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LŪGŠANA
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
No sirds ceru, ka Dievs jūs ir svētījis ar iespēju atspirgt no darba slodzes un
baudīt vasaru. Zinām, ka ne visiem šis ir bijis skaists laiks. Lūgsim par tiem, kas
Kalifornijā, Zviedrijā un Grieķijā smagi cieš dēļ tik spēcīgiem dzīvību un dabu
apdraudošiem ugunsgrēkiem! Lūgsim arī par Latviju, jo Kurzemē deg meži un
lielais karstums daudziem nes nelabvēlīgas sekas! Atcerēsimies: „Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi; ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi.“
(I Kor. 12:26) Mēs varam palīdzēt, ja kāds ir cietis.
Lūgsim arvien par mūsu draudzi Aizputē, un jo sevišķi 8. augustā! Todien būs apelācijas
instances tiesa lietā starp LELB un Aizputes Sv. Jāņa draudzi. Lai Dievs stiprina māc. Vari
Bitenieku un visu draudzes vadību, pašu draudzi, kas tik ļoti daudz centušies, lai nezaudētu
savu dievnamu! Dievs lai vada un svētī! Tāpat turpināsim lūgt par mūsu Liepājas Krusta
draudzi, mācītāju un vadību.
Pēc plenārsēdes daudz bija ko domāt, vēl vairāk, ko lūgt pateicībā Dievam par mūsu Baznīcu un katru tās Virsvaldes un Revīzijas komisijas locekli. Kad pirms daudziem gadiem
Latvijā sākās atdzimšanas un atjaunošanās kustība, mēs tik ļoti Dievam pateicāmies, jo Viņš
tieši tajā laikā mūs bija aicinājis dziļāk un pilnīgāk iesaistīties kopīgā darbā, lai atjaunotos
cerība un iedvesmotu visu mūsu Baznīcu.
Vai tāds laiks varētu atkārtoties? Mūsu gatavība atjaunot sadarbības padomes darbu vismaz radīs iespēju atsāk sarunu ar LELB. Dievs lai dod, ka mēs atrastu, kā vienoties Kristū, lai
mēs kopā veiktu savu īpašo aicinājumu un sevišķo misiju kalpot latviešu tautai! Dieva vārds
atgādina: „Kas tagad ir, tas jau sen ir bijis, un kas vēl būs, tas arī jau ir sen bijis, jo Dievs atjauno
nereti arī jau sen pagājušo.“ ( Māc. 3:15) Un mazliet vēlāk Mācītājs iedrošina un mūs mudina:
„No rīta sēj savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram, jo tu nezini, kas izdosies,
vai šis, vai tas, bet varbūt, ka izdodas arī abi vienlīdz labi.“ (Māc. 11:6) Lai Dievs svētī!
Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā,
+ Lauma
3.08.2018.
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FOTO Andris Atvars

Draudzes pilnsapulce.

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
Ievēlētās amatpersonas
Pilnsapulce 2018. gada 19. augustā vienbalsīgi ievēlēja sekojošās amatpersonas:
Priekšnieks – Kārlis Kasparsons, vicepriekšnieks – Jānis Dēliņš, sabiedrības sekretārs –
Edvīns Misa, kasieris – Andris Atvars, valdes rakstvedis – Jānis Kārkliņš, Dāmu kopas
pārstāve – Ģinta Pindard, Sv. Krusta baznīcas pārraugs – Mārtiņš Biršs.

Valdē ir amatpersonu trūkums
Pilnsapulce 19. augustā, kandidātu trūkuma dēļ, netika ievēlēta revīzijas komisija. Revīzijas komisijas locekles Gunta Delvere un Anita Vējiņa savu kandidatūru neuzturēja. Draudzes kasieris
Andris Atvars arī ziņoja, ka šis ir viņam pēdējais gads draudzes kasiera amatā.
Valde lūdz draudzes locekļiem palīdzēt sameklēt šīm gadam divus revidentus un 2019. gada pilnsapulcē uzstādīt kandidātus draudzes kasiera amatam.

Nesamaksātās nodevas
Draudzes loceklis, kas samaksājis savu nodevu par šo gadu un par iepriekšējiem diviem gadiem skaitās pilntiesīgs draudzes loceklis. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīcas un telpu lietošana, ieskaitot virtuvi
ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes locekļa izvadīšanas gadījumā, ir pieejamas bez maksas.

Novēlējumi baznīcai un kapiem
Aicinu draudzei padomāt savos testamentāros novēlējumos atcerēties arī Melburnas Latviešu evaņģēliski
luterisko draudzi. Ja ir vēlme iekļaut dāvinājumu Svētā Krusta baznīcai un kapiem, to varat viegli izdarīt,
pievienojot jūsu testamentam īsu juridisku grozījumu (kodicilu). Ar savu novēlējumu Jūs palīdzēsiet draudzes valdei nodrošināt baznīcas un kapsētas nākotni.

Tikšanās ar draudzes locekļiem
Priekšniekam ar mācītāju ir vēlme iepazīt draudzes locekļus un uzzināt, vai ir kādi trūkumi, un ja būtu,
kā tos novērst. Uzsveram, ka tikšanās ar draudzes locekļiem pa rajoniem ir mūsu SASKARSME UN
SADRAUDZĪBA AR DRAUDZES LOCEKĻIEM PA RAJONIEM, UN NAV DOMĀTA KĀ BĪBELES JEB EVAŅĢĒLIJA STUDIJU STUNDAS.

Draudzes diakonijas darbs
Līdz šim priekšnieka un mācītāja tikšanās ir bijusi ar locekļiem, kas dzīvo rajonos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 un
18. Nākošajā pusgadā turpināsim ar nākošajiem rajoniem.
Piedāvājums: Ja rajona loceklim ir grūtības nokļūt uz sava rajona tikšanos, varam piedāvāt aizvest vai
sarunāt tikšanos uz kādu citu reizi.

Mācītāja darba slodze
Vadoties pēc mācītāja darba līguma noteikumiem – The National Employment Standards (NES): MāDraudzes Vēstis
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cītājam ir 38 darba stundas nedēļā. Mācītājam arī pienākas divas brīvas dienas nedēļā. Turpmāk mācītāja
brīvas dienas ir katra pirmdiena un piektdiena.
Lūdzu ņemiet vērā, ka pirmdienās un piektdienās par jūsu neatliekamajiem jautājumiem variet sazināties ar draudzes priekšnieku.

Baznīcas talkas
Vairāku iemeslu dēļ talcinieku ierašanās uz mēneša talkām, kā arī uz gadskārtējo baznīcas talku ir mazs
talcinieku skaits. Valde pieņēma lēmumu, ka turpmāk pret samaksu sarunās darbinieku(s), kas regulāri tīrīs
baznīcas telpas, abus pagalmus, auto novietni, nopļaus abus mauriņus un apcirps krūmiņus. Lai palīdzētu
segt šādu baznīcas un baznīcas ārpuses apkopšanas izdevumus, valde griezīsies pie zāles lietotājiem ar lūgumu palīdzēt daļēji segt izdevumus.

Baznīcas remonta darbi
Valde apstiprināja amatnieku piedāvājumus – restaurēt iepuvušos baznīcas logus, baznīcas priekšdurvis
un baznīcas krustu par $26 318.60. Visa izmaksa tika segta no saziedotajiem līdzekļiem baznīcas un kapsētas
uzturēšanai kopš 2014. gada. Valde izsaka paldies draudzes locekļiem, kas ziedojuši līdzekļus baznīcas un
kapsētas uzturēšanai.

Sprīdīšu stipendija
Valde nolēma atbalstīt mācību iestādes, kas uzņēmušās pildīt BĒRNU UN JAUNIEŠU LATVISKO
AUDZINĀŠANU. Valde arī lūdz draudzes locekļiem pievienoties stipendijai ar savu ziedojumu. Tā kopīgi
atbalstīsim bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu tagad un nākotnē.
Šī gada Sprīdīšu stipendijas saņēmēji – Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola, Melburnas Latviešu vidusskola, Tērvetes bērnu vasaras nometne un Annas Ziedares Vasaras vidusskola.

Draudzes statūti un pilnsapulces protokols
Rules of Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation Inc, kas pieņemti valdes sēdē 2017. gada
19. jūlijā, apstiprināti draudzes pilnsapulcē 2017. gada 20. augustā un reģistrēti pie Comsumer Affairs Victoria.
Piezīme: Pilntiesīgs draudzes loceklis var iegādāties sev pilnsapulcē pieņemtos statūtus, kā arī pilnsapulces protokolu. Lūdzu sazināties ar valdes rakstvedi J. Kārkliņu (mob. Tālr. 0413 544 135). Jānis jums nosūtīs
draudzes statūtus un 2017. gada pilnsapulces protokolu bez maksas pa epastu, vai pa parasto pastu pret $10
samaksu kasierim.

Draudzes misija un mērķi
Misija: Noturēt latviešu sabiedrībai Melburnā dievkalpojumus, svētbrīžus, laulības, kristības, iesvētības
un apbedīšanas pakalpojumus.
Mērķi:
• veicināt un atbalstīt latviešu kulturālo un sociālo sadarbību, piedaloties un sadarboties ar latviešu organizācijām Melburnā un 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 draudzes locekļiem ari tiem kas nerunā latviski;
• palikt daļa no latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas, LELBĀL;
• uzturēt attiecības ar luterāņu baznīcu Austrālijā, LCA.
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2018. gada septembrī.
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši
Rita Gelbe
Aleksandrs Gārša
Lūcija Zaķis
Anna Supruns
Silvia Miglis
Armands Ļauļa

30.05.1925. – 19.08.2018.
12.02.1935. – 28.08.2018.
19.03.1911. – 6.09.2018. – 107 g.
2.08.1926. – 11.09.2018.
30.04.1937. – 15.09.2018.
4.03.1926. – 18.09.2018.

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

TRĪS VĀRDI!
„Šī ir diena, ko Kungs devis, gavilējiet un līksmojiet šodien!“ (Ps. 118:24 Jaunais tulkojums)

Jēzū Kristū, mīļotie!
Mēs dzīvojam Latvijas Valsts simtgades laikā un zīmē. Mēs varam un vēlamies no sirds
dažādos veidos pateikties Dievam par mūsu zemi un tautu.
118. Psalms iesākas un noslēdzas ar to pašu teikumu: „Pateicieties Kungam, jo Viņš ir labs,
jo uz mūžiem Viņa žēlastība!“ Pateicības nekad nevar būt par daudz.
Oktobra mēnesī kristīgā baznīca dažādos veidos svin un svinēs Pļaujas jeb ražas svētkus,
un tie vienmēr ir pateicības svētki. Kristīgam cilvēkam vienmēr ir par ko pateikties, ... „jo
Viņš ir labs, jo uz mūžiem Viņa žēlastība!“ (118:1;29)
Novembra mēnesī latvju tauta daudzās pasaules malās un zemēs priecāsies, pateiksies un gavilēs Tam
Kungam, svinot Latvijas Valsts 100. dzimšanas dienu!
Mēs ne vien pateicamies par Dieva vadību un žēlastību pagātnē, bet arī lūdzam Viņa palīdzību, žēlastību
un svētību šodien un nākotnē.
1935. gada 18. novembrī iesvētot/atklājot Brīvības pieminekli Rīgā, armijas (toreizējais Rīgas garnizona)
mācītājs Pēteris Apkalns sacīja Dieva Vārdus no 118. Psalma 24. panta: „Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis:
priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!“ Mums ir par ko priecāties un pateikties.
Decembra mēnesī iesāksies jaunais Baznīcas gads – Adventa laiks, kad mēs tuvosimies Kristus dzimšanas
svētkiem.
Šogad paliek 20 gadu kopš Melburnas Latviešu ciemā (1998. gada 6. decembrī) tika iesvētīta baznīca. Tā
ir liela svētība, ka Melburnas Latviešu ciemā ir sava baznīca. Baznīca Latviešu ciemā ir atvērta 24 stundas
diennaktī Ciema iedzīvotājiem, bet Ciema baznīcu regulāri apmeklē arī latvieši un viņu ģimenes, kuri nedzīvo Latviešu ciemā.
Mēs varam, un tā ir labi un svētīgi, katru jaunu dienu pateikties Tam Kungam par Viņa žēlastību, kas ik
rītu ir jauna!
Mācīsimies katrs un visi kopā būt pateicīgāki par to, ko mēs jau esam bagātīgi saņēmuši no Tā Kunga
rokām! Nenovērtēsim to par zemu.
„Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!“ (Ps. 103:2)
Sirsnībā,
Māc. Dainis
2018. gada 1. oktobrī
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –
no mazās zīles varens ozols izaug!

Izsaku īpašu paldies par sekojošiem ziedojumiem

Zeltīte un Kārlis Kasparsoni – draugu un ģimenes ziedojums sakarā ar Kārļa apaļo jubileju – $3000
Maija un Juris Mašinskas – $600

Ziedojumi līdz $400:

Zigrīda Ādamsons, Zigurds Kaņepe.

Ziedojumi līdz $200:

H. Kondarovska, A. Gārša, M. un R. Delverts, Dz. Luste, L. Bergmansons.

Ziedojumi līdz $100:

A. Šloss, Z. Ozoliņš, A. Švalbe, O. Siliņš, K. Ābele, A. un H. Fabinski, M. Lezdkalna.

DRAUDZES NODEVAS – 2018./2019.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
Pilnsapulce apstiprināja šī finansiālo gada nodevas tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā:
* pieaugušajiem locekļiem
– $175
bet
* studentiem starp 17 un 25 gadiem – $125

Nodevas var samaksāt:
Kasierim
– nosūtot čeku pa pastu, rakstot to uz Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārda;
Latviešu Ciemā – Veltai Strožai;
Baznīcā
– Mārtiņam Biršam;
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.

Nodevu parādnieki :
Vēl 52 locekļi ir parādā par iepriekšējo gadu $8950!
Atgādinām tiem locekļiem: ja nodevas 2 gadus pēc kārtas nav samaksātas, viņi ir automātiski izslēgti
no Draudzes!
Andris Atvars
Draudzes kasieris
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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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
Mācītājs / Pastor
Dainis Markovskis

20/61 Fraser Cres, WANTIRNA SOUTH. VIC 3125 Tel. 9800 5164
e-pasts: dainis.marko@gmail.com
Mob. 0490 837 067

Draudzes vecākais
Church Elder
Mārtiņš Biršs

e-pasts: martinbirss@live.com

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

Priekšnieks / President
Kārlis Kasparsons

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

Tel. 9850 1248
Mob. 0411 119 848

Vicepriekšnieks
Vice President
Jānis R. Dēliņš

PO Box 23, KEW, VIC 3101
e-pasts: latcon@ozemail.com.au

Tel. 9824 0707

Kasieris / Treasurer
Andris Atvars

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

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Sabiedrības sekretārs
Association’s Secretary
Edvīns Misa

e-pasts: edvins.misa@gmail.com

Mob. 0400 401 227

Valdes rakstvedis
Minutes 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

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

Sestdien, 3. novembrī, plkst. 11.00 Foknera kapsētā

KAPSĒTU TALKAS
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
Draudzes
vecākie kalpo

Datums

Apsveicēji

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri pušķo

Virtuvē

I. & E. Ārīši

I. Ārīte

Oktobris
7.
14.
21.
28.

Latviešu ciemā
M. Biršs
I. & E. Ārīši
E. Ārītis
Latviešu ciemā
M. Biršs
J. & M. Ozoli J. Ozols

M. Ozols

Novembris
4.

Latviešu ciemā

11.
18.
25.

M. Biršs
M. Biršs
M. Biršs

E. Misa
T. Pindard
J. & M. Ozoli J. Ozols
Kapusvētki

G. Pindard
M. Ozols

Daugavas vanadzes

E. Misa

G. Pindard

G. Pindard

Decembris
2.

Latviešu ciemā

9.

M. Biršs

16.

Latviešu ciemā

23.

M. Biršs

24.

M. Biršs

24.

M. Biršs

25.

Latviešu ciemā

30.

Latviešu ciemā

31.

Latviešu ciemā

T. Pindard

J. & M. Ozoli J. Ozols

M. Ozols

Futskrejā – Sv. Mateja baznīcā
K. & Z.
Kasparsoni

J. Kārkliņš

B. Muške

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

Svētdien, 9. decembrī, plkst. 11.00

Ziemassvētku ieskaņa un korāļu dziedāšana
Sv. Krusta baznīcā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills
Draudzes Vēstis
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BAZNĪCAS KALENDĀRS
2018. gada ceturtajam ceturksnim
OKTOBRIS
7. oktobrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

14. oktobrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

21. oktobrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

28. oktobrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

4. novembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

11. novembrī plkst.11.00

Lāčplēša dienas dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

18. novembrī plkst.14.00

Latvijas valsts svētku dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

25. novembrī plkst.11.00

Kapusvētki
Grosbaha kapos plkst. 10.00
Buģa kapos plkst. 11.00
Kociņa kapos plkst. 11.30

Foknera kapsētā

2. decembrī plkst.11.00

1. Adventa dievkalpojums.

Latviešu ciemā

9. decembrī plkst.11.00

Ziemassvētku koncerts.

Sv. Krusta baznīcā

16. decembrī plkst.11.00

3. Adventa dievkalpojums.

Latviešu ciemā

23. decembrī plkst.11.00

4. Adventa dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

24. decembrī plkst.14.00

Ziemassvētku dievkalpojums.

Sv. Mateja baznīcā
Futskrejā

24. decembrī plkst.18.00

Ziemassvētku vakara dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

25. decembrī plkst.11.00

Ziemassvētku dienas dievkalpojums.

Latviešu ciemā

30. decembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

31. decembrī plkst.17.00

Vecgada vakara dievkalpojums.

Latviešu ciemā

NOVEMBRIS

DECEMBRIS

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

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 ceturtajā svētdienā baznīcas zālē pēc kafijas galda plkst. 13.00 Bībeles studijas.
2018. gada tēma: „JĒZUS KALNA RUNA“.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2018. gadam

9. decembrī

Dievkalpojums plkst. 11.00.
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA
Nota Bene: pirms diev. PIETEIKT pie māc. ģimenes aizgājējus un
ģimenes aizgājējus, kas nav guldīti Foknera draudzes kapos.
Prāv. Priedkalns ievedīs un svētīs jauno valdi amatā.
Kapsētu TALKAS plkst. 11.00.
LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums plkst. 11.00
ar mācītāja J. Cālīša piedalīšanos
Karavīru piemiņas diena – akts un referāts sekos baznīcas zālē.
LATVIJAS valsts 100 gadu svētku dievkalpojums plkst. 14.00.
Kapusvētki – svētbrīži 3 kapsētās.
Sv. Krusta plkst. 10.00; māc. Buģa plkst. 11.00; māc. Kociņa plkst. 11.30.
Ziemassvētku ieskaņa un korāļu dziedāšana plkst. 11.00.

24. decembrī

Ziemassvētku VAKARA dievkalpojums plkst. 14.00.

24. decembrī
25. decembrī
31. decembrī

Ziemassvētku VAKARA dievkalpojums plkst. 18.00.
Ziemassvētku DIENAS dievkalpojums plkst. 11.00.
Vecgada VAKARA dievkalpojums plkst. 17.00.

28. oktobrī

3. novembrī
11. novembrī
18. novembrī
25. novembrī

Sv. Krusta baznīcā

Foknera kapsētā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Foknera kapsētā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Mateja baznīcā
Futskrejā
Sv. Krusta baznīcā
Latviešu Ciemā
Latviešu Ciemā

Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
2018. g. 20. septembrī
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

ALELDA PĀRVALDES VIEDOKLIS
Par LELB un LELBāL kopējo sanāksmi un abu Baznīcu apvienošanos
Par Latvijas un ārzemju latviešu luterisko Baznīcu kopējo sanāksmi Latvijas
Universitātes telpās 2018. g.26. jūnijā un
sarunām par abu Baznīcu apvienošanos
Par šo kopējo sanāksmi Latvijas
Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus
Latvijas (LELBāL) Virsvaldes (BV) vārdā ir rakstījusi Sandra Kalve un viņas
raksti 24. – 25. jūlijā iespiesti laikrakstos
Laiks, Latvietis un Austrālijas latvietis. Papildinot viņas
apceri, izsaku stingru Austrālijas un Jaunzēlandes Latviešu evanģēliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA)
Pārvaldes atbalstu abu Baznīcu apvienošanās procesam.
ALELDA Pārvaldes viedoklis ir vispirms konstatēt un
atzīt, ka abas Baznīcas ir pirms – 2. pas. kara – LELB
1928. g. Baznīcas Satversmē noteikto tiesību mantinieces
un darbības turpinātājas. Ar šādu atzīšanu abas Baznīcas,
kā līdztiesīgas māsas, bet katrai turpinot darboties savā iekārtā, kas LELBāL gadījumā ieskaita sieviešu ordināciju,
apvienotos kā viena Latvijas evaņģeliski luteriska Baznīca,
LELB, kopējā darbā un dievkalpošanā.
Pirmskara – LELB tiesību pēctecību konstatējam:

Šodienas LELB, kuras de iure tiesību pēctecība ir
turpinājusies bez pārtraukuma līdz šodienai, jo nelegāla
okupācija nevarēja Baznīcai atņemt tās juridiskās tiesības;
de facto tiesības okupantu varas iestādes gan pārtrauca no
1946. g. 27. februāra līdz 1991. g.21. augustam; pēc šā
perioda Baznīca varēja atjaunot šīs tiesības, tādējādi pilnveidojot savu pirmskara – LELB tiesību pēctecību.
LELBāL – gan de iure, gan de facto tiesības turpinājās
bez pārtraukuma. 1945. gadā arhibīskaps T. Grīnbergs, ar
sava amata zizli un amata krustu, un Baznīcas Virsvaldes
vairākums, padomju okupācijai tuvojoties, aizgāja trimdā,
lai turpinātu Baznīcas darbu ārzemēs. Izkārtojumi atsevišķās trimdas zemēs, kā inkorporācijas, statūti, darbības noteikumi bija vietējās darbības nepieciešamības, kas nemainīja Baznīcas, kā LELB-ārpus Latvijas, statusu un pēctecību.
Apvienošanās procesam būs jāparedz, ka abas Baznīcas iesākumā turpina darboties katra savā ierastajā kārtībā, bet tikai laika tecējumā būs panākama izlīdzināšanās
un saliedēšanās.
Prāvests Jānis Priedkalns,
ALELDA Pārvaldes priekšnieks
2018. g. 26. jūlijā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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GROZĪJUMI LIKUMĀ PAR LUTERISKO BAZNĪCU –
PATIESI FUNDAMENTĀLI
Saeimā iesniegti grozījumi Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas likumā, kuriem ir fundamentāla nozīme –
gan attiecībā uz patiesu vēstures aprakstu, gan attiecībā
uz okupācijas seku novēršanu.
Latvijas Evanģēliski luteriskā baznīca (LELB) izveidota 1922. gadā, bet 1928. gadā pieņemta tās Satversme.
Pēc Otrā pasaules kara un Latvijas okupācijas uz šīs Satversmes pamata savu darbu ārzemēs turpināja Latvijas
Evanģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL)
kā LELB pēctece.
Savukārt padomju okupācijas laikā 1948. gadā luterāņu baznīca Latvijā bija spiesta parakstīt okupācijas varas
sagatavotu baznīcas Satversmi. Pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā LELB ieguva juridiskas personas statusu. Tādējādi tikai nosacīti LELB var tikt uzskatīta par
1928. gada Satversmes mantinieci.
Tādējādi pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā faktiski bija divas Latvijas luterāņu baznīcas – LELB
un LELBĀL. Divas baznīcas ir okupācijas rezultāts.
Mēs kategoriski noraidām Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas likuma papildināšanai piedāvāto preambulas tekstu, kas vēsturi apraksta nepatiesi. Preambulā
LELBĀL vispār nav pieminēta, tādējādi piedāvātais teksts
ignorē latviešu trimdas un arī LELBĀL eksistenci. Mēs
noraidām šādu latviešu tautas šķelšanu.
Otrā pasaules kara un sekojošās okupācijas rezultātā
LELB pretēji tās gribai tika sadalīta divās baznīcās, kuras abas turpināja darboties apstākļos, kādus pieļāva dzīve
trimdā vai padomju okupācijas režīms. Pirmskara LELB
veidoja luterticīgo kopums, kuri bija pauduši savu gribu
apvienoties LELB. Tiem luterticīgajiem, kuri kara un
okupācijas dēļ pameta Latviju pret savu gribu, un viņu
pēcnācējiem, kas trimdā nodrošināja LELB 1928. gada
Satversmes un tradīciju nepārtrauktību, ir tikpat lielas
tiesības uzskatīt sevi par piederīgiem tai baznīcai, kura
darbojās līdz okupācijai, cik tiem luterticīgajiem, kuri
savu reliģiju varēja praktizēt Latvijā. Šajā ziņā zīmīga ir
LELB izmantotā analoģija ar Latvijas Republiku, tikai
LELB piemirst, ka atjaunoto Latvijas Republiku veido arī
tie pilsoņi, kuri bija Latvijas pilsoņi līdz Latvijas okupācijai un šo personu pēcnācēji – neatkarīgi no viņu pašreizējās dzīvesvietas.
Deviņdesmito gadu sākumā bija panākta abpusēja noruna, ka LELB darbojas Latvijā, savukārt LELBĀL – ārpus Latvijas. 1993. gadā tika izstrādāts abpusējs baznīcu
vienotības līgums un kopīgi darbības noteikumi, tomēr
vienotību nav bijis iespējams sasniegt. 2006. gadā LELB
izveidoja draudzi Īrijā, sekojot Latvijas cilvēkiem, kuri devās uz turieni strādāt. Savukārt Latvijā vairākas luterāņu
draudzes izvēlējās iestāties LELBĀL, tādējādi izveidojot
LELBĀL Latvijas iecirkni, kuru līdz šim nevarēja reģistrēt, bet Satversmes tiesas nesenais spriedums ļauj secināt,
ka Latvijā var juridiski reģistrēt divas evanģēliski luteriskās baznīcas.
Pirmskara LELB pēctecības jautājums LELBĀL ir
nozīmīgs tādēļ, ka tās sastāvā esošajiem luterticīgajiem ir
svarīgi saglabāt savu līdz šim uzturēto identitāti ar to baznīcu, kura darbojās līdz Latvijas okupācijai.

Lai gan abas baznīcas ir atšķirīgas, abas saredz savu
identitātes pēctecību ar pirmskara LELB, līdz ar to arī
tie draudžu locekļi, kas ir izvēlējušies palikt LELBĀL,
saglabā savu kā LELB pirmskara baznīcas pēcteču identitāti. Šajā ziņā luterāņu baznīcas Latvijā norāde, ka tie,
kas vēlējās atjaunot savu piederību kādai LELB draudzei,
pēc atgriešanās Latvijā to ir izdarījuši, nav jēgpilna. Laikā
kopš Latvijas okupācijas abas uz pirmskara LELB pamata
izveidojušās baznīcas ir darbojušās pēc atšķirīgiem modeļiem (LELBĀL darbojas pēc 1928. gada Satversmes, kas
paredz sinodālu (decentralizētu) baznīcas pārvaldes modeli, savukārt luterāņu baznīcas Latvijā spēkā esošā Satversme paredz vairāk episkopālu (centralizētu) baznīcas
pārvaldes modeli), turklāt starp abām Baznīcām pastāv
vismaz šobrīd nepārvarama viedokļu atšķirība attiecībā
uz sieviešu ordināciju.
Atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņām valsts
nedrīkst izdarīt spiedienu uz reliģisko kopienu, lai pret
pašas gribu pakļautu to vienai vadībai, tādēļ likuma grozījumi nedrīkstētu radīt tādu situāciju, ka vienai baznīcai – LELB – tiek piešķirtas lielākas tiesības, tādējādi radot citas baznīcas – LELBĀL – locekļiem pamudinājumu
pāriet uz LELB.
Attiecībā uz LELB apgalvojumu, ka valsts jau ir atzinusi LELB kā pirmskara luterāņu baznīcas Latvijā tiesisko
mantinieci, jānorāda, ka ne līgums starp valsti un LELB,
ne arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums nerisina tiesību pēctecības jautājumu. Savukārt, pieņemot
lēmumus atgriezt LELB un LELB draudzēm tām līdz
Latvijas okupācijai piederējušos īpašumus, valsts iestādes
ir vērtējušas LELB pēctecību vienīgi īpašuma tiesību atjaunošanas kontekstā (uz ko LELBĀL nekad nav pretendējusi). Savukārt jautājumu par to, vai un kādā mērā par
luterāņu baznīcas Latvijā tiesību pārmantotāju atzīstama
LELBĀL, tās līdz šim nekad nav vērtējušas.
No iepriekš sacītā izriet tas, ka valsts atbildība būtu
likumā ierakstīt, ka LELBĀL un LELB abas ir 1922. gadā
dibinātās Baznīcas mantinieces. Tāpat pēcteču lokā jāieskaita arī Latvijas evanģēliski luteriskās vācu draudzes.
Savukārt abu baznīcu atbildība būtu veidot LELB un
LELBĀL diskusiju par pēdējiem 25 gadiem, pārrunāt vērtības, kurām luterāņi Latvijā seko. Tieši 1928. gada Satversmes kontekstā jādiskutē arī par šā gada aprīlī piedāvātajām fundamentālajām izmaiņām LELB likumā.
Saeimai būtu jāizvērtē, kuri ir baznīcas iekšējie jautājumi un par kuriem reliģiskās dzīves jautājumiem ir
kompetenta lemt valsts. Tāpēc Saeimā iesniegtie Latvijas
Evanģēliski luteriskās Baznīcas likuma grozījumi ir tiešām fundamentāli gan pašai baznīcai, gan visai sabiedrībai. Par tiem ir nopietni jādiskutē un to darīt jāaicina arī
vēsturnieki, konstitucionālie juristi, Eiropas tiesību eksperti, politologi. Tikai pēc diskusijām būtu jāpieņem lēmums par grozījumu saturu un tālāku virzīšanu Saeimā.
Kārlis Žols,
1. jūnijs, 2018 8.13
Autors ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Latvijas iecirkņa prāvests

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PBLA VĒSTULE SAEIMAI
Par likumprojektu „Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā“
Ļoti cienījamai Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrnieces kundzei
Augsti godājamiem Latvijas Republikas Saeimas deputātiem
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godājamie Saeimas
deputāti, dāmas un kungi!
Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas (LELBĀL) ir bijusi
nozīmīga latviskuma, valstiskās idejas, valsts nepārtrauktības uzturētāja padomju okupācijas gados. LELBĀL iesaistījās valstiskās neatkarības atjaunošanā 1990. gadu sākumā un sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas sabiedrības attīstībā šobrīd.
Diemžēl Saeimā 1. lasījumā šī gada 27. septembrī pieņemtie grozījumi Reliģisko organizāciju likumā,
kas paredz noteikt, ka tradicionālā baznīca Latvijā ir tikai un vienīgi Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca
(LELB), noliedz un ignorē to, ka okupācijas laikā daļa Latvijas luterāņu bija spiesti dzīvot trimdā, kur turpināja Latvijas luterāņu draudžu darbu visus okupācijas gadus, pulcējot latviešus, saglabājot valstisko apziņu,
lai varētu to skaidri aizstāvēt neatkarības atjaunošanas laikā. Vienlaicīgi 25. septembrī Saeimas Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja virzībai pirmajā lasījumā grozījumus Latvijas evaņģēliski luteriskās
Baznīcas likumā, kas paredz noteikt, ka vienīgā Latvijas luterāņu baznīcas tiesību pārmantotāja ir LELB,
pilnībā ignorējot LELBĀL darbību, mantojumu un nozīmi okupācijas gados un neatkarības atjaunošanā.
Esam dziļi sarūgtināti par šāda, nepārdomāta, Latvijas sabiedrību šķeļoša likumprojekta virzību Saeimā,
kas ignorē un nonicina trimdas latviešu un luterāņu ieguldījumu mūsu valsts un tautas attīstībā. Lūdzam
darīt visu, kas Jūsu spēkos, lai šādas nepārdomātas normas netiktu iestrādātas attiecīgajos likumos.
PBLA uzskata, ka, pieņemot likumu „Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā“,
Saeima rīkotos pretēji Latvijas Republikas Satversmei, un pieprasa, lai Latvijas Republikas Saeimas
deputāti šādus grozījumus neatbalsta. Šādu rezolūciju gadskārtējā PBLA valdes sēdē 2018. gada 28. septembrī Latvijas Republikas Saeimai vienoti paudušas un parakstījušas visas PBLA sastāvošās diasporas mītņu zemju centrālās dalīborganizācijas – Amerikas Latviešu apvienība, Eiropas Latviešu apvienība, Latviešu
Nacionālā apvienība Kanādā, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Krievijas Latviešu kongress un
Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienība.
Ar patiesu cieņu,
PBLA valdes un visu tās dalīborganizāciju vārdā –
Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde
Rīgā, 2018. gada 3. oktobrī
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

SAKARĪBAS
Uzruna „Svētrītam“ Pļaujas svētkos

Mt 13, 3-9: (Kristus) runāja līdzībās:
Redzi, sējējs izgāja sēt. Cita sēkla krita
ceļmalā, un putni nāca un to apēda; cita
krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz
zemes; bet cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi to
nomāca; bet cita krita labā zemē un nesa
augļus, cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus. Gal 6, 7:
Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to
viņš arī pļaus.
Šodien svinam Pļaujas svētkus. Katru gadu ir raža,
kas ienākas. Tā darbojas pasaule, kā saka Sv. Raksti
1 Moz 8, 22: Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sē-
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šana un pļaušana. Bet pasaule darbojas šādi tāpēc, ka to
darbina Dievs – Radītājs, Uzturētājs, Svētītājs. Lai kādi
nebūtu laiki – raža, neraža, kari – šī sakarība, kas nodrošina mums pārtiku, ir bijusi, pastāv un būs, jo to uztur
mūžīgais un nemainīgais Dievs.
Bet Baznīcā svinam ne tikai to, ka Dievs mums nodrošina dienišķo maizi. Pļaujas svētki ir nozīmīgi ar to,
ka tie atgādina, ka mēs vienmēr esam un būsim atkarīgi
no Dieva Radītāja, un atkarīgi ļoti plašā nozīmē. Viņš
var dot ražu vai neražu, bet Dieva visvarenība parādās,
ka arī neražas un posta laikā, kuru ļoti bieži mēs, cilvēki,
viens otram sagādājam, tās sēklas, kas ir iesētas labā zemē,
tomēr izaug. Šo Viņa visvarenību, kas ir pāri apstākļiem
Nr. 20

un neražas gadiem, pašu cilvēku izraisītajam postam, tad
arī svinam.
No visa, ko par sēju – pļauju runā Sv. Raksti, mums
šodien ir svarīgas divas sakarības.
Pirmā ir Gal 6, 7: Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tas ir iegājis tautas parunā kā ko sēsi, to pļausi. Vai kā t.s. „dzīves dzelzs
likums“ – cēlonis – sekas. Ja tiek radīts kāds cēlonis, tam
noteikti būs arī sekas. Tas attiecas ne tikai uz individuālo
dzīvi, bet daudz lielākā mērā arī uz sabiedrību kopumā.
Tas ir Dieva brīdinājums nepievilties ar bezatbildību,
savtīguma un pasivitātes prioritāti savā un sabiedrības
dzīvē. Šodien īpaši vajadzētu brīdināt no pēdējās. Nupat
Latvijas avīze publicēja interviju ar kādu bijušo latviešu
brīvprātīgo cīnītāju Andri Ukrainā. Viņaprāt, Ukrainu
līdzās Krievijas imperiālismam līdz šodienas problēmām
noveda arī tās iedzīvotāju politiskā pasivitāte un tuvredzība. Pēc 2004. gada Oranžās revolūcijas iestājās apātija un vilšanās korupcijas un oligarhu cīniņu dēļ. Tādēļ
2010. gadā daudz rietumniecisko un nacionālo ukraiņu
negāja uz vēlēšanām. Savukārt prokrieviskie vēlētāji mobilizējās, un par prezidentu ievēlēja Janukoviču, kurš valsti bīdīja Krievijas ietekmē. To izjauca Maidana protesti,
ievadot šībrīža notikumus, – Krimas okupāciju un karu
Austrumukrainā.1
Ja šī pirmā sakarība ir satraucoša un brīdinoša, tad
otrā ir mierinoša. Tā ir Dieva mīlestības, apsolījuma
vēsts, ka tā pļauja, kas notiek pēc Viņa gribas, tiek svētīta
ar daudzkārtīgiem augļiem – 30, 60, pat 100 kārtīgiem.
Līdzībā redzam, ka sējējs saskaras ar dažādām augsnēm, bet lielos mērogos gala rezultāts tomēr ir tas pats:
sēkla uzdīgst, sējējs turpina katru gadu sēt un pļaut, jo
Dieva likumsakarība darbojas.
Parasti par sevi esam raduši domāt aritmētiski, ka
1 = 1. Tad grūtos brīžos skan bezspēka retoriskais jautājums: ko gan var viens? Bet Dievs parāda, ka pie zināmiem
priekšnoteikumiem tas var būt arī citādi. Ka viens piepeši
var dot milzīgu rezultātu, t.i., ka 1 = 30, 60, 100.
Ir nosacījumi, kuros rezultāti ir daudzkārt lielāki nekā
cilvēku pieliktā piepūle. Tā sevi parāda Dieva iedarbība,
ko saucam par svētību – esam pielikuši salīdzinoši maz
darba, kuru Dievs atlīdzina, rezultē ar daudzkārt lielāku iznākumu. Galvenais nosacījums tam: kas tiek sēts?
Ja Dieva vārds, vai plašākā nozīmē – notiek Dieva vārda
mācīšana visdažādākajos veidos, vai pat visplašākajā nozīmē – darbība saskaņā ar Viņa gribu, tad tai pieder šis
milzu pavairošanas apsolījums.
Sēkla kā fenomens ir kas apbrīnojams. Nieka izmēra
zīlē ir jau sākotnēji iekodēts milzu ozols. Mazajā zīlē ir
apslēpts grandiozs spēks.
Par Kristus sludināto bija izbrīnīti pat malā stāvētāji:
Jauna mācība ar spēku! (Mk 1, 27). Spēks izraisa ne tikai
respektu, bet arī piesaista piekritējus un sekotājus. Atcerēsimies, kādu milzīgu spēku atraisīja Atmodas sākumā
komunistu laikā aizliegtā Latvijas himna – Dievs, svētī
Latviju!
Šie vārdi ir latviešu kā valstsnācijas ģenētiskais kods.
Tas norāda uz sakarību: pirmajā vietā Dievs, tad Latvija,
latviešu dzimtene tās valstiskuma veidā. Kad vērtību prioritāte ir šāda, Dievs to svētī. Tad no salīdzinoši nelielas
mūsu piepūles ir milzu rezultāti.
Šī nozīmīgā sakarība Sv. Rakstos tiek ilustrēta ar
Jēzus vārdiem: Jūs esat zemes sāls; jūs esat pasaules gaišums (Mt 5, 13-14). Gaisma un sāls var iedarboties ar milzu efektu.
Lai cik bieza nebūtu tumsa, viens gaismas stars var
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tajā iezīmēt pareizo ceļa virzienu vai kliedēt to pavisam.
Tas ir atgādinājums, un stiprinājums tiem, kas cīnās par
sabiedrībā nozīmīgām kopvērtībām, un paguruma brīžos
saka, ka viņu balss bieži netiek sadzirdēta ikdienas aktualitāšu jūklī.
Abās sakarībās Dievs pievērš uzmanību pareizajai lietu kārtībai.
Pasaulē, lai cik mainīga tā kļuvusi, joprojām darbojas
un pastāv kādi nemainīgi lielumi, kā negatīvi, tā arī pozitīvi. Būtiskākais no negatīvajiem ir cilvēka grēcīgums,
kas izpaužas kā savtīgums visā spektrā, no ļoti nemanāma
līdz klaji nekaunīgam.
Diemžēl cilvēks bija, ir un paliks grēcinieks. Visas
pārmaiņas ir tikai sekundāras un galvenokārt dekoratīvas. Tāpēc nopietni ir jārēķinās ar šo pirmo Dieva sakarību – ko sēsi, to pļausi. Nepievilieties, rausēji, nekrietneļi,
nelieši, utt., Dievs neļaujas apsmieties, jūsu rīcībai bija,
ir un būs sekas, ļaunumam un bezkaunībai nav pēdējais
vārds. Savukārt, labās gribas cilvēki, atcerieties, ka ļaunums triumfē, kad neko nedarāt tā novēršanai, kad ieraujaties sevī vai ieslīgstat apātijā.
Bet būtiskākais no pozitīvajiem lielumiem ir otrā sakarība, ja kas notiek saskaņā ar Dieva vārdu, Viņa gribu,
tad šāda rīcība tiek svētīta, tā rezultējas neproporcionāli
lielos augļos.
Tāpēc mums jābeidz uz sevi skatīties globālisma ideoloģijas ietekmē kā uz statiski aprobežotām anonīmām
demogrāfiskām vienībām, kas pēc pasaules ekonomisko
spēku patvaļas ir migrējami no vienas darbaspēka pieprasījuma zonas uz citu. Paraudzīsimies uz sevi kā uz zīlēm.
Zīmīgi, ka Latvijas Monētu nams par godu Latvijas
simtgadei izlaidis medaļu Lāčplēsis. Monētu nama pārstāvis Gints Rijnieks saka: Medaļā attēlotā Lāčplēša cīņa
ar lāci simbolizē latviešu tautas spēku un nepārejošās alkas
pēc neatkarības. Lāčplēsis ir spēcīgs latviešu gara un spēka
simbols un tādēļ arī medaļas aversā ir uzraksts „Varonis mīt
katrā no mums“. Mēs aicinām katru latvieti apzināties šo
spēku.2
Gribētos sacīt vairāk, nevis tikai apzināties šo spēku,
jo tad tas ir tikai potenciāls, un kā tāds var palikt nelietots
snaudas režīmā, bet likt šim spēkam darboties! Proti, zīle,
kas mūsos, jāieliek kā labā augsnē un jārada nosacījumi,
lai tā izaugtu par lielu ozolu! – Dievam par godu un Latvijai par svētību!
Šī Kristus līdzība vēsta, ka vērtības, kas ir no Dieva,
pastāv un pastāvēs, neskatoties uz akmeņaino zemi, t.i.,
cilvēku savtību, vienaldzību, ērkšķiem – šķēršļiem, ko ienaidnieks sēj. Pāri tam ir Dieva visvarenība, kas ir Viņa
radītājā sēklā. Tādēļ vērtības, kas ir no Dieva, pastāv un
pastāvēs Viņa spēkā.
Var izplesties impērijas, bet tautas aizstāvēs savas zemes, kas tām ir Dieva dotas. Var tikt ieguldīti milzu līdzekļi, lai izplatītu amoralitāti un kosmopolītismu, bet
veselais saprāts tam vienmēr pretosies un tik un tā uzvarēs. Tāpēc, ka veselais saprāts nu jau vismaz pāris gadu
tūkstošus ir mācījies paklausīt tam, ko Dievs Sv. Rakstos
ar šīm vienkāršākajām sakarībām māca - kaut vai ar šīm
divām, – vienu par Dieva patiesību, otru par Dieva mūs
nepelnīti svētošo mīlestību.
Mācītājs Guntis Kalme
7.10.2018.
1
2

http://www.la.lv/var-but-ari-daudz-sliktak
https://nra.lv/izklaide/259244-izlaiz-simtgadei-veltitumedalu-lacplesis-kuru-var-iegut-bez-maksas.htm
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LŪCIJAS ZAĶĪTES NEKROLOGS
Apgūlās mūs’ māmiņa
Zem zaļāsi velēniņis,
Gana bija piekususi,
Garu mūžu dzīvodam’!
Mūsu mīļā mammiņa un Omīte, dzimusi 1911. g.,
nodzīvoja garu, garu mūžu, savai simtgadei jau daudz
gadu pāri un savā mūžā piedzīvoja tik daudz pārmaiņu
un pārdzīvojumu.
Jau agrā bērnībā viņa zaudēja savu māti un pirmā pasaules kara laikā arī savu tēvu. Bērnība pagāja pie audžu
vecākiem.
Savu ģimenes dzīvi viņa uzsāka 1933. g., kad salaulājās ar Arvīdu Zaķīti, un ģimenē ieradās meitas – mēs
abas māsas.
Tikai nedaudz gadu pēc tam nāca otrais karš; bija
jāzaudē dzimtene un trimda atveda ģimeni šurp uz tālo
Austrāliju. Tas bija rūpju un grūtību laiks, sevišķi pēc
tam, kad zaudēja savas dzīves līdzgaitnieku.
Mīļo māmulīt!
Tava dzīves jēga bija darbs. Tev nepatika sēdēt dīkā –
rokas allaž gribēja ko darīt. Tev patika daba, puķes un
ziedi. Sevišķi Tu vienmēr atcerējies Latvijas lauku un pļavu puķītes. Tās Tev bija ļoti tuvas – tādi vienkārši ziediņi.
Krietni vēlu mūžā Tu sāki zīmēt un gleznot, sevišķi
puķes un dabas skatus. Vēl pēdējos mūža gados, kad redze to Tev vairs neļāva, Tu tomēr ilgojies kaut ko uzzīmēt.
Ilgus Tavus mūža gadus, Tev allaž bija kāds mazs
draudziņš, sunītis, un jūs abi viens par otru ļoti rūpējāties.
Draudzība Tev bija svarīga. Tu necenties būt uzmanības centrā, bet Tu negribēji būt viena. Tev patika būt kopā
ar citiem, ar draugiem, kādu domu pateikt, pārmainīt. Tu
vienmēr mācēji pat svešam pateikt kādu labu vārdu.
Tev bija liels pantiņu un dzejolīšus krājums atmiņā un

bieži kādu iepini sarunās. Tava atmiņa uz to bija tiešām
apbrīnojama, gandrīz līdz pašām mūža beigām.
Dievs Tev bija ļoti tuvs. Tu viņam uzticēji savas bēdas
un priekus, un mūža beigās ļoti ilgojies būt pie Viņa. Tagad nu Dievs Tavu lūgšanu uzklausīja, un Tu esi pie Viņa,
Viņa mierā.
Mīļo māmulīt, lai Tev tagad salda dusa bez rūpēm un
bez nemiera.
Mēs, Tavi bērni, mazbērni un mazmazbērni pateicamies Dievam par Tavu garo mūžu, par to, ka Tu par
mums gādāji un rūpējies, par Tavu padomu un mīlestību.
Mēs Tevi vienmēr paturēsim savās sirdīs.
Tu aizgāji uz debesu pļavām,
Vēl daudz mīļu vārdu pateikt Tev nepaspēju,
Tie as’rās manās zied
Kā mazas vizbulītes
Ziedlapiņām rasainām.
2018. g. 13. septembrī

Mana mīļā Omīte, mūsu Omīte un arī vecā Omīte

Sīki krūmiņi ielas malā,
Man, mums, bija liels gods, ka biji tik ilgi mūsu vidē
un mīlēji mūs visus. Tu rādīji mums ceļu, baudīji mūsu
Sīkājos krūmiņos zvirbulīts tup
priekus un bēdas un devi mums padomus kopš mūsu maSavilcies, sarāvies kamoliņā
zām dienām.
Knābītis laukā kā adatiņa.
Dienas gavilē –
Šis ir viens no daudziem dzejoļiem Tu man/mums
Vakari skan
mācīji. Katru dienu Tu skaitīji mums jaunu dzejolīti/panAk, kā šai pasaulē
tiņus un mēģināja to mums iemācīt. Šis mums vienmēr
paliksies atmiņā:
Patikās man’
Ir māte mani mācījusi:
Dievišķā gudrība
Ka vieglāk kalnā nastu nest
Augstākais prāts –
Un pērkonlaikā krustu mest.
Sargi mūs pavadi –
Ir māte mani mācījusi:
Līdzi mums nāc.
Ik bitei ziedo ceļu griezt,
Tagad Tu esi pie Dieva, vieglas smiltis un saldu dusu.
Pie mātes bēdās vaigu spiest.
Ir māte mani mācījusi:
Pie galda rāmi Dievu lūgt,
Bez prieka puķu nenoplūkt.
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„LAI NAV NEDZ UZVARĒTĀJA, NEDZ ZAUDĒTĀJA“
Lauma Zušēvica – Intervija

FOTO Edvīns Erkmanis

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskape Lauma Zušēvica
šovasar viesojās Latvijā, kur notika gan LELBĀL Virsvaldes plenārsēde, gan tikšanās ar LELB arhibīskapu Jāni
Vanagu un LELB Virsvaldi un tika lemts par abu luterisko baznīcu Sadarbības padomes atjaunošanu. Sarunā
ar arhibīskapi – gan par to, gan, kā motivēt jauniešus reliģiskām jūtām.
Dace Kokareviča: „Sarkanās līnijas ir droši vien pārkāptas no abām
pusēm,“ intervijā par abu luterisko baznīcu attiecībām man pavasarī sacīja
LELB pārstāvis Kaspars Upītis. Bet daļā sabiedrības neizpratni LELB
likumprojekta sakarā raisīja LELB pretenzijas būt vienīgajai pirmskara
laika Latvijas luteriskās baznīcas pēctecei. Pēc protestiem LELB arhibīskaps
Jānis Vanags sacīja, ka LELB vairs neuzstāj uz to, ka LELB tiktu atzīta
kā vienīgā pirmskara laika evaņģēliski luteriskās baznīcas pēctece.
Lauma Zušēvica: Virsvaldes sēdēs daudz laika aizņēma jautājums
par mūsu vēsturisko pēctecību un gatavību aizstāvēt to, kas mēs esam,
gadījumā, ja tas tiktu apdraudēts ar LELB likumprojektu. Kad kopā
izrunājām šos jautājumus ar LELB Virsvaldi, varējām katrs dalīties savās
sāpēs. Tās ir abpusējas. LELB ļoti sāpēja tas, ka tā nosaukta par Padomju Savienības baznīcu, bet mēs oficiāli atkārtoti apliecinājām, ka tas ir
pārpratums. Neviens nesaka, ka tā LELB, kas ir tagad, būtu tā pati, kas
1948. gadā.
Taču mūsu sāpe ir tā, ka LELB deklarēja likumprojekta preambulā, ka
tā ir vienīgā pēctece tai luteriskajai baznīcai, kas Latvijā darbojās pirms
Arhibīskape Lauma Zušēvica.
Otrā pasaules kara. Un ne ar vārdu nepieminēja mūsu baznīcas darbu
un arī ārzemju latviešu milzīgos centienus – nepārtraukti ne tikai lūgt par Latviju, bet mēģināt palīdzēt visdažādākajos veidos ļaudīm un tautai, kuru mēs mīlējām un mīlam un kurai turpinājām kalpot.
Es būtu naiva, ja domātu, ka pēc abu baznīcu tikšanās un lietu izrunāšanas tās automātiski mainīsies un
Sadarbības padome veikli visu atrisinās. Mēs nolēmām atjaunot Sadarbības padomes darbību, bet kādā formā tas
notiks, vēl nezinām. Jo daudz kas ir mainījies kopš tā laika, kad Sadarbības padome pārtrauca satikties. Notika
tā, ka LELB sāka darboties Īrijā, kas bija ārpus LELB teritorijas. Mēs pēc tam ienācām Latvijā un vēlējāmies
izveidot savu iecirkni un darboties paralēli LELB, zinot, ka mums ir atšķirīgas teoloģijas izpratnes.
Notiek arī tiesvedības par īpašumiem. Katrai draudzei vajadzīga vieta, kur pulcēties, un tās draudzes,
kas iestājušas LELBĀL, cīnās, lai paturētu savu dievnamu un tās telpas, kur kalpojušas līdz šim. Tie ir grūti
jautājumi.
Es cerētu, ka turpmāk, sniedzoties viens otram pretī, mēs rastu risinājumus, kur mēs nerunātu nedz par
uzvarētājiem, nedz zaudētājiem. Jo uzvara pieder tikai Kristum. Mums kā baznīcām pat nevajadzētu domāt
tādās kategorijās, kurš kuru uzvarēs. Jo Kristus augstākais bauslis māca mīlēt Dievu pār visām lietām un
savu tuvāko kā sevi pašu. Jautājums, kā to praktiski īstenot starp divām baznīcām...
Dace Kokareviča: Jurists Egils Levits atzinumā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba grupai
pauda, ka par abu baznīcu pēctecību var teikt „viena stumbra divas lapotnes.“
Lauma Zušēvica: Esmu to lasījusi ar lielu pateicību. No LELB puses ir izteikts, ka LELBĀL, darbojoties
Latvijā, ar nolūku mēģinātu kādu draudzi atkabināt no LELB. Mēs to neesam darījuši un nedarīsim. Liepājas
Krusta draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze LELB Sinodē bija pateicis, ja Sinode nobalsos par noteikumu, ka
sievietes neordinē, tad viņš izstāsies. Toreiz, 2016. gadā, šis mācītājs, kuru mēs jau pazinām kā savulaik Vācijā
strādājušu, arī izstājās no LELB un lūdzu mums viņu uzņemt. Draudze nobalsoja – viņam līdzi doties un arī
lūdza mūs viņus uzņemt.
Amerikā ir vesela rinda luterāņu baznīcu, kas katra darbojas neatkarīgi no citām. Bet mums tā situācija ir
sarežģītāka, jo abas esam latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas, piederīgas vienai tautai un mums ir mīļa šī
zeme. Es piedzimu Amerikā. Taču, ja par mūsu vecvecākiem un vecākiem kāds šeit saka: „Viņi izvēlējās pamest
Latviju,“ – tā nav taisnība. Viņi bija Otrā pasaules kara bēgļi un bēga no komunistiem, glābjot dzīvības, lai pašus
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un bērnus vai nu nenošautu, vai neizsūtītu uz Sibīriju.
Tagad diasporā ir daudz Latvijas latviešu, un viņi nāk pie mums. Neprasām, lai izstājas no draudzēm Latvijā. Viņi nesaprot šo strīdu starp baznīcām: viņi labi jutās Latvijā un labi jūtas pie mums. Ārpus Latvijas ir
cilvēki, kas svētdienās klausās dievkalpojumu pārraides no Latvijas, un Latvijā pazīstu cilvēkus, kas klausās
dažu mūsu mācītāju sprediķus, jo globālajā virtuālajā pasaulē to viegli izdarīt.
Mēs esam ceļā uz to, lai redzētu, ko sadarbībā iespējams atjaunot.
Dace Kokareviča: Vai LELBĀL draudzes tagad pieaug?
Lauma Zušēvica: Valstīs, uz kurām nesen devušies daudzi latvieši no Latvijas, kā, piemēram, Vāciju,
Īriju, Lielbritāniju, dažas draudzes patiešām aug. Citās valstīs, kā, piemēram, ASV, ir draudzes, kas neaug,
bet pat noslēdz savu darbību, jo Dieva mierā aizgājuši gandrīz visi locekļi.
Esam pārrunājuši, kuros virzienos jāpiestrādā. Viens no tiem – uzlabot komunikāciju medijos, virtuālajā vidē.
Zinām, ka bērni un jaunieši daudz lieto mobilos telefonus. Ceram izveidot svētdienas skolas programmu, kas
būtu skatāma mobilajā telefonā. Pamats ir tas pats – Bībele un tās vērtības, bet pasniegšanas veids atbilstu tam,
kas bērniem tuvs. Diaspora 70 gados ir pieredzējusi, ko nozīmē cīņa ģimenē mācīt bērniem runāt latviski. To
tagad piedzīvo arī tie, kas izbraukuši no Latvijas nesen un kam sākumā šķita – „kamdēļ mītnes zemē vajadzīgas
latviešu nedēļas nogales skolas, mani bērni taču runā latviski!“ Nepagāja pat pusgads, kad bērni sāka atbildēt saviem
vecākiem angliski, vāciski vai zviedriski. Tāpēc vecāki dibina nedēļas nogales skolas un nāk pie mums, dibina
svētdienas skolas. Te mēs varam dalīties pieredzē, kas palīdz saglabāt latvisko un kas ne. Mūsu pieredze ir bijusi tik
pozitīva, jo kristīgā sirsnībā un mīlestībā cilvēki spēj sadarboties par svētību cits citam. Ja arī tie, kas izbraukuši no
Latvijas, tur atgriežas, viņi bieži ir uzturējuši attiecības arī ar mums un savās LELB draudzēs ir pozitīvi liecinājuši
par pieredzi mūsu draudzēs.
Pārdomājot LELBĀL misiju, rūp vēl plašāki jautājumi. Globālajā pasaulē daudz runā par cilvēka bailēm,
neziņu, identitāti. Aptaujas Anglijā, Vācijā, arī Amerikā parāda, ka uz jautājumu: kurai konfesijai, baznīcai
piederat? – visstraujāk augošā daļa trīsdesmitgadnieku un jaunāku cilvēku vidū ir tā, kura atbild nevienai.
Tas arī ir mūsu darba lauks, kā jauniešiem viņu valodā palīdzēt saprast Dieva valodu.
Dace Kokareviča: Kas jauniešus motivētu reliģiskām jūtām?
Lauma Zušēvica: Tā ir sadraudzība, piederības izjūta. Jauns cilvēks jūt, ka draudze viņam arī ir kā ģimene, kas silti uzņem, pamana, ja nav bijis dievkalpojumā, piezvana, apvaicājas, kā klājas. Vecāki redz, ka
draudzē mīl viņu bērnus. Tagad vecākiem pārsvarā abiem jāstrādā. Viņi ir ļoti aizņemti, trūkst laika pašiem
sev. Ir draudzes, kurās Pirmsziemassvētku laikā draudzes jaunieši pieteicās par velti paauklēt bērnus, lai vecāki var pagūt sagādāt visu Ziemassvētkiem nepieciešamo.
Parasti cilvēki vēlas palīdzēt citiem. Un, ja ir projekts, kurā iesaistīties, un vide, kur to darīt, tad ir brīnišķīgs iznākums. Tas arī jauniešiem patīk, ka viņus nemāca ar vārdiem, bet caur kopā veiktiem darbiem,
palīdzot augt kristīgā mīlestībā.
Interesanti un svētīgi Īrijas draudzē strādā diakons Imants Miezis. Pie viņa cilvēki vēršas arī pēc padoma
praktiskos jautājumos, piemēram, ja vajadzīga palīdzība izpildīt dokumentus vai ieteikums, kur labāk īrēt
dzīvokli.
Dace Kokareviča: Ārpus Latvijas baznīca, manuprāt, vairāk nekā LELB uzsvērusi aspektu – ko mēs labu
darām savai tautai un tēvzemei?
Lauma Zušēvica: Latvijā, protams, nav bijis sevi jāpierāda kā latvietim, jārūpējas par savas piederības saglabāšanu. Bet citur šim mērķim ir jāziedo laiks, līdzekļi, jāpiedalās pašam. Mēs arvien noturam dievkalpojumus latviešu valodā, dievnamos redzami tautiski svečturi, latviešu mākslinieku darbi. Bet kāpēc lai no tiem būtu jāvairās,
ja izprotam, ka ne jau bez nozīmes Dievs lēmis, ka esam dzimuši latvieši. Bībeles pēdējā grāmatā Jānis apraksta
mirkli, ka debesīs dzīvības koka lapas būs tautām par dziedināšanu. Kristus lai dod, ka mūsu abu baznīcu darbs
jau te virs zemes kļūtu par svētību. Uz jautājumu: kāpēc mēs jūtam tādu atbildību par savu tautu? – nerodu citu
atbildi kā: tā ir Dieva griba.
Pirmpublicējums la.lv
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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

Svētdien, 11. novembrī, plkst. 11.00 Sv. Krusta baznīcā

LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums
ar viesu mācītāja J. Cālīša piedalīšanos.
Plkst. 12.00 Baznīcas zālē
LĀČPLĒŠA dienas – Karavīru piemiņas dienas akts;
Uzruna – Sandra Dzenīte-Cālīte – Zvannieku mājas.
Rīko DV Melburnas nodaļa.

Svētdien, 18. novembrī, plkst. 14.00
Sv. Krusta baznīcā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills

Valsts svētku dievkalpojums
ar priekšnesumiem
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 20.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.
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