam, kam sāp, 
vismaz ar rokas spiedienu mīlestībā daloties. Pamazām, rezolūcijas pārtapa par lūgšanām.

Ieejot 2021. gadā, sāksim ar tām. Sarunā ar Dievu mēs varētu prasīt: kādas ir Tavas rezolūcijas šim ma-
nam Jaunajam gadam? Vai pirmā būtu pavēle, kas visbiežāk atskan Bībelē? „Nebīsties!“ Bailēs nespējām 
izvērtēt situāciju, domāt loģiski. Bailēs pašaizsardzības nolūkos sākam citus saredzēt kā ienaidniekus, ne 
līdzcietējus. Bailēm ir sava vieta, kad jābēg no liesmām, vai jāaizsargājas no vīrusa, bet ilgstoši bailēs būt? Tas 
sagrauj sirds veselību. Kristus izsaka arī šā: „Jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet Man.“ Daudzreiz 
Jaungada rezolūcijas saistās ar apsolījumiem uzlabot savu veselību! Šī Dieva rezolūcija labi iederētos.

Vai nākamā būtu tik pat noderīga: Paļaujies! Ne vienmēr mirklī redzēsim ticības, vai Dieva darbības 
rezultātus mūsu dzīvēs, bet Viņa žēlastība un nodoms mums nav laika vai telpā ieslēgts, tas ir no mūžības uz 
mūžību. Kā reiz garīdznieks Jānis Strautnieks rakstīja:

Tūkstoš gadu Dieva rokā
Ir kā puteklis Mēteļa krokā.
Tā domājot par laiku, iegūstam citu perspektīvu visam, kas notiek. Arī par neparedzēti ātro pret Covid-19 

vakcīnas attīstību! Jau 2020. gada beigās to saņēma arvien augošs cilvēku skaits, un līdz ar to auga cerība. 
Raksta, ka tas bija iespējams arī tādēļ, ka jau pirms četrdesmit gadiem zinātnieki sāka cīņu pret ļauno HIV 
vīrusu. Traģiski, tam vēl nav atrasta vakcīna, tomēr – tieši dēļ iegūtām zināšanām to meklējot, un dēļ tehno-
loģijas sasniegumiem, apbrīnojamā ātrumā atrasta pote pret Korona vīrusa. Tā pat no kā ļauna radies kas labs.

Tā arī var notikt cilvēku attiecībās, kā viena saruna Bībelē atklāja, kad brālis satiek brāļus, kas patiesi 
viņam pāri bija darījuši. Viņiem piedodot, Jāzeps saka: „Nebīstieties; vai tad es esmu Dieva vietā? Jūs gan bijāt 
iecerējuši man ļaunu darīt bet Dievs to ir par labu vērsis, lai panāktu, kas šodien redzams: daudz ļaudis saglabāt 
dzīvus.“ (I Moz. I:19-20) Atjaunot cerību un attiecības – tas viss, šķiet kopā der ieejot 2021. gadā.

Varbūt trešā rezolūcijā Dievs atgādinātu, kā tas iespējams? Mīliet cits citu! Šī rezolūcija sevī ietver visu 
dzīvi, tā ir it kā paša par sevis saprotama, tomēr tik daudz dzīves liecina, ka to nav nemaz tik viegli izpildīt. 
Ir tā, kā bērniņš sola, patiesi, es sakārtošu savu istabu! Bērniņš grib tā darīt, bet nesaprot kā, ja neviens nav 
parādījis, ko tas nozīmē. Ne pateicis, bet parādījis, jo reti, ka ar vārdiem pietiks, lai bērniņš zinātu, kā atlikt 
plauktos mantiņas, apklāt gultu, pakarināt drēbītes. Dievs un Kristus mums ne tikai vārdos, bet darbos ir 
parādījis ko nozīmē mīlēt un kā patiesi mīlot, dzīve top sakārtota.

Pandēmijas laika varoņi to sapratuši. Viņi neatlaidīgi strādā, gādā, mīlē, pasauli mēģinot atkal sakārtot. 
Tā, no kā ļauna radies tik daudz laba! Zinām, ka vēl cieš ārkārtīgi daudzi ne tikai slimnieku, bet bezdarb-
nieku, bēgļu, izsalkušo. Ir arī noticis pārāk daudz tāds, par ko Dievam un līdzcilvēkiem jāatvainojas, par ko 
jālūdz apžēlošana, jo esam darījuši to, kas mūs ir attālinājis no Dieva un no līdzcilvēkiem. Un te nav runa 
par maskām vai pandēmijas dēļ pieprasītiem ierobežojumiem. Bet Jauns gads ir kāt un nav par vēlu! Tikai 
nenokavēsim iespēju mīlēt, sakārtot savas attiecības, arī tad, ja būtu reizēm tā kā tik skaudri vēro K. Kīts: 
„Cilvēki ir neloģiski, nekonsekventi un egoistiski. Vienalga, mīli tos.“

Kā? Kristus savā dzīvē, vārdos un darbos parādījis, kā tas iespējams Dieva mīlestības spēkā! Var notikt 
salīdzināšanās ar Dievu un līdzcilvēkiem! Un tad ir cerība, ka „žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs 
mieru.“ (Ps 85:11)

Tādēļ klāt vēl viena rezolūcija: Nepazaudē cerību! Cerība raugās un dodas uz priekšu, tā motivē cilvēku 
meklēt atrisinājumus, pārveidot to, kam jāpārveidojas pasaulē, lai tā būtu taisnīga un ietu virzienā, kas nes 
svētību visiem. Cerības spēkā atdzīvinātas top sirdis, rodas jaunas idejas, atklātas tiek jaunas iespējas! Katrs 
mirklis iespēja uzdrīkstēties piepildīt Viņa cerības mums, apziņā, ka Viņš arī piepilda apsolījumus mums!
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ZIEMASSVĒTKU PĀRDOMAS
No kāda Barosas ielejas mācītāja

Kādas no jaukākajām vietām Austrālijā varbūt ir tās, kur ražo vīnu. Mums šeit visu gadu visapkārt 
zaļš: ziemā laukus un kalnus sedz zāles zaļums, sevišķi pēc lietaina perioda. Vasarā, kad ziemas mēne-
šu zaļums ir pārvērties brūnās un dzeltenās krāsās, vīna stādu rindas vīna rajonos ir kuplas un zaļas.

Tātad, vienalga kāds gada laiks, ir brīnišķīgi būt tādā apkārtnē, kur ražo kādus no Aus-
trālijas labākajiem vīniem. Visu cauru gadu, vienalga kurā virzienā skatās, redz tikai zaļumu.

Pēdējos 4 gadus man ir bijis gods būt par mācītāju (pie Austrālijas Luterāņu baznīcas) 
divās draudzēs Dienvidaustrālijas Barosas ielejas apkārtnē. Barosas ieleja ir atzīts vīnu audzēšanas rajons, kur 
jau no deviņpadsmitā gadsimta sākuma ražoti vīni un apmetušies luterticīgi vācu ieceļotāji. Šeit es redzu, kā 
gadu no gada mainās zaļums no ziemas zāles uz vasarā plaukstošiem vīniem ar ogām.

Zaļo krāsu saistām ar nemirstību, un tas man atgādina mūsu vīnotavu ainavu mainīgās krāsas. Protams, 
vīna stādi pa vasaru briest un tad rudenī zaudē lapas, bet ik reizi notiek atjaunošanās, un pēc ziemas aukstu-
ma un slapjuma, brīnišķie zaļie pumpuri plaukst no jauna.

Tagad, kad esam Ziemassvētku priekšlaikā, drīz nesīsim zaļu kociņu savā viesistabā un izgreznosim to kā savu 
Ziemassvētku eglīti. Ziemassvētkiem dienvidu puslodē ir pašiem savas īpatnības: eglītes vietā mums būs priedīte, 
un māju uzreiz piepilda svaigas priedes smarža, kas ir Austrālijā viena no zīmēm, ka tuvojas Ziemassvētki.

Kad mēs ar Sylvia, manu sievu, ienesam priedi mūsu istabā, mēs zinām, ka drīz vien priedes skujas sažūs, 
un tad, kad kociņš nokaltīs, būs laiks to mest ārā. Tomēr, ja Dievs tā lems, tad mēs to visu varēsim darīt 
atkal nākamajos Ziemassvētkos.

Par šo atkārtošanos mēs dziedam Ziemassvētku dziesmā:
Katru gad’ no jauna,
Kristus Bērniņš nāk.
Tāpat kā mēs sagaidām vīnu stādu un Ziemassvētku eglītes zaļumu, tā mēs arī zinām tik pazīstamo Zie-

massvētku stāstu. Mēs zinām, ka jauns vīrietis un jauna sieviete, grūtniece, ceļo uz pilsētu, ko sauc Betlēme; 
tur ierodoties, tie nevar atrast naktsmājas. Tiem piedāvā apmesties kūtī; bērniņa dzimšanu pasludina eņģeļi; 
gani „runāja savā starpā: „Eima tad nu uz Betlēmi raudzīt, kas noticis.“ (Lūk. Ev. 2:15)

Tomēr mums nekad neapnīk klausīties šo tik pazīstamo stāstu. Tas mums vienmēr jauns. Mums nekad 
neapnīk viss tas, kas saistīts ar Ziemassvētkiem: cept piparkūkas, gatavot svētku ēdienus, pušķot eglīti, iesaiņot 
dāvanas, dziedāt Ziemassvētku dziesmas, novēlēt katram, ko satiekam – „Priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus.“

Jo tāda ir Ziemassvētku nozīme: Kristus piedzimšana. Dieva Dēla ienākšana cilvēku dzīvē kā vienam no 
mums. Tas ir tāds brīnums, ka Dievu sauc Emanuēls: „Dievs ar mums.“

Lai tā nemirstība, ko simbolizē Ziemassvētku eglītes zaļums, Jums vēlreiz atgādina, ka Kristus Bērniņš ir 
atkal nācis, bet Viņa godība neizgaist nekad, jo Viņš ir vienmēr ar mums.

Mācītājs Valdis Andersons
Barosas ielejā, Dienvidaustrālijā

Ne pagātne, ne nākotne mums pieder, bet šis mirklis dots ieejot Jaunajā gadā un pateicībā lūgt:
Uz Tava altāŗa Tev slavu lieku, ka mani, putekli, Tu gaismā cel!
Liec strādāt, Kungs, dod žēlastības laiku, lai mana tēvu zeme jaukāk zeļ!
(Tirzmaliete)
Strādāsim, lūgsim, lai Dievs svēta un pasargā, mūsu latvju tautu un zemi, Baznīcu un plašo pasauli! Viņš lai 

dziedina ik katru un bagātīgi piešķir savas veltes un Sava Gara spēku un gudrību kā saņemtās svētības tālāk sniegt!
+ Lauma Zušēvica
Arhibīskape
Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Top Visum
Pirms trīspadsmit un pus miljardu ga-

diem notika liels sprādziens (Big Bang), 
kura rezultātā radās Visums jeb Universs, 
kurā atrodamies, secina vairums astrono-
mu un kosmosa pētnieku. Eksplodējošā 
viela un tās radiācija bija bezgalīgi karsta, 

bet jau 1 sekundi pēc sprādziena karstums nokritās uz 
apm. 10 miljardu Celsija grādiem. Viela un tās radiācija 
sastāvēja galvenokārt no fotoniem, elektroniem, neit-
riniem un to antidaļiņām (antipartikuliem). Tempera-
tūra kritās, daļiņu kustības ātrums samazinājās, sekoja 
lielāka elektronu – antielektronu savstarpējā annihilā-
cija. Veidojās arī protoni un neitroni un tiem savieno-
joties radās pirmie atomu – smagā ūdeņraža (deuteri-
ja) – kodoli. Pāri palikušie neitroni sabruka protonos, 
kuri kļuva par parastā ūdeņraža atomu kodoliem. Tad 
protoni sāka savstarpēji savienoties, radot pirmos hēlija 
atomu kodolus un mazāku skaitu smagāku elementu – 
litija un berilija – atomu kodolus. Bet jau dažas stundas 
pēc lielā sprādziena hēlija un minēto citu elementu ato-
mu kodolu sintēze izbeidzās.

Nākamajos miljona gados universs turpināja izples-
ties, bet pašu atomu sintēze vēl nebija sākusies. Tikai tad, 
kad universa izplešanās procesā temperatūra bija nokri-
tusies uz dažu tūkstošu Celsija grādiem, elektroniem un 
atomu kodoliem pietrūka kustības enerģijas pārvarēt 
elektromagnētisko pievilkšanas spēku to starpā un sākās 
pirmo atomu veidošanās. Pats universs turpināja izples-
ties un kļuva vēsāks. Vietās, kurās bija matērijas lielāka 
biezība, gravitatīvās atrakcijas rezultātā sāka veidoties 
galaktikas un zvaigznes. Galaktiku daļas sāka kontrahē-
ties, paaugstinājās temperatūra, līdz tā sasniedza karstu-
mu, kurā sākās atomu termonukleārs fūzijas process – 
ūdeņraža atomiem saplūstot hēlija atomos, šai procesā 
atdalot milzu enerģijas daudzumu, kas savukārt apturēja 
tālāku gravitatīvu galaktikas un zvaigžņu sabrukšanu.

Zvaigznes, kas šai procesā radās, turpināja dedzināt 
ūdeņradi, radot hēliju, un izstarojot gaismu un siltumu. 
Zvaigznēs, kas ir masīvākas nekā mūsu Saule, termonuk-
leārā fūzija bija straujāka, un ūdeņradis tika izlietots īsā-
kā laikā – ap simt miljonu gados. Šīs zvaigznes tad sāka 
gravitatīvi sabrukt, jo bija zudusi termonukleārā fūzijas 
procesā radītā enerģija, kas zvaigzni līdz tam bija turējusi 
līdzsvarotā distensijā. Gravitatīvais sabrukums radīja tik 
augstu temperatūru, pie kuras atomu fūzijas process sāka 
radīt smagākus elementus – iesākumā oglekli, skābek-
li, tad citus. Sekoja zvaigznes eksplozija, t. s., supernova, 
kurā smagie elementi nonāca galaktikas gāzē un tika ie-
kļauti jaunu zvaigžņu un planētu veidošanā. Nepiecieša-
mais karstums smago elementu sintēzei nekad nav bijis 
pietiekams ne uz mūsu Saules, nedz tās planētām. Tā arī 
zelts un sudrabs, ko atrodam uz mūsu Zemes, nav radies 
šeit, bet gan lielā karstumā senās zvaigžņu eksplozijās – 
supernovās! Arī mūsu Saule un tās planētas ir radītas no 
šo eksploziju atliekām. Pati Saule ir otrās vai pat trešās 
ģenerācijas zvaigzne un iekļauj ap 2% smago elementu.

Mūsu planēta – Zeme, sakarā ar tās izdevīgo attālu-

mu no Saules un mēreno temperatūru, un šķidra ūdens 
klātieni, izrādījās piemērota vieta pirmo dzīvības formu 
attīstībai. Zemei iesākumā trūka skābekļa, bet dažas 
pirmatnējās dzīvības formas okeānos spēja izmantot 
ūdeņraža sulfīdu, lai ražotu skābekli. Tas pieļāva augstā-
ku dzīvības formu attīstīšanos – dzima rāpuļi, zīdītāji 
un beidzot cilvēki. Iesākumā organiskas makromoleku-
las vairojās daloties, bet tad attīstījās reproduktīvais pro-
cess. Bioloģiskās evolūcijas procesā ribonukleārskābes 
(RNA) molekulas apguva replikācijas spējas, ko varētu 
apzīmēt par retu un veiksmīgu bioloģisku notikumu, 
kam sekoja bioloģiskās evolūcijas straujāka attīstība un 
radību lielāka diversitāte.

Šo aprakstu veidojot, esmu sekojis divu ievēroja-
mu zinātnieku pētījumiem – Oksfordas Universitā-
tes matemātikas profesora Rodžera Penroza (Roger 
Penrose) un nelaiķa, Kembridžas Universitātes 
matemātiskās fizikas profesora, Stīvena Hokinga 
(Stephen Hawking) atziņām.
Laimīgas sagadīšanās

Mūsu universa trīspadsmit ar pus miljardu gadu vēs-
ture un cilvēka eksistence mūsu pasaulē iekļauj gandrīz 
neticami lielu skaitu laimīgu sagadīšanos. Jau pirmat-
nējā iesākuma eksplozijā, ja sekojošā izplešanās vienu 
sekundi pēc lielā sprādziena (Big Bang) būtu bijusi tikai 
par vienu simtmiljardo daļu mazāka, tad mūsu universs 
jau būtu beidzis eksistēt un kollapsējis singulāritātē.

Hokings secina: ja elektrona lādiņš būtu tikai maz-
liet mazāks nekā esošais, zvaigznes vai nu nevarētu degt 
un dot mums gaismu, vai arī tās nevarētu eksplodēt kā 
supernovas un izmest atpakaļ Visumā izejmateriālus jau-
nu zvaigžņu veidošanai. Tad nevarētu izveidoties tādas 
zvaigznes kā mūsu Saule, nedz arī Zemei līdzīgas planē-
tas. Ja gravitācijas spēks būtu tikai nedaudz vājāks nekā 
tas ir, viela nevarētu koncentrēties zvaigznēs un galakti-
kās. Galaktikas un saules sistēmas savukārt nevarētu iz-
veidoties, ja gravitācija tai pašā laikā arī nebūtu vājākais 
no četriem fundamentālajiem mūsu Visuma spēkiem. Ne-
viena no eksistējošām teorijām nespēj prognozēt gravitā-
cijas spēka vai elektrona elektriskā lādiņa lielumu. Tie ir 
lielumi, kurus var noteikt tikai ar novērojumiem, bet lie-
kas, ka tie ir precīzi noteikti un saskaņoti, lai nodrošinā-
tu uz mūsu planētas pazīstamo dzīvības formu attīstību.

Laimīgas sagadīšanās redzam uz ik soļa arī mūsu 
Piena ceļa galaktikas un mūsu Saules sistēmas attīs-
tībā. Daudz zvaigžņu atrodas binārās sistēmās, kurās 
planētām ir sarežģītākas orbītas ap divām vai pat vai-
rākām zvaigznēm. Kad planētas pietuvojas vai attāli-
nās no vienas vai otras zvaigznes, to klimati kļūst par 
karstiem vai par aukstiem dzīvības uzturēšanai. Mūsu 
Zeme ir laimīgā attālumā no mūsu Saules, ar gandrīz 
apaļu orbītu – ar tikai ap 2% elliptisku ekscentricitāti. 
Klimatu un gadalaiku temperatūras maiņas gan pri-
māri nosaka Zemes liekums (23½ grādi) attiecībā pret 
tās orbītas plakni ap Sauli, nevis tās attāluma izmaiņas 
ceļā ap Sauli. Atkal, laimīga sagadīšanās!

Mūsu Zemei ir arī paveicies, iemantojot optimālu 
Saules masas attiecību pret Zemes attālumu no Sau-
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les. Masīvāka Saule mūsu klimatu uzkarsētu līdzī-
gu Venērai, kamēr mazāka Saules masa to tuvinātu 
Marsa caurmērā vēsajai temperatūrai.

Svarīgi, ka uz Zemes ir šķidrs ūdens, kas nepiecie-
šams augstāku dzīvības formu attīstībai. Tikpat ne-
pieciešams ir elements ogleklis (carbon), jo cilvēki ir 
oglekli saturošas dzīvības formas. Oglekļa sintēze no-
tiek supernovu karstajās krāsnīs, ūdeņraža atomiem 
savienojoties hēlija atomos un tālāk berilija atomos, 
tikai tad radot oglekļa atomus (triple alpha procesā). 
Šo procesu kontrolē un tas ir atkarīgs no mūsu Visu-
mā pastāvošām dabas fundamentālajām konstantēm: 
tikai 0,5% izmaiņa atomkodola stiprajā spēkā vai 4% 
izmaiņa atoma elektromagnētiskajā spēkā iznīcinātu 
turpat visu oglekli visās zvaigznēs mūsu Visumā un 
līdz ar to mums pazīstamās dzīvības formas.

Arī atoma vājais spēks ir kritiski svarīgs mūsu ek-
sistencei. Ja tas būtu mazliet vājāks, viss ūdeņradis 
mūs kosmosā būtu pārvērstos hēlijā un normālas 
zvaigznes nevarētu attīstīties; ja tas būtu stiprāks, 
supernovu eksplozijas neizmestu telpā vajadzīgos 
smagos elementus jaunu zvaigžņu un planētu radīša-
nai. Mūsu Solārā sistēma tad vispār nebūtu radusies. 
Ja protoni būtu tikai par 0,2% smagāki, tie sabruktu 
neitronos, destabilizējot atomus.

Arī Visuma telpas dimensijas nosaka dzīvības iespē-
jas: tikai trīs stabilas telpas dimensijas pieļauj stabilu 
eliptisku orbītu veidošanos ap Sauli, kas savukārt pieļauj 
stabilu klimatu piemērotu dzīvības attīstībai, kā tas ir uz 
mūsu Zemes. Orbītu nestabilitāte citu telpas dimensiju 
variantos varētu planētu ievirzīt Saulē, vai projām no tās 
izplatījumā. Arī Saule vairāk nekā trīs dimensiju telpā 
zaudētu stabilitāti, tās iekšējam termonukleāram spie-
dienam uz āru vairs nelīdzsvarojot ar gravitāciju – un tā 
sabruktu; atomu līmenī vairāk nekā trīs dimensiju telpā 
elektroni tiktu ierauti kodolā vai no atoma izbēgtu.

Kad Alberts Einšteins 1915. gadā formulēja Vis-
pārējās relativitātes teoriju, viņš tajā iekļāva kosmolo-
ģisku antigravitatīvu konstanti, lai saskaņotu teoriju 
ar novērojumiem par Visuma izplešanos. Nezinām šā 
konstanta vērtību, nedz arī mūsu Visuma izplešanās 
ātrumu, jo gaismas signāliem, kas par to liecinātu, ir 
vairāku miljardu gaismas gadu ceļš mērojams.

Redzams, ka uz mūsu Zemes dabas likumi ir 
veiksmīgi saskaņoti, ka mūsu Zeme ir piedzīvo-
jusi laimīgu sagadīšanos, lai pieļautu dzīvības at-
tīstīšanos.

Vai tik daudz laimīgu sagadīšanos Visuma attīstī-
bā varētu būt noticis bez noteiktas inteliģentas virzī-
bas, bez augstāka spēka vadības, lai panāktu dzīvības 
un cilvēces attīstīšanos?

Redzot ļoti daudzo apstākļu sakritību, kas nepie-
ciešama dzīvības attīstībai un cilvēces radīšanai, jau-
tājam Stīvenam Hokingam – vai cilvēces radība ir 
notikusi Augstāka Spēka – Dieva – labvēlīgā vadībā? 
Vai esam Dieva izredzēta radība?

Hokings vispirms norāda uz daudzu miljardu lielo 
galaktiku skaitu un vēl lielāku zvaigžņu skaits galakti-
kās, Mūsu Visumā. Turklāt Visumu skaits, iespējams, 
ir bezgalīgi liels un šodienas kosmologi jau koncep-
tuāli iekļauj multiversu savos aprēķinos. Vai tieši šis 

lielais skaits varētu būt atslēga atbildei uz jautājumu 
Hokingam – vai Visuma attīstība un evolūcija notiek 
Dieva vadībā, labvēlīgi pieļaujot cilvēces radību? Vai 
cilvēce ir Dieva īpaši izredzēta? Vai pretēji – vai cil-
vēces radība mūsu Visuma attīstībā ir nejauša, viens 
veiksmīgs starp gandrīz neierobežota skaita neveiks-
mīgiem mēģinājumiem, tukšām loterijas biļetēm

Hokinga pārliecībā tieši lielais galaktiku un 
zvaigžņu skaits un gandrīz neierobežotais dažādu 
attīstības mēģinājumu skaits, kuri gandrīz visi izrā-
dījušies nepiemēroti dzīvības attīstībai, padara cil-
vēces attīstību mūsu Solārā sistemā uz mūsu Zemes 
par statistiski maz iespējamu, bet tomēr iespējamu, 
arī bez dievišķas vadības  – par vienu veiksmīgo 
daudzo neveiksmīgo attīstības mēģinājumu vidū.

Zinātnieki vairumā atturas no atbildes meklēšanas 
uz šiem jautājumiem, jo trūkst konkrētu pierādījumu, 
ir tikai varbūtības. Kad dzīvās un nedzīvās dabas neiz-
skaidrotus fenomenus nespējam izprast, tad bieži atsau-
camies uz mistisku elementu un atbildi meklējam ticī-
bā. Un ne jau tādēļ, ka pilnīgas atbildes nebūtu, bet gan 
mūsu ierobežotās smadzeņu iztēles dēļ. Ir taisnība, ka ar 
gadījuma varbūtību vien ir grūti izskaidrot gan dzīvās, 
gan nedzīvās dabas rašanos un kārtību, tādēļ aizgājušajos 
gadsimtos cilvēku reliģiskās izjūtas un pārliecība bieži at-
radās uz robežas, aiz kuras dabas brīnumi bija nesaprasti 
un skaidrojumi pieņemti un atbilde meklēta ticībā.

Ir tomēr nepareizi atklāsmi par Dievu nolikt uz 
robežas tai vietā, kur mūsu tā laika prāta saprašana 
un zināšanas beidzas. Pašreizējie zinātniskie atklājumi 
par mikro- un makro- universu, piemēram, ir cilvēka 
prātam grūti aptverami, bet ar kvantu fizikas pielieto-
jumu tie kļūst arvien saprotamāki. Pazīstam elektrona 
dažādās dabas – tā kvantu mehānikas mākoņa dabu, 
tā elektromagnētisko viļņa dabu, tā fizisko dabu ar 
masu, lādiņu un dimensijām, bet, mūsu prāta ierobe-
žoto spēju un zināšanu trūkuma dēļ, šīs dažādās dabas 
vēl nespējam savienot vienā patiesā elektrona dabā.

Dieva atklāsme mums nav jāmeklē neizskaidrotos 
dabas brīnumos; izskaidrojumiem rodoties, mūsu ticība 
var sabrukt. Ticībai ir jāpamatojas augstākos jēdzienos, 
nekā dabas mistēriju neizprašanā. Kristīgajā reliģijā 
augstākie jēdzieni un principi ir patiesība un mīlestība. 
To klātienē Dievs mums sūta savu Svēto Garu, sargājot 
un svētījot cilvēku, kurš savu sirdi Garam ir atvēris.

Autora slēdziens: CILVĒKS IR DIEVA IZRE-
DZĒTA RADĪBA.

Prāvests Jānis Priedkalns,
Adelaides latviešu evaņģeliski-luteriskās draudzes 

mācītājs
2020. g. decembrī

Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“

Piezīme. Ievērojot šā raksta tematiku, pieminam, ka 
prāvests Jānis Priedkalns ir arī Medicīnas zinātņu dok-
tors, Adelaides Universitātes Medicīnas fakultātes eme-
ritēts profesors un Zinātņu fakultātes dekāns; Latvijas 
Universitāte viņu ievēlējusi par Goda doktoru, ir arī 
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Goda doktors 
un Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis.
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Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 29.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.

Generations of care since 1928
Aprūpe vairākās paaudzēs kopš 1928. g.

Fixed price prepaid funerals
Fiksētas cenas priekšapmaksātām bērēm

Proudly serving the Latvian community since 1947
Ar lepnumu apkalpo latviešu sabiedrību kopš 1947. g.

9480 - 1477 All suburbs
9480 - 1477 Visas priekšpilsētas

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Ziņojums draudzei un sabiedrībai Melburnā
Draudzes pilnsapulce būs svētdien, 7. februārī, plkst. 12.00

Sv. Krusta baznīcas zālē pēc dievkalpojuma.

Dievkalpojuma sākums plkst. 11.00; vadīs māc. Aldis Elberts.

Draudzes valde apņemas baznīcu un baznīcas zāli
iekārtot un sekot tā laika COVID – 19 drošības noteikumiem.

Pilnsapulces un dievkalpojuma dalībniekiem ņemt vērā:
• ievērojiet baznīcā un baznīcas zālē norādītos 1,5 m sabiedriskos attālumus;
• uz dievkalpojumu un uz pilnsapulci ņemiet sev līdzi svaigu sejas masku.

Atgādinājums: uz pilnsapulci paņemiet līdzi
draudzes Vēstis Nr. 28 ar 2020. gada pilnsapulces darba kārtu.

Draudzes valde
2021. g. janvārī


