Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

DRAUDZES

VĒSTIS

www.melburnaslatviesudraudze.org.au

Draudzes Vēstis Nr. 26

2020. g. aprīlis, maijs, jūnijs

LIELDIENAS KRĪZES LAIKĀ
Šogad Kristus Ciešanu laiks bijis tāds,
kādu nekad neesam piedzīvojuši. Stundām
sēžam pie datoriem, telefoniem, televīzijām. Negribam, un tomēr nevaram neskatīties, neizsekot ziņām. Ilgās dzirdēt kaut
vienu labu ziņu, statistiku, kas liecinātu,
ka briesmīgais Covid-19 spēks samazinājies. Miljoniem
skatās un kādreiz arī mēģina izgudrot, kam ticēt, kam
nē. Daudzi cīnās nezaudēt cerību vai pacietību un līdzjūtību. Gribas pārvarēt bailes par to, kāda būs nākotne.
Paldies Dievam, mūsu Baznīcas garīdznieki un draudžu vadības dāvina daudz iespējas
turēties kopā! Virtuālā pasaulē topam arvien tuvāki un cits citu iedrošinām, ka būs atkal labi,
jo mums ir cerība. Pāries šī krīze. Būsim no tā mācījušies, kaut pārāk daudzi būs samaksājuši
visaugstāko cenu.
Pirmās Lieldienās? Mācekļi cits citu tā nespēja iedrošināt. Viņiem Jēzus nāve absolūti bija
beigas visām cerībām, dzīves plāniem, visam, pēc kā viņi bija ilgojušies. Mums šogad nav
atļauts kopā pulcēties, pat sērās, bet paldies Dievam, viņiem nebija liegts sanākt un skumt.
Par ko viņi runāja pēc Lielās piektdienas? Vai dalījās atmiņās par Jēzu? Vai šausmās par notikušo? Vai bailēs domājam, varbūt mūs meklē? Varbūt arī mums būs ciest un mirt. Viens bija
skaidrs, Jēzus bija miris. Visas cerības zudušas. Dievam bija cits plāns.
Vai viņi cits citam atkārtoja Jēzus vārdus, kā varbūt Viņš būtu cerējis? Viņš bija centies viņus
sagatavot, sīkumos izstāstīt, kas notiks. Vienas sarunas beigās Viņš žēlastībā tik skaidri saka: „To
es jums esmu pateicis tagad, pirms tas notiek, lai jūs ticētu tad, kad tas notiks.“ (Jņ 14:29). Vai vieglāk
pārdzīvot iepriekš neiedomājamo, ja par to mūs brīdina? Šogad daudz par to jālūdz un jādomā.
Skaistajā, brīnišķīgajā, gaismas un dzīvības uzvaras Augšāmcelšanās rītā, kā visu atstāsta Lūkas sava evaņģēlija 24. nodaļā, sievietes pie Jēzus tukšā kapa sastop divus vīrus spoži
mirdzošās drānās! Tie viņām vēsta: „Ko jūs meklējiet dzīvo pie mirušajiem? Šeit viņa nav, viņš
ir augšāmcēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēka Dēlam jātiek
nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam un trešajā dienā jāceļas no mirušajiem.“ Un tās
atcerējās viņa vārdus! Skriešus tās dodas pie sērotājiem: „Taču mācekļiem viņu stāstītais tiem
šķita kā blēņas, un tie viņām neticēja.“ Pēteris gan aizskrēja un kapā ielūkojās, bet viņš redzēja
tikai noliktu linu autu: „un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis.“
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Ir tik labi uz mirkli apstāties un pateikties Dievam, ka arī tad, kad mēs esam sekojuši
Jēzum, klausījušies Viņa vārdos, apliecinājuši, ka ticam Viņa Augšāmcelšanās brīnumam un
nāves uzvarai, Dievs saprot, kad briesmās nonākuši, daudz aizmirstam. Lieldienu rītā no visas
sirds kopā ar savu mīļo ģimeni un draudzi dziedāt Nāve ir mākta ir viena lieta, savā mājā pie
ekrāna mēģinot baudīt Svētkus bez tiem, par kuriem dziļās rūpēs lūdzam, kā arī par sevi, ka
tik nesaslimt? Kur nu vēl nenomirtu? Tā ir pārbaude, ko labprātāk nepiedzīvotu. Bet tieši
tādā krīzes laikā atskan brīnumu svētītā Augšāmcelšanās vēsts! Un ja kāds jūtat, ka esat kā tie
mācekļi, kam bija tik grūti ticēt, vai atcerēties to, ko Jēzus teicis? Tad pateicieties vēlreiz par
to, cik liela Dieva žēlastība un cik neatlaidīgs ir nāves uzvarētājs Jēzus! Viņam negāja viegli
pārliecināt pat savus vistuvākos, ka viņiem pavisam gaiša nākotne! Bet Viņš neuzdod!
Sērotājiem viņš dodas blakus, kas dodas prom no skumju aptumšotās Jeruzalemes. Viņi
nepazīst, ka Jēzus ir Tas, kas viņiem blakus, kas viņam saka „...mēs cerējām, ka viņš ir tas,
kas izglābs Israēlu; un nu jau ir trešā diena, kopš tas viss noticis.“ Nopūties par viņu nespēju
ticēt Dieva Vārdiem, kas visu to jau vēstījuši, kas noticis, Viņš tik staigā ar viņiem un pacietīgi atgādina viņiem to, ko viņi jau zināja, bet bija piemirsuši. Un ja nu nepietika ar to?
Garās dienas beigās, pieņēmis viņu aicinājumu palikt ar viņiem, „Jēzus apsēdās ar tiem pie
galda, viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem.“ Tad viņu acis atvērās, un tie viņu
pazina; bet viņš tiem kļuva neredzams. Un viņi sacīja viens otram: „Vai mūsu sirds nedega,
kad viņš ar mums runāja, Rakstus izskaidrodams?“ Pēkšņi tie skrien atpakaļ, kur pamazām
izzūd nakts. Mācekļi vēl ir kopā. Vai tie guļ? Vai tic, ka tie viņiem vēsta: Tas Kungs patiesi
ir augšāmcēlies!
Nepietiek ar citu vārdiem. Nāk viņu vidū Jēzus un saka viņiem: „Miers ar jums.“ Viņi
dzird un redz viņu, un tomēr netic? Bet šoreiz tik skaisti teikts: Ka viņi no prieka vēl neticēja
un brīnījās! (Lūkas ev. 24:36-41). Ne vairs aiz bailēm, izmisuma, šaubām, bet no prieka viņi
vēl neticēja… un tas tomēr ir kas cits! Piedzīvot tādu laimi, ka izbrīnā cits citam sakām: Kā!
Kā tas var būt! Bet ir! Tāda laime ir mūsu! Un tas viss Viņa nopelns un žēlastība!
Arī krīzes laikā šī Augšāmcelšanās dāvinātā cerība apliecina: ka gaisma ir spēcīgāka par
tumsu, un Jēzū dāvinātā grēku piedošanas un mūžīgā dzīvība ir spēcīgāka par nāvi!
Šis krīzes laiks licis mums daudz pārdomāt dzīvības un nāves jautājumus. Vairāk esam
dzīvojuši līdz tiem, kas cieš, pateikušies par tiem, kas pašaizliedzīgi riskē ar savām dzīvībām,
lai glābtu citus, un tomēr miruši tūkstošu tūkstošiem. Mēs varam palīdzēt arī tad, kā reiz
Jēzus ar ceļiniekiem, apliecinot sērotājiem caur Viņa vārdiem, blakus dodoties arī, ja tam
jābūt tikai virtuālā pasaulē.
Mēs varam apliecināt, ka ticam Tam, kas sevi atdeva par mums visiem un savedīs mūs reiz
kopā mūžīgās dzīvībās valstībā! Nebūs jāturas 6 pēdu attālumā, nebūs jābaidās, ka nekad
atkal neredzēsim tos, ko tik ļoti mīlam.
Lai Dievs dod spēku, mieru, veselību. Lai Dievs dod ātrāk beigties šai krīzei, kuras ēnā tomēr būs neskaitāmi, kuriem arī mēs varam palīdzēt atjaunot ticību. Atgādinot, ka pat bēdās
un tumsā spīd Kristus gaisma un cerība, kā Viņš mums vēstīja: „Jo Dievs tā pasauli mīlēja,
ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā
dzīvība!“ (Jņ. 3:16).
Allelūja! Kristus ir cēlies!
No visas sirds novēlu jums skaistas, ticības spēka un miera svētītas Lieldienas! Lai Dievs
svētī un pasargā.
Arhibīskape Lauma Zušēvica
Draudzes Vēstis
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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.

KĀ KĻŪT PAR PILNTIESĪGU DRAUDZES LOCEKLI?

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 virtuvi, 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.

JŪSU DĀVINĀJUMS BAZNĪCAI UN KAPIEM

Aicinu draudzei padomāt un savos testamentāros novēlējumos atcerēties arī Melburnas Latviešu evaņģēliski
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. Piezīme. Dāvinājumi,
$10 000 un lielāki tiks ievietoti dāvinātāju godināšanas plāksnē, kas būs novietota Sv. Krusta baznīcas foajē.

DRAUDZES LOCEKĻU UN VIESU MĀCĪTĀJU RAKSTI VĒSTĪS

Valde vēlās saņemt rakstus no draudzes locekļiem, kā arī no viesu mācītājiem par līdzšinējo draudzes
dievkalpojumu iekārtojumu un ieteikumus, kā iekārtojumu papildināt. Saņemtie raksti, ar autora piekrišanu, tiks ievietoti 2020. gada Draudzes Vēstīs.

DRAUDZES TURPMĀKĀ DARBĪBA

Valde ir cītīgi ir izsekojusi COVID-19 vīrusa izplatīšanos pasaulē, kā arī sabiedrības vidē Melburnā.
Cītīgi sekojam arī pēdējiem valdības norādījumiem un pieņemtajiem likumiem, kas valdei jāņem vērā, lai
mazinātu COVID-19 izplatīšanos Viktorija un Austrālijā.
Ņemot vērā augšminēto, valde ziņo, ka visi dievkalpojumi tiek atcelti līdz laikam, kad likumi un
nosacījumi tiks atcelti vai mainīti.
INTERNETĀ ir skatāmi dievkalpojumi latviešu valodā. Varam ieteikt visiem iepazīties ar Rīgas Lutera
draudzes dievkalpojumiem internetā. Tie redzami YouTube, ievadot meklētājā: RIGAS LUTERA DRAUDZE.

DRAUDZES LOCEKĻA GARĪGĀ APRŪPE

Pilntiesīgs draudzes loceklis, pats vai kopā ar ģimeni, sazinās ar draudzes vecāko Mārtiņu Biršu un pārrunā vēlamo garīgo aprūpi. Valde apņemas izkārtot draudzei pieejamu garīgo aprūpi tā, lai atvietotu dievkalpojumu trūkumu nākošos mēnešos. Valde proponē noorganizēt ar draudzes locekļu palīdzību ciemā: noturēt
ļaudīm rīta lūgšanu Ciema baznīciņā pirms brokastīm; piedāvāt Ciemā ļaudīm garīgo aprūpi – pa mazām
grupiņām divas reizes nedēļā; piedāvāt draudzes locekļiem pēdējo svēto vakarēdienu.

UZSĀKTI BAZNĪCAS DAIĻDĀRZNIECĪBAS DARBI

Jau vairākus gadus draudzes locekļi jautājuši valdei: „Kad sakopsiet baznīcai dārzu?” Varu ziņot, ka daiļdārzniecības darbi ir jau uzsākti un turpinās Andra Atvara pārraudzībā. Ir sarunāts vietējais dārznieks. Jaunu koku un citu stādu stādīšana notiks rudenī. Arī baznīcas šilte tiks pārvietota, lai tā būtu labāk redzama.
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2020. gada martā.

Mīļā draudze!
Šogad nebūsim kopā baznīcā nedz Lielās Piektdienas vakarā, nedz arī Lieldienu
rītā. Tomēr atzīmēsim Lieldienas savās mājās, savas ģimenes lokā. Lūgsim Debesu
Tēvu būt ar mums un stāvēt mums klāt šajās briesmās, kas mūs apdraud.
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
Draudzes Vēstis
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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 testamenta novēlējums
Rita Guna Gelbe – $29 833,85

†19.05.2018.

Ziedojumi līdz $200:

Valija Beluns, Ērika Pētersons.

Ziedojumi līdz $100:

M. Brieska, V. Gevers, O. Bernsons.

DRAUDZES NODEVAS – 2019./2020.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
* pieaugušajiem locekļiem
– $175
bet
* studentiem starp 17 un 25 gadiem – $125

Nodevas var samaksāt:
Kasierim
– nosūtot čeku pa pastu, rakstot to Melb.Lat.Ev.Luth.Cong vārdā;
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.
Lūgums tiem Draudzes locekļiem, kas vēl nav samaksājuši savas nodevas, to laicīgi izdarīt, jo bez naudas
nevaram saimniekot. Līdz šim datumam 61% locekļu vēl tās nav samaksājuši!
Andris Atvars
Draudzes kasieris
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

DRAUDZES AKREDITĒTIE GARĪDZNIEKI UN SELEBRANTI
Melburnā:
draudzes vecākais Mārtiņš Biršs
māc. Aldis Elberts
selebrante Iveta Laine
Sidnejā:
māc. Colvin McPherson
māc. Raimonds Sokolovskis
Adelaidē:
prāv. Jānis Priedkalns
māc. Valdis Andersons
māc. Guntars Baikovs

martinbirss@live.com
pasaldi85@gmail.com
iveta_lainis@hotmail.com

mob. 0407 685 006
mob. 0405 188 481
mob. 0421 018 063

pastor@sydneylatvianchurch.org.au
s.sraimis@gmail.com

mob. 0412 024 476
mob. 0438 301 512

jpuika@bigpond.com
Valdis.Andersons@lca.org.au
guntars.baikovs@gmail.com

08 8379 6983
mob. 0477 033 230
mob. 0407 281 333

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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LŪGŠANA,
kas radās lasot meitas vārdus lūgt par visu ‘health care’* sistēmu….

Svētais Debestēvs,
Tu tik dažādi uzrunā mūsu sirdis, aicinot Tev uzticēt visas mūsu rūpes ne tikai par sevi, bet
par katru ap mums. Pasargā visus no vīrusa, kas apdraud tik daudz cilvēku veselību un dvēseles
mieru, bet, īpaši, Tēvs, stāv klāt un svētī, pasargā katru ārstu, katru medmāsiņu, katru slimnieku
aprūpētāju, katru ambulances braucēju, katru farmaceitu, katru, kas strādā slimnīcās, aprūpes namos, bērnu centros. Viņi tik daudz no sevis atdod, dod viņiem izjust mūsu lūgšanas un pateicību.
Tu visu Radītājs un Svētais Gars, iedvesmo katru zinātnieku, laboratorijās strādnieku,
lai tie ātrāk atrastu pret zāles Covid-19 vīrusam. Mēs tā ceram drīz dzirdēt labās ziņas, ka atrastas zāles, kas
palīdz. Paldies par viņiem, no kuriem tik daudz tiek sagaidīts. Paldies, ka viņi ir, kas tik pašaizliedzīgi strādā.
Stāvi klāt arī viņu ģimenēm un draugiem. Palīdzi, Dievs Svētais Gars, ka viņi izjūt mūsu lūgšanas.
Visvarenais Dievs, mēs lūdzam par tiem, kas strādā, lai mums sagādātu ēdienu un vajadzīgos produktus.
Pasargā katru kravas mašīnas braucēju; katru, kas strādā, lai ražotu un tos nogādātu veikalos. Pasargā, ka
viņi nesaslimtu, jo viņi daudz riskē par svētību mums.
Kungs Jēzu, Tu, kas zini, cik liels spēks ir bailēm, pasargi mūs no izmisuma, ka mums kā varētu pietrūkt, dāvini līdzsvarotu domāšanu, kas atgādina rūpēties arī par citiem, kam patiešām varētu pietrūkt. Dāvini gudrību
sagatavoties laikam, kas prasa no mums dzīvot tā, kā neesam ieraduši, palīdzi neiekrist dvēselei graujošā panikā.
Kā Tēvs debesīs Tu zini, cik ļoti mīlam savus bērnus un mazbērnus, esi klāt tiem, kas lemts strādāt no
mājām un vienlaicīgi gādāt par savu bērnu skološanu. Turpini svētīt un Iedvesmot vecākus un skolotājus
veikt savus darbu, lai pat šajā grūtā laikā, bērni un ģimenes, mēs visi kopā kļūtu stiprāki.
Paldies par tiem, strādājot finansiālā laukā, cenšas mierināt, atrast atrisinājumus, lai neciestu tie, kam
bailes. Vadi tos, kas vada valstis pa visu plašo pasauli. Dāvini izprast, ka šī ir krīze, kas vieno mūs ar visiem
Tevis radītiem bērniem. Aizsargā no ļaunuma un tiem, kas izmanto šo laiku un bailes, lai iegūtu ko sev.
Tu stiprais Dievs un Pestītāj, turpini atklāt mums, cik spēcīga Tava žēlastība un tā cerība, kas mūsos mostas, kad
atceramies, ka Tu, Jēzu esi mūsu miers. Tu esi tas, kas atjauno cilvēku un cerību tajā. Tu esi Tas, kas piešķir mūžīgās
dzīvības spēku šim laikam, jo viss ir un paliek Tavās rokās. Esi mūsu gaisma, miers un tas, kas atgādina, ka dievišķīgās,
svētās, nekad nebeidzamās mīlestības spēkā, viss labi būs! Viss, viss, lai būtu labi, Debestēvs, to lūdzam no sirds mūsu.
Pestītāja Jēzus vārdā un Svētā Gara spēkā. Āmen.
Arhibīskape Lauma Zušēvica
* angl. – veselības aprūpes
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

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

Draudzes Vēstis
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LIELĀKĀS LIETAS
Jēzus teica: Tu tici tāpēc, ka Es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs redzēsit debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz Cilvēka Dēlu (Jņ 1, 50-51).
Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no
kapa noveltu (Jņ 20, 1).
Lieldienas – pats vārds jau saka – ir
kas liels, nozīmīgs un izšķirošs. Nevienai citai dienai nav šāda nosaukuma.
Diena, kura izvirza lielus jautājumus,
nostāda mūs būtisku izaicinājumu
priekšā un sniedz svarīgas atbildes un
garīgas dāvanas.
Kas tad bija īpašais pirmajās Lieldienās? Evaņģēlijs
vēstīja par Mariju Magdalēnu, Jēzus mācekli, kura,
Kristus nāves un sēru mākta, devās parādīt Viņam pēdējo godu, apkopt Viņa miesas.
Jēzus bija kardināli mainījis Marijas Magdalēnas
dzīvi. Viņas iepriekšējā dzīve bija nolikta, bija iesākusies jauna, jēgpilna. Bet nu – viņas atbrīvotājs, dižais Skolotājs – bija miris, turklāt briesmīgā nāvē.
Šajā notikumā un tā kontekstā, kas ir tik tālu no mums laikā un telpā, varam saskatīt dažas paralēles ar
savu dzīvi. Gan esošo, gan to, kāda tā varētu būt. Katra cilvēka dzīve vienlaikus norisinās pa vertikāli – attiecībās ar Dievu – un pa horizontāli – attiecībās ar citiem cilvēkiem.
Lasot evaņģēlijus pirms šī notikuma, redzam kontekstu – romiešu okupāciju un tās māktos cilvēkus.
Vairums no tiem nepārdodas režīmam, bet saglabā savu morāli un identitāti. Savukārt citi savu mūžu redz
tikai kā izdzīvošanu un dzīvītes novilkšanu vien – dzīvo tik nost. Pazīstama horizontāle.
Bet Kristus mācekļos ieraugām tos, kuri grib būt līdzdalīgi pie tām lielākajām lietām, par kurām runāja
Kristus. Vertikāle, uz kuru tiekties.
Marija, pati neapzinoties, ir ceļā uz savu vertikāli. Viņas rīcībai nav praktiskas motivācijas. Kad viņa būs
veikusi iecerēto, Marija savam pašlabumam no tā nebūs ieguvusi neko. Viņas daļa būs, kā mēdz sacīt, stress,
iztērēti nervi un izdevumi par svaidāmo eļļu.
Tomēr viņa agrā rītā dodas uz kapu pie Tā, kuru jūdu valdība bija rosinājusi nogalēt un romiešu okupācijas
režīms bija sodījis ar nāvi. Tas jau bija satraucoši. Tad vēl lielais akmens un sargi pie tā. Ir iemesli bēdāties, raizēties
un baiļoties. Bēdāties par Jēzus nāvi, raizēties par to, kā nodabūt akmeni no kapa un baiļoties no romiešu sargiem.
Izklausās pēc neiespējamās misijas. Bet mums ir priekšrocība zināt, ar kādu milzu vertikālo ieguvumu tā beigsies.
Pārdomājot Marijas gājumu, varam tajā ieraudzīt pamudinājumu sev: ir labi doties pie Kristus ne tikai
kādā īpašā dienā, bet visa mūža garumā. Tas nozīmē – būt atradušam Viņā savas dzīves jēgu un vērtību. Ne
velti M. Luters Mazajā Katehismā, runājot par kristieša dzīves piepildījumu, saka: „Lai es Kristum piederu.“
Tas nozīmē ko vairāk nekā Viņam veltītu vienu vai otru labu darbu, centienu un piepūli. Tas izsaka sevis
piederību Kristum. Viņa griba ir manējā. Viņa dzīves motivācija – arī manējā. Viņa vērtības – manējās.
Atcerēsimies Jēzus solījumu Nātānaēlam, kurš sāka uzticēties Viņam, jo bija piedzīvojis brīnumu: „Tu
redzēsi lielākas lietas par šīm.“ Un norādīja uz savu augšāmcelšanos: „Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs redzēsit
debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz Cilvēka Dēlu.“
„Dzīve sastāv no sīkumiem!“ – to savukārt sakām mēs par nepiešūtu pogu, par atrisušu kurpju saiti, par laikā
nenomaksātu rēķinu, nenomainītu izdegušu spuldzīti un par simtiem citu sīklietiņu, ar kurām ir pilna dzīve.
Ar to ir gribēts pateikt, ka mazajām lietām ir sava vieta dzīvē, ka no tām kādreiz var būt atkarīgas arī
svarīgas lietas, ka nedrīkstam izturēties pret tām pavirši. Tā ir dzīves mācība, kuru vecāki ir centušies iemācīt
mums. Jau pieauguši, cenšamies to iemācīt saviem bērniem. Gribam, lai viņi augtu kārtīgi, uzcītīgi un rātni.
Bet, ja paliekam tikai pie šīs vien dzīves atziņas, tad velti esam dzīvojuši, velti maizi ēduši un velti savus
bērnus mācījuši. Jo dzīve sastāv ne tikai no sīkumiem. Atcerēsimies Kristus vārdus un būsim drosmīgi atzīDraudzes Vēstis

6

Nr. 26

ties – dzīve galvenokārt sastāv no lielām lietām! Dzīve ir kas vairāk.
Dzīve sastāv no jēgas un vērtībām, uzdevumiem un atbildības, riska un uzņēmības! Ja to nemācām saviem bērniem, tad labākajā gadījumā audzinām rātnus mietpilsoņus.
Dzīve ir katra cilvēka mūža misijas, tās lieluzdevuma izpilde! Un katras dienas vērtība ir tieši tik, cik tā mūs
tam tuvina, kavē vai attālina. Skaudra, bet pareiza atziņa. Audzini sevī kalnu, ko nezina citi.. reiz sacīja Aleksandrs Čaks. Audzini sevī kalnu..! Pavils vēsta, ka esam Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš
sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu (Ef 2, 10). Tātad – Dievs grib, lai mūsu dzīvei ir kāda nozīmīga jēga. Kāda?
Šis jautājums ir ne tikai par katra mūsu pagātni, bet arī par šodienu un rītdienu – ko es jēgpilnu, labu,
godīgu un krietnu vēl varu paveikt? – Saviem tuvākajiem, savai nācijai, draudzei, Baznīcai, valstij par svētību
un Dievam par godu.
Kādēļ par to domāt Lieldienās? Kas ir tas nozīmīgākais lielums manā dzīvē, kas mani tuvinās lielajām lietām, par kurām runā Kristus? Kā vertikālajām, tā horizontālajām. Kāds nostāšos Kristus priekšā? Ar ticību vai
šaubām? Ar paļāvību vai nedrošību? Un kas būs tas, par ko nešaubīgi jebkurā stundā varēšu teikt – ir bijis vērts,
ka esmu dzimis, audzis, grūti strādājis, varbūt pat – cīnījies un cietis? Ar ko es gribu palikt citu atmiņās? Ko
vēlos atstāt pēc sevis? Kas ir tas, kādēļ esmu dzīvojis? Ko būšu devis savas tautas pašapziņas, valsts ilgtspējas, tās
pretestības spēju vairošanā? Ko atbildēšu uz bērnu vai mazbērnu jautājumu: „Ko tu savā dzīvē esi vērtīgu un labu
paveicis?“ Ko teikšu sirdsapziņai un reiz Dievam, kad laiks būs no šejienes aiziet? Ko es, ko mēs tad atbildēsim?
Vai tiešām nāksies ar kaunu atzīt, ka esam savu dzīvi – to vienīgo, ko Dievs mums ir piešķīris – tikai noņurcījuši, izniekojuši, un paši sadalījušies daudzās sīkās reakcijās uz brīža aktualitātēm? Ka mums pietrūcis drosmes
pieņemt dzīves lieluma izaicinājumu? Ka desmitiem gadu esam nostaigājuši pa dzīves plato ceļu, noēduši pārtikas centnerus un izdzēruši dekalitrus, centušies dažādi sociāli izpausties, lai tikai uzturētu savu dzīvīti līmenī?
Angļu rakstnieks Klaivs Steipls Luīss Skrūvšņores vēstulēs, kas ir veca velna pamācības jaunam māceklim,
liek pieredzējušajam dot šādu padomu jaunajam: Tavs uzdevums ir piespiest cilvēku domāt tieši par acumirklīgo. Iemāci viņam to saukt par īsto dzīvi un neļauj viņam jautāt, ko nozīmē īsts.
Bet Jēzus teica: „Tu redzēsi lielākas lietas par šīm,“ – par savu vienmuļo ikdienu, par spiedīgo acumirklīgo
vajadzību, kurā viss grozās tikai ap „es, man, mans“.
Šodien daudziem pietrūkst nešaubīgas savas dzīves vērtības apziņas. Tādēļ daudzi var tikai apskaust tos,
kuriem šī vērtības apziņa ir. Apskaust Kristus mācekļus, šajā gadījumā – Mariju Magdalēnu. Viņas mūža
lieldaļa ir ne mazāk kā līdzdaļa pie paša Dieva dzīves un misijas.
Ir liela atšķirība, vai Kristus ir vai nav augšāmcēlies, vai cilvēks par to zina vai nezina. Būsim drosmīgi jautāt
sev lielāko Lieldienu jautājumu – vai mūsu dzīves ceļos Kristus ir vai nav augšāmcēlies? Jo bez Kristus vienīgā
drošā ziņa par savu mūžu ir – paejamība un par tā noslēgumu tik vien kā gals, kaps, tumsa, neziņa, izmisums
vai samierināšanās ar nāvi. Bez Viņa – katra nāve ir šķiršanās ar mīļajiem aizgājušajiem uz visiem laikiem.
Paradoksāli, bet, neko neatrodot kapā, Marija ir atradusi visu. Un mēs? Lai arī esam dzirdējuši, lasījuši,
cauri savai apziņai izlaiduši milzu informācijas kilobaitus par kristīgo ticību un garīgām nozīmīgām lietām
un ticējuši, bet... tas, kas notiek ar Mariju, ir pārāk neiedomājami mūsu cilvēciskajai uztverei. Vai tiešām
Kristus toreiz uzvarēja nāvi? Un ja toreiz, tad taču arī šodien un rīt! Arī manējo?
Te var redzēt iedrošinājumu augstākā un dziļākā nozīmē. Kristietim nav jābaidās no kapa, jo mūsu Kungs
un Skolotājs Kristus ir apgūlies tajā. Mums ir jābūt gataviem iet pie Jēzus cauri kapam. Pa tādu ceļu Viņš iegāja
savā godībā un pa tādu pašu iesim mēs. Kaps ir tikai pa ceļam uz debesīm. Jēzum un mums, Viņa mācekļiem.
Kas tad ir Lieldienu notikuma vēsts? Katram lielākam notikumam ar cilvēku ir savi ieguvumi un zaudējumi. Kādi tie bija Marijai un tālākā šī notikuma aprakstā minētajiem Jānim un Pēterim?
Sāksim ar zaudējumu – mācekļi zaudēja savu pusticību. Viņi ieguva savas dzīves iespējami nozīmīgāko
lielumu – lieldaļu, proti līdzdaļu pie paša augšāmceltā Dieva Dēla Jēzus Kristus. Iespēju būt līdzdalīgiem ar
Viņu arī mūžīgajā dzīvībā. Vislielāko, svarīgāko, ko vispār cilvēks savā zemes dzīvē var iemantot.
Jaunais pasaules apdraudējums vīrusa veidā tikai saasina uzmanību uz šiem jautājumiem. Mums negribot ir vairāk laika. Un to esam aicināti izmantot jēgpilni – kā pa vertikāli – attiecībās ar Dievu, tā arī pa horizontāli – ar cilvēkiem. Lasot Dieva vārdu, iedziļinoties, pārdomājot un izlemjot iet pie Kristus un palikt ar Viņu. Jo es Viņam piederu.
Mācītājs Dr. theol. Guntis Kalme
Draudzes Vēstis
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ALLELUJĀ – PRIECĪGAS LIELDIENAS!
Cik dzīvs Viņš tad ir manī?
Žēlastība jums un miers no Dieva
mūsu Tēva un augšāmcēlušā Kunga
Jēzus Kristus – Āmen.
Kristus Augšāmcelšanās svētkos
klausīsimies un pārdomu pamatā liksim
dievvārdus, kādus tos lasām Jāņa evaņģēlija 20. nodaļā, no 1. – 18. pantam...
Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie
kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. Viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko
Jēzus mīlēja, un tiem sacīja: „Viņi ir paņēmuši no kapa
Kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu likuši.“ Tad Pēteris un tas otrs māceklis devās uz kapu. Abi skrēja
kopā, bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteri un
pie kapa nonāca pirmais. Viņš pieliecās un ieraudzīja linu autu noliktu, bet pats iekšā negāja. Tad, sekodams
viņam, atnāca arī Sīmanis Pēteris un, iegājis kapā, ieraudzīja nolikto linu autu, bet sviedrautu, ar ko bija
apklāta Jēzus galva, noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā. Tad kapā iegāja arī otrs māceklis, kurš tur bija nonācis pirmais; un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, ka pēc Rakstiem viņam
būs augšāmcelties no mirušajiem. Tad mācekļi atkal aizgāja uz savām mājām.
Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus
baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija gulējušas, vienu galvgalī un otru kājgalī. Tie viņai sacīja: „Sieviete,
kādēļ tu raudi?“ Viņa tiem atbildēja: „Viņi paņēmuši manu Kungu, un es nezinu, kur tie viņu likuši.“ To sacījusi,
viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzu stāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja: „Sieviete,
kādēļ tu raudi? Ko tu meklē?“ Viņa, domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja: „Kungs, ja tu viņu esi aiznesis,
saki man, kur tu viņu esi licis, es viņu paņemšu.“ Jēzus viņai sacīja: „Marija“ Pagriezusies tā viņam ebrejiski saka:
„Rabuni“ (tas ir: Skolotāj)! Jēzus sacīja: „Nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie Tēva; bet dodies pie maniem
brāļiem un saki viņiem: es uzkāpju pie mana Tēva un jūsu Tēva un pie mana Dieva un jūsu Dieva.“ Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja: „Es redzēju Kungu!“ Un viņa stāstīja, ko viņš tai sacījis. – Āmen!
Kungs atveri mūsu acis un sirdis, lai staigātu Lieldienu gaismā un saprastu Tavu vārdu mūžīgo patiesību – Āmen!
Mīļie kristīgie draugi,
Cik svarīgi ir Lieldienu laikā apmeklēt baznīcu?
Aizkraukles reģiona laikraksta žurnālists Imant Kaziļuns intervija jautā vienam no Rīgas Lutera draudzes
mācītājam Indulim Paičam, un mācītājs Paičs atbild: „Katrā dzīves situācijā ir vērts darīt to, par ko esam pārliecināti, kāpēc to darām. Lieldienu stāsts nav tik daudz par būšanu baznīcā, kā par godīgu, patiesu ieskatīšanos
sevī un tajā, kas ar manī notiek.
Ja gribam universalizēt šo vēsti, tad Lieldienu nedēļa ir milzīgi liels, svarīgs stāsts par to, ka cilvēka dzīvē
pārmaiņas notiek tikai tad, ja esi gatavs pieņemt ciešanas un grūtības. Iznest, izturēt un tikai tad tikt uz priekšu.
Man liekas, mūsdienās cilvēkiem tā ir milzīga problēma. Mēs esam viendienīši; ja man kaut kas nepatīk, es to
nedaru, un rodas sajūta, ka dzīves mērķis ir labi justies un vēl nopirkt kaut ko garšīgu. Lieldienas māca, ka Viss
nav tik vienkārši. Ja vēlas patiesi ko sasniegt, tad, kā Kristus teica, esi gatavs ņemt savu krustu un nest to līdzi.
Nav citas receptes kā laiks, lai tam vispār pievērstu uzmanību.“
Visumā piekrītu, vienīgi negribu un nevaru visus saukt par viendienīšiem, jo arī mūsu laikā ir cilvēki,
kas tik tiešām ņem savu krustu un seko Kristum, neraugoties uz grūtībām pat dzīves briesmās, kā to apliecina Nigērijas un Šrilankas kristieši.
Nāktos pārdomāt, par cik mēs, un ja vispār, mēs ciešām un vai paši reizēm šīs ciešanas paši neizraisām!
Mēs, ja nākam uz dievkalpojumu, nākam ar visu savu personīgo mantu saini, ne tikai ar Lieldienu prieku, bet arī ar visām mūsu dzīves šaubām, vājumu un cerību atrast stiprinājumu.
It kā par spīti nesaskaņām par sievietes lomu mūsu abu Evaņģēliski luteriskām Baznīcām, sieviete Marija
Magdalēna nāca (kā pirmā – šī raksta autora piezīme) pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu.
Draudzes Vēstis
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Viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un tiem sacīja: „Viņi ir paņēmuši no kapa Kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu likuši.“
Facebookā lasīju kādas Latvijas teoloģes pārdomās par to, kurā draudzes dievkalpojumā viņa piedalīsies, pašai
atbildot: Vai tad nē? Es arī mēģināšu atrast kādu baznīcu, kur šajās Lieldienās sludinās sieviete. Es pat jau zinu, kuru.
„Bibliskā patiesuma interesēs šajā Lieldienu svētdienā par augšāmcelšanos sludinās sievietes.“ 1
Otrs ekstrēms pārdomām – vai ir svarīgi, vai sieviete vai vīrietis sludina augšāmcēlušo...
Kaps bija tukšs. Un tāds tas līdz šodienai – tukšs. Pie krusta un kapā Jēzu velti meklēsim – nemeklēsim
dzīvo starp mirušajiem!
Varbūt jūs iebildīsit, to taču visu zinām. Bet gribu jūsu uzmanību vērst uz šī pārdomu teksta 10. pantu:
Tad mācekļi atkal aizgāja uz savām mājām.
Izliekas, ka mācekļi ir samierinājušies ar likteni, padevušies nenovēršamam, varbūt pat ticību zaudējuši
un tādēļ vai bailīgi paslēpās. Mācekļi aiziet, bet Marija paliek! Viela pārdomām.
Magdalas Marijas stāsts liekās it kā apliecinām, Lieldienas ir sievišķas! Marija Magdalēna ierauga divus
eņģeļus. Pēteris un Jānis – nē! Vai eņģeli tikai sievietēm redzami? Un ja tā, tad kāpēc? Būtu atkal viela diskusijām, bet vai tās celtu, vairotu, stiprinātu mūsu ticību?
Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus,
baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija gulējušas, – vienu galvgalī un otru kājgalī. Tie viņai sacīja: „Sieviete, kādēļ tu raudi?“ Viņa tiem atbildēja: „Viņi paņēmuši manu Kungu, un es nezinu, kur tie viņu likuši.“
Varbūt sievietes reliģijas jautājumos ir iejūtīgākas. Vai tiešām? Vai drīzāk nav, kā Jānis to apraksta, ka
viņas ir drosmīgākas, konsekventākas. No krusta nāves līdz kapa malai, nebēgot, neslēpjoties!
Ne velti Jēzus vispirms parādās sievietei un ar viņu runā, un viņu izrauga par vēstnesi pārējiem mācekļiem: To
sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzu stāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja: „Sieviete,
kādēļ tu raudi? Ko tu meklē?“ Viņa, domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja: „Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki
man, kur tu viņu esi licis, es viņu paņemšu.“ Jēzus viņai sacīja: „Marija!“ Pagriezusies tā viņam ebrejiski saka: „Rabuni“.
Ar šo parādību, šo atklājumu par sievietes lomu augšāmcelšanās stāstā varam droši teikt: Jēzus jau toreiz
pārmaina... rada jaunās vērtības!
Un ne jau tikai Lieldienās! Visā viņa pasaulīgā dzīvē viņš rīkojās nelokāmi, konsekventi sekojot savai pārliecībai, Dieva noliktam virzienam, mācībai, parasti neievērojot tā laika sabiedrības, tautas prasības. Moderni
runājot, neievēroja tā laika ticības labo praksi (daļēji vēl šodienas). Viņš nebaidījās aizskart neaizskaramos, tikties ar no sabiedrības izstumtajiem cilvēkiem, ar sievietēm kā sevis līdzīgām. Dienās no Lielās Piektdienas
līdz Lieldienām ir apslēpta mūsu ticības būtība! Viss ko viņš teica, sprediķoja, darīja, dzīvoja, koncentrējās
Lielā Piektdienā un Lieldienās un ir viņa dzīves kopsavilkums, kurā viņš mūs mudina: Nāciet, sekojiet man!
Jānis mums Lieldienas rītu atklāj ar saucienu: kaps ir tukšs! Šis sauciens ir liecībā, ka Jēzus kā augšāmcēlušais sevī
apvieno dzīvi un nāvi, turklāt viņam pieder uzvara. Viņa dzīves kopsavilkums ir liecība par notikušo un mudinājums
droši raudzīties nākotnē, kad mums dzīve un nāve liekās drūma, pelēka vai pat tumša. Akmens ir novelts, kaps ir tukšs.
Vēsturiskais jautājums: Kas īsti notika – ir neatvairāms! Viens no lielākiem 20. gs. vācu gleznotājiem Max
Beckmann savā dienasgrāmatā piezīmējis: Ja vēlies, neredzamo izprast, tad jo dziļāk iedziļinies redzamajā!
Ja vēlamies uzzināt, kas Jēzus bija, mums jāiedziļinās viņa cilvēcībā, viņā līdzībās, viņa zīmēs, ne tik
daudz pasaulīgās, viņa dzīvē, viņa nāvē. Ja mēs viņa cilvēcīgu būtību visā plašumā neuztveram, mēs nespēsim
noslēpumu viņa personā atpazīt.2
Nedarīsim kā mācekļi, neiesim vienkārši uz savām mājām, bet būsim ticībā pastāvīgi, kā Marija no Magdas, jo
Kristus ir augšāmcēlis; jautāsim sev: Vai man, manot notikusi Viņa otrā atnākšana? Cik dzīvs Viņš tad ir manī?
Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns. Viss ir no Dieva,
kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. 2.Kor. 5,17-18
Allelujā – Priecīgas Lieldienas!
Āmen!
Prāvests Klāvs Bērziņš,
2019. gada Lieldienās
1
2

Alesja Lavrinovica, 2019. gada 17. aprīlis
Vācu teologs Gerhard Lohfink: Gibt es Beweise für die Auferstehung, Gott und den historischen Jesus?
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VISS LABI BŪS!
2020. gads ir iesācies ar daudz pārbaudījumiem, un ļoti daudz cilvēku dzīvo bailēs un
nedrošībā. Austrālijā mēs piedzīvojām lielu
sausumu, baisus ugunsgrēkus, kas iznīcināja
dabu, cilvēkus, dzīvniekus un mājas. Sausumam un ugunij sekoja sen nepiedzīvotas lietus gāzes, un vietas, kas iepriekš bija izdegušas, atradās zem ūdens. Norima gan uguns,
gan lietus, bet... tad uzradās Korona vīruss, kas ar milzīgu
ātrumu izplatās pa visu pasauli. Cilvēki bažījas: kas būs? Vai
vīruss tiks apturēts? Kā viss beigsies? Vai viss labi būs?
Lieldienu notikumi atgādina, ka, lai cik tumši un bezcerīgi ir laiki, cerība pastāv vienmēr. Grūti iedomāties, kāds
izmisums un bezcerība tolaik piemeklēja Jēzus mācekļus un
sekotājus. Trīsarpus gadu Jēzus bija ar viņiem, ik dienu mācīdams un dzīvojot kopā. Viņi kopā devās no pilsētas uz pilsētu. Viņi redzēja, kā slimie tika dziedināti, kā
aklie atguva redzi, kā kurlie sāka dzirdēt, kā mēmie atkal runāja, kā tizlie skrēja un pat miruši bērni un
cilvēki tika augšāmcelti no miroņiem. Brīnums pēc brīnuma! Jēzus klātbūtne deva viņiem mieru un prieku.
Bet tad Viņa vairs nav... Lielajā Piektdienā ap plkst. 15.00 no vidējā krusta atskanēja balss: „Viss piepildīts.“
Jēzus izlaida garu, zaldāts Viņa sānā iedūra šķēpu, un iztecēja pēdējās asins lāses. Viņa mirušās miesas tika
noņemtas no krusta, un bagāts labvēlis atvēlēja savu nelietoto kapu. Ieejai priekšā tika aizvelts liels akmens –
ar to pielikts punkts Jēzum Kristum. Vismaz tā tas šķita...
Tā bija piektdiena. Saule norietēja, nakts pagāja un pienāca sestdiena. Pieauga vēl lielāka bezcerība un
izmisums, jo iepriekšējās dienas briesmas bija realitāte, nevis sapnis. Tumsa kļuva vēl biezāka, sirdis – smagākas. Trešajā dienā, saulei austot, gaisma pārvarēja tumsu. Sievas, kas raudādamas gāja uz kapu, lai svaidītu
Jēzus mirušās miesas, tagad ar līksmi, ar prieku atsteidzās pie mācekļiem ar ziņu, ka Kungs ir dzīvs, augšāmcēlies! Viss, ko Jēzus bija teicis, piepildījās, un tagad atkal radās cerība. Viņš patiesi ir Augšāmcelšanās
un dzīvība.
Pie Svētā Jāņa baznīcas sakristejas durvīm podā aug lilly pilly kociņš. Janvāra karstumā un sausumā kociņš novīta, tāpat kā daudzi citi stādi, un es biju pārliecināts, ka tas neatdzīvosies. Nolēmu, ka būs jāizrauj
no poda un jāsviež prom, bet neizdarīju, jo kaut kas mani atturēja. Februārī uznāca lietus, un kādu dienu,
garām ejot, ievēroju uz kociņa mazus zaļus punktiņus. Pēc dažām dienām izplauka jaunas lapas, un tagad
kociņš ir lapu pilns – zeļ un zaļo. Esmu kociņu nokristījis par Lācaru, kas četras dienas bija miris, bet tad
dzīvs iznāca no kapa. Šis kociņš man atgādina, ka nekad nedrīkst zaudēt cerību, lai cik slikti izskatās lietas
un apstākļi.
Jēzū Kristū mums ir cerība. Viņš stāv mūsu vidū un saka: „Nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas.“ (Atkl 1:17b–18)
Nebīsties! Nezaudē cerību, jo Jēzus ir dzīvs. Viņa rokās ir visa vara debesīs un virs zemes. Vienalga, cik tumša
ir tava personīgā piektdiena, neaizmirsti, ka nāk svētdiena! Kādu dienu migla klīdīs, un mēs ieiesim Debesu
Valstībā, kur piektdienas nav, bet katra diena ir svētdiena. To ļoti skaisti izsaka Mary Peters dziesma:
Dieva mīlestības spēkā / Viss labi būs! / Jaunā dzīvē, brīvs no grēka: / Viss labi būs! / Žēlastībā saskatīti, /
Pestītāja atpestīti, / Viņa rokas noglāstīti: / Viss labi būs!
Tumšā ielejā tev esot, / Viss labi būs! / Priekus, bēdas sirdī nesot, / Viss labi būs! / Tici Tēvam paļāvībā, /
Seko Dēlam uzticībā, / Staigā Gara pavadībā: / Viss labi būs!
Sagaidīsim gaišu rītu, / Viss labi būs! / Dieva ļaudīm iezvanītu: / Viss labi būs! / Viņš lai dod, ka labi
klājas, / Esot šeit un beidzot mājās / Reiz, kad mūsu ceļi stājas: / Viss labi būs!
(Dz. gr. 489, atdzejojis Ivars Gaide)
Patiesi, ja ticam uz Jēzu Kristu, tad viss labi būs. Stāvot pie drauga Lācara kapa, Jēzus sarunājās ar mirušā
Lācara māsu Martu. Viņš sacīja: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs,
un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu to tici?“ (Jņ 11:25–26)
Draudzes Vēstis
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Svarīgākais jautājums, ko katram sev uzdot, ir: vai es tam ticu? Vai ticu, ka Jēzus ir Augšāmcelšanās un
dzīvība, un ka Viņš tik ļoti mūs ir mīlējis, ka izlējis Savas asinis pie Krusta mūsu grēka dēļ, lai mēs, ticēdami
uz Viņu, varētu saņemt piedošanu un līdz ar to mūžīgo dzīvību? Ja tici, tad nav jādzīvo piektdienas bezcerībā, bet vari dzīvot Svētdienas uzvarā.
Ja vēl netici, nepaliec Piektdienā, bet nāc pie Jēzus šodien un ļauj Viņam ievest tevi Svētdienā. Viņš tevi
mīl, un Viņš pieņem ikkatru, kas pie Viņa nāk. Tu varbūt jūties tā, kā tas nokaltušais kociņš pie baznīcas
durvīm, bet, Jēzum ienākot tavā sirdī, tu vari saņemt jaunu dzīvi, zelt un plaukt, un, iespējams, būt ar Viņu
Tēva namā.
Vēlu ikkatram piedzīvot Augšāmcelšanās brīnumu, nekad nezaudēt cerību un katru dienu dzīvot ar to
apziņu, ka caur Jēzu Kristu viss labi būs!
Mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Mīļie draugi!
Svētrunas var tagad noskatīties uz YouTube gan latviešu, gan angļu valodā. Piespiežot uz šo saiti,
atvērsies mana lapa, kurā regulāri būs jaunas svētrunas:
https://www.youtube.com/channel/UCK2IwlGgZrp1I_KLisSrdJg
Dieva svētību vēlot,
jūsu mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)

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

LIELDIENU SVEICIENS
„Kristus ir Augšāmcēlies! Viņš patiesi ir Augšāmcēlies!“
Šī ir Lieldienu prieka vēsts. Jo Kristus Augšāmcelšanās skar tevi un mani, un visu Cilvēci
personīgi. Kādā veidā? Vistiešākā, jo ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem mums
visiem ir žēlastībā piešķirta šī Debesu dāvana: Augšāmcelšanās! Dieva Dēls Kristus, – ir uzvarējis grēku un nāvi. Un Viņš valda Debesu Godībā visiem Saviem ticīgajiem par iepriecu
un glābiņu.
Tāpēc, ja zinām kādus, kas vēl ir laukā, vedīsim tos iekšā!
Sākot ar š.g. jūliju draudzē paredzēts Iesvētību kurss – Garīgu Pārrunu semināra formātā.
Un pēc Lieldienām pie pacelšanas Debesīs Tas Kungs Jēzus teica: „Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest
un augšāmcelties no miroņiem trešā dienā, un ka Viņa Vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām
tautām, iesākot no Jeruzālemes, un jūs esat liecinieki tam visam. Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu.
Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar Spēku no augšienes.“ Un Viņš tos izveda līdz Betānijai un,
Savas rokas pacēlis, tos svētīja. Un notika, kad Viņš tos svētīja, Viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs. Bet tie
Viņu pielūdza un atgriezās Jeruzālemē ar lielu prieku, un bija allaž Templī un teica un slavēja Dievu. (Lk.24)
Vēlu jums svētīgu šo Lieldienu laiku – visiem un katram personīgi! Atcerēsimies arī ikdienā tās bagātīgās
žēlastības, ko Tas Kungs Jēzus Kristus mums ir devis un apsolījis!
Kristus ir Augšāmcēlies! Viņš patiesi ir Augšāmcēlies!
Gods, slava un pateicība Tam Kungam mūžīgi mūžos!
Alleluja.
Mācītājs Raimonds Sokolovskis
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PIRMS 60 GADIEM
Latviešu ev. lut. draudžu darbs Austrālijā
Baznīcas kalendārs 1960. gads
Dienvidus puslodē Dievs ir licis īpašu zīmi pie debesīm – zvaigžņāju, ko sauc par Dienvidus Krustu. Katrs
ceļa gājējs naktī – ticīgs vai neticīgs, paceļot acis pret debesīm, to saredz un tā netieši piemin Viņu, kurš krusta
zīmi mums darījis svētu. Ja latviešu ticīgo saimi Austrālijā nespētu vienot neviens cilvēks ar savām pūlēm, šī zīme
tomēr visus vieno.
Ar tādām domām tie, kam rūp latviešu Ev. lut. draudžu vienība Austrālijā, pārkāpa gadu slieksni, no 1958. gada ieejot 1959. gadā. Cerība,
ka Dievs sūtīs palīgu pēc draudžu pārstāvju un mācītāju konferences,
kas notika 1958. g. 26. un 27. aprīlī, un pavērsies iespēja nodibināt visu
latviešu draudžu apvienību, nepiepildījās. Ir jātic, ka Dievs rādīs citus
ceļus, kuri ejami draudzēm, kas cilvēku prātam pašreiz vēl ir apslēpti.
1959. gada pirmie mēneši nesa sāpīgu zaudējumu mācītāju saimei.
29. janvārī Sidnejā Dievs aizsauca pie sevis pēc ilgākas slimošanas Vienības un Kanberas draudžu mācītāju Jāni Lūsi. Viņam 23. februārī sekoja
Ņukasles draudzes mācītājs prāvests Kārlis Skujiņš. Tā nu no 11 Latvijas
Baznīcas mācītājiem Austrālijā esam palikuši tikai 9. Ir gan cerības uz jauna mācītāja iestāšanos mūsu saimē.
Pirms neilga laika Adelaides garīgo semināru nobeidza latvietis Laimonis Mušinskis, kuru ordinēja par mācītāju Apvienotā Ev. – Lut. Baznīca Austrālijā. Pēc ordinācijas viņam bija jāiesaistās par mācītāju austrāliešu
Ev. lut. draudzē Kvīnslandē. Būdams savā sirdī latvietis un mīļodams latviešu draudžu darbu, viņš izteicis
vēlēšanos ienākt Latvijas Ev. lut. Baznīcas mācītāju saimē. Vēl ir nokārtojami tikai formālas dabas jautājumi,
un tad šī vēlēšanās varēs piepildīties.
Divu mācītāju aiziešana mūžībā radīja jaunas problēmas par to, kas viņus aizvietotu. Sazinoties ar Archibīskapa Tēvu Vācijā, mācītāja Jāņa Lūša adjunktam Pēterim Laiviņam atjaunotas pilnas mācītāja tiesības.
Kanberas draudze savā pilnsapulcē tad nu arī viņu vienbalsīgi ievēlēja par savu mācītāju. Tai sekoja Vienības
draudze Sidnejā, kura nolika mācītāja vēlēšanas 15. februārī. Padomes sēdē par Vienības draudzes mācītāju
vienbalsīgi ievēlēja Pēteri Laiviņu. Ņukasles draudze par savu nākamo draudzes ganu vēl nav izšķīrusies, bet
nav šaubu, ka šī draudze aicinās kādu no Sidnejas latviešu mācītājiem, jo Ņukasle ir Sidnejas kaimiņu pilsēta.
1958. gadā 22. augustā Sidnejas tuvumā nodibinājās jauna, neliela draudze – Volongongas Ev. lut. Latviešu draudze. Draudzei grūtības radīja mācītāja jautājums. Taču Dievs pavēra iespēju arī šo jautājumu nokārtot. Uz draudzes lūgumu mācītājs Pēteris Laiviņš apņēmās būt šīs draudzes mācītājs. Viņam par palīgu
no Sidnejas draudzes pārnāca māc. pal. Alberts Zīds ar tiešo uzdevumu strādāt Volongongas draudzē.
Katrs gads, kas mūs attālina no dzimtās zemes, vairāk un vairāk tīri dabīgi atsaucas uz latviešu sabiedrisko dzīvi un nes pārmaiņas arī draudžu darbā. Nopietna problēma ir latviešu bērnu paturēšana latviešu
saimē un latviešu Baznīca. Diskusijas ir pacēlušās par jaukto laulību skaita pieaugumu, par ko runā ne tikai
mācītāji, bet arī sabiedriskie darbinieki latviešu laikrakstā. Ir gadījumi, kur latvietis dodas laulībā ar austrālieti, bet biežāk gan latvietes izvēlas austrāliešus par saviem dzīves draugiem. Šādas laulības parasti slēdz pie
kāda austrāliešu mācītāja, un ģimene ar to pāriet austrāliešu draudzē. Tā ir zudusi arī mūsu tautai. Laikraksta lasītāju balsis meklē vainīgos un izsaka domas, ka latviešu jaunekļi ir nodevušies pārmērīgai alkohola
lietošanai un tādēļ latvietes nevēlas ar viņiem nodibināt ģimenes dzīvi. Taču visumā šādi pārmetumi nebūs
pamatoti. Ieilgušā dzīve svešajā zemē neizbēgami ietekmēs atsevišķos cilvēkus tais gadījumos, kur tie atturas
iekļauties latviešu sabiedrībā.
Profesors Dr. Edgars Dunsdorfs ir izdarījis pētījumus 1954. gadā Austrālijā izvestās tautas skaitīšanas
materiālos un konstatēja, ka citās konfesijās pārgājušo skaits ir ļoti liels. 586 Latvijā dzimušie ir uzdevuši sevi
par anglikāņiem, 56 par presbiterāņiem un 44 par metodistiem. Starp citu 18 Latvijā dzimušie sevi apzīmējuši par ateistiem. Ir jāpieņem, ka arī turpmāk pāriešana citās konfesijās notiks. Pa lielākai daļai tas notiek uz
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laukiem vai mazpilsētās, kur dzīvo
tikai dažas latviešu ģimenes. Lielie
attālumi viņām neļauj saistīties ar
latviešu draudzēm lielpilsētās.
Neskatoties uz šīm bēdīgajām
parādībām, draudzēs locekļu skaits
nav gājis mazumā, atsevišķās draudzēs tas pat pieaudzis. Lielākā draudze vēl aizvien ir Melburnas Ev. lut.
draudze, kurā pašreiz skaitās 2200
dvēseles. Ļoti aktīva šai draudzei ir
dāmu komiteja un rosīgs ir jaunatnes darbs. Jaunatnes pulciņā ir 120
biedri, un pie tā vēl aizvien pastāv
labi nostādīts Jauniešu koris un tautas deju kopa. Draudzes īpašumā ir
kapsētas nodalījums, kurā 1959.g. Bilde no 1960. gada Baznīcas kalendāra.
1. februārī atklāja un iesvētīja kopīgu pieminekli. Tas izmaksājis 1000 austrāliešu mārciņas, ko saziedojuši draudzes locekļi. Draudzei ir pašai
savs koris, kas svētkos kuplina dievkalpojumus dziesmām.
Adelaides draudze, kuras mācītājs ir V. Voitkus, var priecāties par ļoti labi noorganizētu bērnu darbu.
Draudzei, kurā ir 1270 dvēseles, ir sestdienas skola ar 214 bērniem un 14 skolotājiem. Tā ir arī vienīgā draudze, kura vasarā pulcina bērnus īpašā vasaras kolonijā. Bērni pāris nedēļas pavada pilnīgi latviešu vidē, lieto
sarunās vienīgi latviešu valodu un mācās dziesmas un rotaļas.
Pertas draudze, kuras mācītājs ir L. Kampe, daudz darījis pie sava nama izbūves. Pašreiz tā iecerējusi
uzcelt skatuvi draudzes zālei. Arī pārējās draudzes darbs ir rosīgs un uzrāda arvien lielākus panākumus
draudzes dzīves padziļināšanā.
Lielu reliģisku saviļņojumu izsaukusi Amerikas evaņģēlista Billy Graham’a viesošanās Austrālijā. No
15. februāra līdz 15. martam 1959. gadā viņš noturējis evaņģelizācijas sapulces Melburnā, ik vakarus pulcinādams kopā desmitiem tūkstošu klausītājus. Pēdējā vakarā lielajā sporta stadionā bija ieradušies ap 135 000
cilvēki. Arī latviešu draudžu locekļi rosīgi apmeklēja šīs sanāksmes, un daudzi no viņiem ir pieteikuši savu
apņemšanos pieņemt Jēzu Kristu par savas dzīves vadītāju. Ja arī ne visi no viņiem draudzes dzīvē sāks parādīt lielāku rosību, tad tomēr ir droši sagaidāms, ka vismaz dažos šis pārdzīvojums būs atstājis svētīgu un
paliekamu iespaidu.
Ieejot jaunā gadā un līdz paņemot to, kas pārdzīvots iepriekšējā, ir no jauna jāliecina, ka cilvēks ar savu
spēku nevar neko panākt ne savā, ne draudzes, ne visas Baznīcas dzīvē. Tas ir Dievs, kas to vada. Viņš liek
nākt notikumiem, kas pārmaina dzīvi. Viņš atrod jaunus ceļus, pa kuriem iet. Neviens vēl nav pievīlies, kas
uz Viņu ir paļāvies. Šai ticībā latviešu draudzes un mācītāji Austrālijā, vienoti ap savu Baznīcas Virsganu
Archibīskapa Tēvu, ar pateicību saņems to, ko Dievs dāvinās jaunajā gadā.
Prāvests A. Grosbachs,
Archibīskapa pārstāvis Austrālijā
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

„Kas labprāt grib būt Kristus valstībā, tas nedrīkst no krusta un nāves
baidīties, jo tāds ir Kristus tā Kunga testaments; un viņš pats Kristus, ir
tā iegājis mūžīgā Tēva valstībā.
M. Luters
Draudzes Vēstis

13

Nr. 26

PULKVEDIS OSKARS KALPAKS UN STUDENTU ROTA
Piemiņas dievkalpojumi Melburnā

FOTO Marita Lipska

Svētdien, 2020. gada 8. martā,
Sv. Krusta baznīcā un Melburnas Latviešu ciema baznīcā notika pulkveža
Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums.
Dievkalpojumu ar kuplā skaitā sanākušajiem dievlūdzējiem Sv. Krusta
baznīcā ievadīja Melburnas Korporāciju kopas karognesēji, kas ar mācītāju
Raimondu Sokolovski, Melburnas
Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieku
Kārli Kasparsonu, draudzes vecāko
Mārtiņu Biršu un draudzes vadību –
svinīgā gājienā, zobeniem mirdzot, iesoļoja baznīcā. Karogsardze novietojās
pie altāra – pie kritušajiem varoņiem
speciāli ierīkotas svētvietas, kur deg No kreisās: Māc. Raimonds Sokolovskis, draudzes vecākais Mārtiņš Biršs.
Mūžīgā uguns. Pulkveža Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojumā piedalījās Korporāciju kopa Melburnā, Stu- un pārliecināts Latvijas brīvvalsts izveides skarbākajā laidenšu Korporāciju kopa, Daugavas Vanagu Melburnas kā, izveidoja pirmās militārās vienības, lai sargātu tikko
dzimušo valsti. Viņš apņēmās paveikt to, ko neuzdrošinānodaļa un Melburnas Latviešu ev. lut. draudze.
Dziedājām svētku reizei atbilstošas patriotiskas dzies- jās neviens cits. „Kas tic, tas uzvar,“ tāds esot bijis O. Kalmas, ko uz ērģelēm ar jaukām skaņām pavadīja draudzes paka iemīļots teiciens... O. Kalpaka personiskais piemērs
ērģelnieks Braians Kopls (Brian Copple). Bībeles lasīju- radīja pārliecību par brīvas Latvijas iespējamību. Un šī
mu no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem lasīja Draudzes ideja izplatījās un sāka kļūt saprotama plašākām tautas
masām, kā rezultātā Latvijas armijas spēki sāka papildiVecākais Mārtiņš Biršs.
Ievadā mācītājs nesa sirsnīgu sveicienu Melburnas nāties ar jauniem kareivjiem...
Latvijas neatkarības ideja bija izaugusi arī studējošo
Latviešu draudzes priekšniekam Kārlim Kasparsona kungam, draudzes vadībai, dievkalpojuma organizētājiem un aprindās, tāpēc likumsakarīga bija viņu gatavība iet kauvisiem klātesošajiem no Sidnejas Latviešu ev. lut. Vienības jās par jauno valsti. Mēnesi pēc Latvijas valsts dibināšanas, 1918. gada 20. decembrī, latviešu Studentu Korporādraudzes, diakonēm un draudzes priekšnieces.
Raimonds izteica savu prieku par iespēju būt šeit kopā cijas izveidoja Studentu rotu, kas kopā ar citām vienībām
1919. gada janvārī veidoja 1. Latviešu atsevišķo bataljonu,
ar savu dzīvesbiedri Maritu Lipsku.
„Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu kuru vadīja pulkvedis Oskars Kalpaks. Studentu rota
dzīvību nodod par saviem draugiem,“ ar šiem mūsu Pes- tapa Rīgā.
(Fragm. no A. Krīpena „Kalpaka bataljons un Baloža
tītāja Jēzus Kristus vārdiem mācītājs Raimonds iesāka
brigāde“):
Uz apsardzības ministra pavēli Studentu rotai
Svētrunu. Svētrunā mācītājs teica: „Latvijas zeme un tauta
Rīga
bija
jāatstāj
2. janvāra vakarā un jāatiet uz Jelgavu.
ir savus darbus iekrājusi ārkārtīgi sen, un tās senajā vēsturē
tauta ir īstenojusi savu misiju jau ar dainās un Lielvārdes Nezināmie likteņi, kuri sagaidīja kā gājējus, tā palicējus,
jostā aprakstīto gudrību, mīlestību, tikumu un viedumu. diktēja būt rezervētiem ar savām izjūtām... Bija veikts
(Lielvārdes jostas fragments ir arī ietilpināts Latvijas pilso- gan tikai pusceļš līdz 40 km attālai Jelgavai, bet pie pārņu Pasē, ML). Latviešu tautas senajā vēsturē atrodam va- gājieniem vēl nepieraduši rotas karavīri jutās jau stipri
lodu un ierašas, kas mantotas vēl no senajām civilizācijām noguruši. Noskaņojums drūms, visi klusi un domīgi.
uz zemes. Latvieši ir šo seno civilizāciju pēcteči. Latvieši ir Lielākā daļa atlaidušies atpūtai uz grīdas. Bet tad pēkšņi
kaut kur no augšas atskanēja „Ai, zaļā’ i līdaciņa...“ Nedievu tauta.
viena nepamanīts uz skapja augšas bija uzrāpies viens no
„Kur palika sirmie dievi,
vecākiem rotas karavīriem un šo dziesmu uzsācis. Drīz
Brīvas tautas dēliņi?
vien visi korī dziedāja līdzi šo jauko tautas dziesmu.
Tie līgoja vecos laikos
Drūmums un nogurums bija kā ar roku atņemts. Arī
Gaismas kalna galotnē.
turpmākā ceļā uz Jelgavu tika dziedāts, maršējot... Bet
Visapkārt egļu meži,
skats vērsts uz priekšu pretim jauniem karavīra pienākuVidū gaiša tautas pils...
miem, kuru pirmie grūtumi jau lika sevi manīt, un cik
...Tur guļ mūsu tēvu dievi,
gan vēl tādu nestāvēja priekšā! Ausa rīts, ka rota tuvoTautas gara greznumi.“ (Fragments no „Gaismas pils.“) jās Jelgavai, dziedot Div’ dūjiņas gaisā skrēja... Studentu
Mīļie māsas un brāļi Kristū, tautieši! Šodien mēs Dieva rota 17. februārī ieradās frontē Rudbāržos un iekļāvās
priekšā atzīmējam mūsu tautas varoņa un varoņu gaitas un Kalpaka bataljonā...
turam augstu mūžīgo piemiņu cīnītājiem par mūsu TēvzeNo dažām latviešu ģimenēm ir nākuši 3 dēli – kalpames brīvību un laimi. Tāpēc īpaši veltīsim kādus mirkļus kieši, bet no vienas – pat 4, kas liek godbijībā pieminēt šo
mūsu tautas vēstures ieskatam.“
ģimeņu galvas – tēvus, kuri jau sen nav starp dzīvajiem.
Tad Raimonds mums atgādināja pulkveža Oskara Šajā sakarībā vispirms jāmin Jēkabs Eglītis no Mārsēnu
Kalpaka dzīvestāstu un par viņa lielo ieguldījumu Latvi- pagasta. Viņa visi 4 dēli iestājās Studentu rotā. J. Eglītis
jas brīvības cīņās. „Pulkvedis Oskars Kalpaks, drošsirdīgs bija plaši pazīstams sabiedrisks darbinieks gan savā pagasDraudzes Vēstis
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tā, gan arī Raunas draudzē...“
Pulkveža Oskara Kalpaka komandētā bataljona karavīri ar lepnumu sevi
dēvēja par kalpakiešiem un turpināja
sevi tā saukt arī tad, kad Kalpaks jau
bija kritis kaujā (1882.6.1. – 1919.6.3.).
Pulkvedis Oskars Kalpaks ir kļuvis
par latviešu virsnieku simbolu. Viņa
kaujas ceļš bija īss, bet ārkārtīgi spilgts.
Un viņa cīņas spars, ideālisms un patriotisms atdzimst un turpina dzīvot arī
tagad. Kalpaka tēls kalpo kā augstāko
cilvēcisko vērtību simbols, veidojot patriotismu un mīlestību, īpaši jaunatnē
un bruņotajos spēkos.
Lai to veicinātu, 2003. gada martā Māc. Raimonds Sokolovskis un karogsardze.
tika izsludināts konkurss latviešu nacionālā karaspēka pirmā pavēlnieka
Pēc tam devāmies uz Melburnas Latviešu ciemu, kur
pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa izstrādei, kurš tikciema
baznīciņā tāpat labi apmeklēts notika svinīgais
tu novietots Rīgā. Saprotot, ka bez pagātnes apzināšanās
dievkalpojums
tikai bez karognesējiem. Diemžēl, šoreiz
nav arī nākotnes, un to, cik būtiska ir tautas pašapziņas
un ticības vairošana, tēlniekam Gļebam Panteļejevam nenotika plānotā pulcēšanās ciema zālē pēc dievkalpojuļoti svarīgi bijis iemūžināt piemineklī optimisma akcen- ma, saprotamu sanitāro apsvērumu dēļ.
Svētrunas noslēgumā mācītājs Raimonds teica: „Šotu. Piemineklī ir divi pamatelementi: granīta daļa simdien
Dieva priekšā mēs pieminam mūsu tautas varonīgos
bolizē vēstures straumi, kas parasti ir bieza un agresīva
un nešķiro, ko aiznes sev līdzi, bet otra detaļa simbolizē brīvības cīnītājus. Bermonta armijai, pret kuru cīnījās latspēkus, kas turas pretī šai straumei, – ir nerūsējošā tē- viešu nacionālie spēki 1919. gada oktobrī un novembrī, bija
rauda asmens. Tas simbolizē spēju pretoties un sasniegt vairākkārtējs skaitliskais un tehniskais pārsvars, tomēr, nemērķi, sadalīt melno masu un palikt pie saviem mēr- raugoties uz to, tika gūta uzvara.
Atklāsmes Grāmatā teikts: Es redzēju debesis atvērtas,
ķiem. Šī ideja bija visvairāk raksturīga brīvības cīnītāun, raugi: balts zirgs, un kas sēd uz viņa, tā vārds Uzticīgais
jiem.
„Ko varu vēl tev, Tēvzeme, par sirdi vairāk dot,“ lasāms un Patiesais, un Viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acīs ir
uz pieminekļa Oskaram Kalpakam. Dzejnieks Andrejs uguns liesma un galvā Tam daudzi ķēniņu kroņi, Vārdu,
Eglītis bija speciāli rakstījis vārdus: „Lai nepagurdams kas Tam uzrakstīts, neviens nepazīst kā vien Viņš pats. Viņš
jaunatnē aug Kalpaka varoņgars!“ Patriotisks un dzimteni tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas, Viņu sauc: Dieva Vārds.
mīlošs bija A. Eglītis. Viņa dzīve bija kā veltījums Latvijas Debesu kara pulki sekoja Viņam uz baltiem zirgiem, tērpti
tautai, un pats dzejnieks savulaik teica: „Visa mana dzeja baltā tīrā audeklā.
Un Tas Kungs Jēzus Kristus nāk ar saviem Debesu kara
veltīta tikai Tēvzemei. Visas manas uzrakstītās grāmatas ir
pulkiem vienmēr aizstāvot Patiesību un Mīlestību. Viņa
manas dzimtās zemes cildinājums.“
Varoņu dienā, 2006. gada 22. jūnijā, Rīgas centrā at- debesu kara pulku rindās ir visas gaišās un ticīgās cīnītāju
klāja tautas loloto un celto pieminekli Pulkvedim Oska- dvēseles, kas cīnījās par savu tautu, par savu Tēviju.
Tas Kungs Kristus nes katrai tautai viņas Likteni! Latram Kalpakam – Latvijas armijas pirmajam komandierim.
vija
ir mūžīga. Latviešu tauta pastāv. Tautas Varoni, vai tu
Piemineklis O. Kalpakam nav tikai pagātnes liecība, tas
ir ieguldījums nākotnei. Kalpaka veikums un varonība, mūs dzirdi? Tautas Varonis savu tautu dzird.
Un mēs šodien droši varam teikt, ka pie šiem debesu pulkuru pauž piemineklis, uzrunā Rīgas iedzīvotājus un tās
viesus, īpaši jaunatni, aicinot pilnveidot sevi, ikvienam kiem, kas sekoja Kristum, pieder mūsu tautas varoņa pulkrast spēku un pašapziņu, lai kalpotu Latvijai. Un Kal- veža Oskara Kalpaka gars un viņa drosmīgie cīnītāji! Un
paka atspulgs piemineklī nosvērti un cerīgi vēro apkārt tie tāpat šodien no debesīm, kā toreiz virs zemes, ir nomodā
notiekošo dzīvi. Viņš aicina, un viņš daudz sagaida no par Latviju!
mums...“ (No publicitātes par pulkvedi Oskaru Kalpaku,
Un par Jaunās Pasaules Pilsētu ir teikts: „Dieva spožums
un Arvīds Krīpens „Kalpaka bataljons un Baloža brigāde“). to apgaismo, un viņas gaisma ir Jērs. Tautas staigās viņas
Lūgšanā mācītājs Raimonds ietver gan Latviju, gan gaismā, un visas zemes ķēniņi nesīs turp savu greznumu.
Austrāliju, pateicoties tam Kungam par visām žēlastībām Viņā sanesīs tautu greznumus un dārgumus.“
un izlūgdamies svētību šai zemei, kā arī svētību sanākuMūsu pērle ir Latvija. Mūsu zelts ir latvju tauta. Ar to
šiem dievlūdzējiem baznīcā un svētību viņu ģimenēm, kā mēs dzīvosim un ieiesim nākamajos laikmetos kā latvieši –
arī svētību visai Kristus draudzei pasaulē, to vēlot visām ar pielūgsmi Tam Kungam, un - ar pateicību savas tautas
tautām uz zemes.
varoņiem.
Dievkalpojuma nobeigumā dziedājām „Dievs, svētī
Pulkvedim Oskaram Kalpakam, un visiem mūsu tautas
Latviju!“
varonīgiem aizstāvjiem – mūžīga slava!
Pēc dievkalpojuma viesi tika aicināti pakavēties pie atTam Kungam Jēzum Kristum gods un slava mūžīgi mūspirdzinājumiem baznīcas zālē. Tur draudzes priekšnieks žos. Amen.“
K. Kasparsona kungs nolasīja interesantu un informatīvu
Marita Lipska
referātu par Studentu Rotas un plkv. O. Kalpaka bataljoRakstā izmantoti citāti no
na kopīgām kaujas gaitām. Atgādinot vēsturiskos faktus,
mācītāja Raimonda Sokolovska sprediķa.
tostarp ka Studentu rota tika ietilpināta O. Kalpaka baPirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“
taljonā kā tā trešā vienība.
Draudzes Vēstis
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Ziņojums latviešu sabiedrībai Melburnā
Mīļā draudze!
Draudzes valde cītīgi seko COVID-19 vīrusa izplūdumam pasaulē, kā arī vīrusa izplūdumam
Melburnas iedzīvotāju vidē.
Austrālijas valdība Kanberā ir proklamējusi ieteikumus ar likumu, kas visiem iedzīvotājiem
Austrālijā jāņem vērā, lai kopīgi mazinātu COVID-19 izplatīšanos Austrālijā.
Valde ziņo, ka sākot ar svētdienu, 22. martu, visi dievkalpojumi tiek atcelti līdz turpmākajam.
Kārlis Kasparsons
Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks
2020. g. 18. martā

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!

Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
E-pasts: redakcija@laikraksts.com
Laikraksts „Latvietis“ iznāk jau divpadsmito gadu
Nedēļas laikraksts „Latvietis“ ir lasāms gan drukātā veidā, gan elektroniski

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 luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 26.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.
Draudzes Vēstis
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