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SĒKLA JAUNAI DZĪVĪBAI:
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS!
„Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst,
viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst,
viņš nes daudz augļu.“ (Jņ 12:24)

Satiksmes sastrēgums pārveidoja mūsu plānus šī gada 8. aprīlī, kad ar prā-
vesti Ievu Puriņu un viņas vīru Rihardu devāmies no Zvannieku mājām uz 
Rīgu. Toties, sastrēguma dēļ, ievēroju pie ēkas piestiprināto ziņojumu Ukrainas 
karoga krāsās:

„Viņi gribēja mūs aprakt, bet nezināja, ka mēs esam sēklas!“
Ukraiņu sakāmvārds

Sakāmvārdā rezonēja Kristus vārdi Jāņa evaņģēlijā, ko teica Viņš ceļā uz Jeruzalemi un sa-
vām ciešanām un nāvi. Tobrīd grieķi Viņu meklēja un Kristus saprata, ir laiks. Viņš vēsta: „Ir 
pienākusi stunda, kad Cilvēka Dēls top pagodināts. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds 
nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu.“ (Jņ 12:23-24)

Smagi vārdi, bet patiesi. Jēzus atklāj, Viņā ietverta mūžīgās dzīvības cerība, Augšāmcelša-
nās spēks – kā sēkla, kura satur dzīvību. Ukrainā plosās karš, nesaskaitāmi cilvēki mirst un 
ne visus spēj pat godīgi aprakt! Kaut lūdzam, lai pat neviens vairs nemirtu, nav veltīgas upu-
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rētās dzīvības, jo par viņiem aizlūdz miljoni! Viņus piemin pasaulē, par viņiem iededzinātās 
svecītes ir pretspēks tumsai, kas nomāc dvēseles.

Reiz kāds vēroja, ka Kristus Augšāmcelšanās svētki ir nāves bēru diena! „Kur nāve, tava 
uzvara? Kur elle, tavs dzelonis?“, prasa apustulis Pāvils, „Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks 
ir bauslība. Bet, paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu! Tad nu, 
mani mīļie brāļi (un māsas, sic.), topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki tā Kunga darbā vienumēr, 
zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.“ (I Kor. 15:55b-58)

Jūsu darbs nav veltīgs Tā Kunga lietās Jālūdz, lai patiesi miers un taisnība uzvarētu, un 
visas varmācības un mokas beigtos! Jālūdz, lai sāpēs nesalūztu tie, kuriem nebūs lemts ar ģi-
menēm kopā svinēt Kristus Augšāmcelšanās svētkus. Jālūdz, ka mēs patiesi pateicībā Dievam 
svinētu, jo tie ir Svētki, jo kā dziedam Pestītājam:

Kā dārga sēkla tīrumā Tu kapā nogrimi
Un, plaukdams jaunā dzīvībā,
Mūs līdzi modini. Kungs, visas tautas aicini,
Lai Tevi atzīst pilnīgi,
Un sūti savus vēstnešus.
Ja gribi, raidi arī mūs, Jā arī mūs
Kā gaismas vēstnešus!
Kā sēklas pasaulē iesētas, nesiet pasaulei Viņa gaismu, nesiet arvien labus augļus!
Šogad pavasaris kavējās. Varbūt, lai mēs vēl vairāk ilgotos pēc atspirgšanas, kas nāk līdz ar 

dabas atplaukšanu? Jeb, varbūt arī, lai mums spiestu vēl vairāk pēc tā meklēt, redzēt zīmes 
Tam, kas nes dzīvību. Viņš ir ar mums arī tumsā, aukstumā un sastrēgumos, kuru dēļ ierau-
gām to, kam citādāki būtu paskrējuši garām.

Priecīgus, ticības, cerības un mīlestības gaismas bagātus Kristus Augšāmcelšanās svētkus 
jums no sirds novēlu savā un mūsu LELBP Virsvaldes vārdā! Lai Dievs svētī! Lai Viņš pasargā 
un dāvina mieru, kas atjauno cerību, jo Viņš dzīvo un mums ar dzīvot būs!

Jūsu
+ Lauma

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

DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS

Datums Dievkalpojumu 
vada

Draudzes 
vecākie 
kalpo

Apsveicēji
Pie skaņu 
pastipri-
nātāja

Altāri pušķo Virtuvē

Maijs

8. Māc. R. Sokolovskis K.&Z.
Kasparsoni

T. Pindard A. Jaster, 
B. Ladley

A. Jaster, 
B. Ladley

Jūnijs

12. Māc. V. Andersons J. Kārkliņš J. Kārkliņš G. Pindard G. Pindard

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
UZLABOT DRAUDZEI INFORMĀCIJAS PLŪSMU

Šodien mēs dzīvojam modernā komunikācijas pasaulē, ko jaunā paaudze ļoti labi pazīst 
un pielieto moderno komunikāciju savā ikdienas sadzīvē. Turpretim mūsu senioru paaudzei 
21.  gadsimta komunikācija vēl arvien ir pasveša. Valde to ļoti manīja pandēmijas sākumu 
posmā, kad ar COVID izplatīšanos valde nespēja laicīgi informēt senioru paaudzi sakarā ar 
dievkalpojumiem, kā arī par daudzām citām lietām.

Lai uzlabotu draudzes informācijas plūsmu, valde pieņēma lēmumu piedāvāt visai drau-
dzei ātru izziņu plūsmu ar epastu (e-mail).

Valde lūdz draudzei atsaukties uz šo komunikācijas aicinājumu un nosūtīt valdei savu ikdienas e-pasta 
adresi.

ATVADĪŠANĀS NO ILGGADĪGĀS DRAUDZES LOCEKLES
Draudzes valdes pārstāvis atvadījās no ilggadīgās draudzes locekles Asjas Bērziņas š.g. 2. martā.
Ģimene vēlējās atzīmēt Asjas dzīvi un izvadīšanu no Tobin Brothers Funerals, celebrating lives. Draudzes 

valdes pārstāvis atvadījās ar sekojošiem vārdiem:
„Today we are celebrating the life of Asja Berzins.
We have already heard a very comprehensive Eulogy of Asja’s life from her brother Ivars Mirovics. Asja’s Eulogy 

reflects the life of most post World War 2 Latvians who sought refuge in Australia from their European war experi-
ence. To begin their new life the families of the new settlers (Refugees) on arrival congregated mainly in Australian 
capital cities. Their first social gathering points in Melbourne were church halls where our church congregations 
began and our regular church services. Our congregation was established in 1951.

Asja was an active church goer and attended most of our church services.
ON BEHALF OF OUR CONGREGATION I EXPRESS OUR SINCERE CONDOLENCES TO ASJA’S 

FAMILY MEMBERS AND ALSO TO BROTHER IVARS AND HIS FAMILY MEMBERS.“

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

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

Dievkalpojumu un sarīkojumu dalībniekiem ņemt vērā:
Lūdzu, ievērojiet baznīcā un baznīcas zālē norādītos 1,5 metru attālumus un ņemiet līdzi sev svai-

gu sejas masku!

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2022. gada aprīlī

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

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājusi

Asja Rita Bērziņa 25.08.1931. – 2.03.2022.

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

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –

no mazās zīles izaug varens ozols!
Izsaku īpašu paldies par sekojošo ziedojumu –
Ojārs Bernsons un Vija Gevers – $575

Ziedojumi līdz $200:
Ārija Merits.

Ziedojumi līdz $100:
E. Riemeris, I. un V. Ezernieks, O. un S. Kapteinis,  A. van Oosterom.

DRAUDZES NODEVAS – 2021./2022.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
* pieaugušajiem locekļiem –  $75
* studentiem vecumā starp 17 un 25 gadiem – atbrīvoti no nodevām
* locekļi, kas sasnieguši 95 gadus – atbrīvoti no nodevām

Nodevas var samaksāt:
Kasierim –  nosūtot čeku vai „Aust.Post Money Order“ pa pastu,
  rakstot to Melb.Lat.Ev.Luth.Cong vārdā;
Latviešu Ciemā –  Dnister pārstāvei Angelikai Pētersonei; 
Elektroniski –  pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu: 

BSB: 704-235
Account no.: 17508
Reference: Invoice numurs un Jūsu uzvārds. (ĻOTI SVARĪGI!)

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu, pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.
Piezīme.

Esmu saņēmis maksājumus, kas ieguldīti mūsu bankas kontā, bet bez iemaksātāja vārda vai invoice numura. Ja 
kāds no šiem maksājumiem ir Jūsu, tad, lūdzu, ziņojiet man! Pretējā gadījumā jūs saņemsiet „parādnieku atgādinā-
juma vēstuli!
1. 18/01/2022. – „Nicholas P Franc“ – $75
2. 20/01/2022. – Bank First (Vic.Teachers Credit Union) – $75
3. 3/03/2022. – WBC – RTGS – $75
Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojumā 6. martā kolektē baznīcā un zālē tika ziedots $1182, ko esmu 
ieguldījis Viktorijas Ukraiņu Apvienības speciālā kara atbalstu fondā!

Andris Atvars
Draudzes kasieris

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

„Mēs nevaram neko Dievam dot, jo viss jau viņam pieder, un mēs visu 
saņemam no viņa; bet mēs varam viņam vienīgi dot slavu, pateicību un godu.“

M. Luters
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AICINĀM VISUS BALSTIESĪGOS DRAUDZES LOCEKĻUS UZ 
MLELD ĀRKĀRTĒJO PILNSAPULCI!

MLELD Valde ir sasaukusi un paziņo draudzes Ārkārtēju Pilnsapulci šī gada 29. maijā, 
plkst.11.00 Svētā Krusta Baznīcas zālē.

Galvenais darba kārtas punkts ir lemt par jaunu mācītāju iecelšanu mūsu draudzei.
Apstākļa dēļ, mūsu draudze ir vairākus gadus tagad darbojusies bez mūsu pašu garīdznieka.
Kad mums sanāca vakance šim amatam, draudze tajā laikā lēma, ka draudzes dzīves 

aktivitāšu samazinājuma, kā arī piemērotu kandidātu trūkuma dēļ, mēs turpināsim darbību 
atalgojot viesu garīdzniekus, lai pildītu mūsu draudzes garīgo apkalpi dievkalpojuma ziņā.

Tajā brīdī bija arī cerība, ka draudzes locekļi paši varēs aktīvāki piedalīties pārējās garīgās aprūpes jomās, 
diakonijas darbos, kas attiecās uz citu draudzes locekļu apmeklēšanu un garīgo atbalstu.

Šī pieeja no sākuma labi darbojās, atļaujot mūsu draudzei pieejamību vairākiem spējīgiem un pretimnā-
košiem garīdzniekiem, kas bija ar mieru mums sniegt regulārus (arī ja retāk) dievkalpojumus.

Iesākām diakonijas darbu ar izstrādāto draudzes locekļu apmeklēšanas programmu.
Diemžēl, Covid-19 atceļošana uz mūsu pilsētu to visu pārtrauca, izmainīja iespējas, un lika mums dziļi 

pārdomāt, vai šāda pieeja mūsu draudzei turpmāk noderēs vispareizāk.
Mēs visi Melburnā piedzīvojām ļoti stingru režīmu attiecībā uz sabiedrisku tikšanos, un dievkalpojumus 

bija jāpārtrauc uz ilgiem posmiem.
Ne tik vien tas, bet bijām arī milzīgi ierobežoti piesaistīt garīdzniekus, kas mājo ārpus mūsu Viktorijas 

pavalsts tajos posmos, kad vietējiem varbūt bija iespēja sniegt kādu dievkalpojumu.
Citi garīgie pakalpojumi bija stipri ietekmēti un grūti izpildīt bez mūsu draudzes pašu garīgā gana tepat 

uz vietas.
Šie pēdējie pāris ārkārtējie gadi ir parādījuši arvien spilgtāk, cik svarīgi draudzei ir pašai savs garīdznieks, 

kas uz vietas var kalpot draudzei un draudzes locekļiem pēc vajadzības un ar vietēju pieejamību.
Kad mūsu valde sāka šo jautājumu pārspriest pagājušā gadā, un, vadoties arī no draudzes locekļu izteiktām 

domām pagājušā MLELD Gadskārtējā Pilnsapulcē, sākam apskatīt mūsu iespējas un izredzes šādai rīcībai.
Ap šo laiku, mēs priecājamies uzzināt, ka latviešu izcelsmes mācītāja Helga Jansons, pēc daudziem ga-

diem dzīvojot ASV, apsver iespējas atgriezties uz savu dzimto Austrāliju.
Mācītāja Helga pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem pārcēlās uz dzīvi ASV, papildināja teoloģijas studijas, iegu-

va attiecīgu maģistru grādu, tika iecelta mācītāja amatā un ir kalpojusi vairākām draudzēm, tai skaitā arī latviešu.
Varat sīkāku informāciju par mācītāju atrast iepriekšējās Draudzes Vēstis Nr.33.
Mācītāja Helga mūsu draudzei palīdzēja vēl dziļā Covid-19 laikā, ierakstot un sniedzot mums attālinātu 

Reformācijas dievkalpojumu pagājušā – 2021. gada 30. oktobrī.
Nesenāk, viesojoties Austrālijā, māc. Helga mūsu draudzei klātienē sniedza dievkalpojumus šī gada feb-

ruārī un martā.
Tajā laikā mūsu Valdei bija iespēja ar māc. Helgu tuvāk iepazīties un pārrunāt nākotnes iespējas attiecībā 

uz mūsu draudzes aprūpi, ja nu māc. Helga atgrieztos Austrālijā kaut kad nākotnē.
Ar prieku uzzinājām, ka māc. Helga ir pozitīvi noskaņota kalpot mūsu draudzei uz vietas šeit Melburnā, 

un ir gatava kopā ar mums censties to arī īstenot, ja tik mūsu draudze to vēlās.
Lūk, par to mums draudzei tagad būs jāspriež un jāizlemj.
Lūdzam visus draudzes locekļus uz Ārkārtējo Pilnsapulci!
Lai Dievs mums parāda pareizo ceļu.
Pēteris Saulītis,
MLELD Vicepriekšsēdis

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MELBOURNE LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CONGREGATION
SPECIAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given, that a Special General Meeting of Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Con-
gregation, will be held at Latvian Lutheran Church of the Holy Cross, 

40 Warrigal Road Surrey Hills Vic 3127 on Sunday 29thMay, 2022 at 11.00 am to transact the following 
business.

1. Prayer
2. Declaring meeting open
3. Determination if quorum of Members present 
4. Confirmation of meeting agenda  
5. Election of Meeting chairman and Scrutineers 
6. MLELC Pastor
7. Any other business
8. Close of meeting

Secretary,
By order of Committee. 
17th April 2022

NOTES
Voting Rights. According to the Congregation’s Rules every financial member present in person has one 
vote only.

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

ATGRIEZIETIES!
„Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un 
saņemtu Svētā Gara dāvanu.“ (Apd 2:38)

Mīļie draugi Jēzū Kristū!
Pasaulē šobrīd ir daudz grūtību un problēmu, kā piemēram, karš Ukrainā un Covida vīruss. 

Kaut gan abas šis lietas ir drausmīgas, tas tomēr nav lielākā problēma, kas cilvēkus apspiež.
Lielākā problēma cilvēkos ir tā, ka viņos nav apziņas par grēku. Cilvēki savu grēku neņem 

nopietni un līdz ar to neredz vajadzību pēc Jēzus Kristus. Ļoti daudzi cilvēki ir vienaldzības 
pārņemti un nezina, ka viņi lēnām mirst...

Ir kāds stāsts par cilvēku, kas sniegā lēnām sala... Pamazām viņa rokas un kājas kļuva 
nejūtīgas, un viņa vēlēšanās bija apgulties sniegā un aizmigt. Pēdējā mirklī cilvēks attapās un saprata, kas ar 
viņu notiek, pielēca kājās un skrēja, līdz asinis sāka kārtīgi riņķot. Ir arī cits stāsts, kas ilustrē vienaldzību 
pret grēku un tā sekām. Ja vardi ieliek katlā ar aukstu ūdeni un lēnām uzsilda ūdeni, tad viņa ir apmierināta 
un tur paliek. Jo ūdens kļūst siltāks, jo brīvāki kļūst vardes muskuļi. Kad ūdens kļuvis par karstu un nav pa-
tīkami tajā būt, tad vardei vairs nav spēka izlēkt, un viņa nobeidzas verdošajā ūdenī. Šis stāsts spilgti ilustrē, 
kas notiek un kas ir noticis ar daudziem cilvēkiem, ja viņi ir vienaldzīgi pret grēku.

Dzīvojam grēcīgā pasaulē, un pakāpeniski tā kļūst sliktāka. Ko pirms aptuveni 50 gadiem vairums sa-
biedrības uzskatīja par grēku, to šodien uzskata par cilvēka attīstītu un apgaismotu brīvību. Galvenā problē-
ma ir, ka grēks netiek ņemts nopietni, jo cilvēki netic tam, ko Dievs savā vārdā māca par mūžību.

Cilvēki lielākoties netic ellei – mūžīgajai soda vietai. Cilvēki domā, ka viss izlīdzināsies un viss labi būs. 
Dievs taču ir mīlestība, un mīlestības Dievs nesodīs cilvēku ar elli. Pirmā daļa no šīs domas ir pareiza, – 
Dievs ir mīlestības Dievs. Savukārt otrā daļa ir sātana meli. Mūžīgās nāves sods sagaida ikvienu, kas neat-
griežas no grēka un kas neapliecina Jēzu Kristu par savu Kungu un Pestītāju.

Ir tikai viens ceļš pie Dieva, ir tikai vienas durvis uz debesīm, un tās ir Jēzus Kristus. Viņš ir teicis: „ES 
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ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Man.“ (Jņ 14:6)
Ir ļoti svarīgi to saprast. Ja nebūtu elles, ja nebūtu mūžīgās nāves soda par grēku, ja Dievs nebūtu mīlestība, tad 

nebūtu ne Lielās Piektdienas, ne Lieldienas. Ja cilvēkam nebūtu vajadzības atgriezties no grēka un tikt salīdzinātam 
ar Dievu, tad Jēzus nekad nebūtu nācis, mēs šeit nebūtu, Baznīcas nebūtu... tam visam nebūtu nekādas nozīmes.

Dieva Vārdā ir divi panti, ko nedrīkstam un nevaram ignorēt: „Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mū-
žīga dzīvība Kristū Jēzū“ (Rm 6:23); „Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.“ (Rm 3:23).

Mazais vārdiņš visi nozīmē gan tevi, gan arī mani. Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības, 
t.i., visiem pienākas grēka alga – mūžīgā nāve.

Te ir labā vēsts, kas dod iemeslu priecāties un pateikties Dievam. Soda vietā varam saņemt mūžīgo dzīvī-
bu – brīvību – vietu debesīs – māju Tēva namā. Par to Jēzus gādājis Lielajā Piektdienā, mirdams pie krusta 
un paņemdams uz saviem nevainīgajiem pleciem sodu par mūsu grēku.

Jēzus mira vietnieciskā nāvē. Tas nozīmē, ka Viņš mira mūsu vietā. Tavā vietā, manā vietā. Viņš izlēja 
savas asinis, atdeva savu dzīvību par mums. Jēzus izcieta elli, lai mums tā nebūtu jāpiedzīvo.

Kāds cilvēks man jautāja: „Kādēļ Jēzum bija tik ļoti jācieš? Vai nevarēja mirt vieglākā nāvē?“ Atbilde ir: 
„Nē.“ Jēzum bija tā jācieš, jo grēks ir šausmīga lieta. Nav maza grēka... Grēks ir sacelšanās pret mīlestības 
Dievu, kas mūs radījis, kas mūs mīl. Grēks sadragāja attiecības starp Dievu un cilvēku un sabojāja visu, kas 
ir skaists. Grēks ir riebīgs. Grēks jāņem nopietni, un tādēļ Jēzum bija smagi jācieš. Viņš piedzīvoja Dieva 
dusmas pret grēku, Viņš piedzīvoja Dieva bargumu. Viņš izcieta elli.

Kad Jēzus sauca: „Eli, Eli, lamā sabachtanī?“ – „Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis?“, Viņš 
bija ellē. Dievs Viņu bija atstājis, jo Viņš bija kļuvis par lāstu – nolādēts ar mūsu grēku. Viņš to izcieta, lai ne 
tev, ne man nekad nebūtu elles mokās jāsauc: „Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis?“

Tas ir ļoti nopietni – no elles nav atpakaļceļa! Tāpēc Dieva Vārda vēsts viscaur aicina atgriezieties no grēkiem. 
Evaņģēlija vēsts vislabāk izteikta Jēzus vārdos: „Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinā-
tam Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis 
Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu 
nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, 
kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.“ ( Jņ 3:14-18)

Tik ļoti Dievs mūs mīlējis, ka devis mums iespēju izglābties no nāves, no mūžīgās nāves. Viņš brīvi to 
dod ikkatram, kas pie Viņa nāk. Mums ticībā ir jāsaņem Viņa dāvana. Mums ticībā ir jātiek salīdzinātiem 
ar Dievu. Tas notiek, kad atzīstamies Dievam, ka esam grēcinieki. Mēs saprotam, ka mums pienākas nāves 
sods, bet mēs paļaujamies uz Kristus asinīm, zinādami ticībā, ka ar tām mūsu sods ir samaksāts.

Jautājums katram no mums ir: vai tu tici? Vai tu esi atgriezies no sava grēka un pieņēmis personīgi Jēzus dāvanu tev?
Ja tu šodien mirtu un tiktu nostādīts Dieva priekšā un Dievs tev jautātu, uz kāda pamata tu ceri tikt 

debesīs, ko tu atbildētu? Ko tu teiktu? Es biju labs, godīgs, nevienam nedarīju pāri, piederēju draudzei. Tas 
neskaitīsies, jo Dievs to nepieņems. Vienīgā atbilde, ko Dievs pieņems, ir: es paļaujos uz Jēzus Kristus asinīm, 
kas izlietas pie krusta manu grēku dēļ. Ja tu vēl neesi īsti un patiesi nometies ceļos Dieva priekšā un lūdzis: 
„Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs,“ tad nekavējies, dari to šodien, jo rīt var būt par vēlu. Dievs tevi gaida. Viņš 
tevi mīl. Viņš grib tev dot vietu Tēva namā. Viņš grib tevi atbrīvot no visa, kas tevi saista.

„Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, 
tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka ne-
esam grēkojuši, tad darām Viņu par meli, un Viņa vārdi nemājo mūsos.“ (1Jņ 1:8-10)

Tik liela ir Dieva mīlestība un žēlastība! Ja atzīstamies savos grēkos, tad Dievs ir uzticīgs un taisns, un 
piedod visus mūsu grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.

Lai šī ir tā diena, kad zemojamies Dieva priekšā, atgriežamies no grēka un tiekam mazgāti tīri Kristus 
asinīs. Viņš mūs gaida ar atvērtām rokām. Iesim pie Viņa!

Āmen.
Kolvins Makfersons (Colvin Macpherson)
„Draudzes Vēstīm“ Nr. 34
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„TAS KUNGS IR AUGŠĀMCĒLIES!
VIŅŠ IR PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!“

Šogad ir gandrīz 
vieglāk saprast Lie-
lo Piektdienu nekā 
Lieldienas. Visām 
bēdām, kuras mūsu 
ikdienā ienesis vī-
russ, vēl klāt pienā-
kušas sēras, dusmas 
un bailes par to, kas 
notiek Ukrainā. 
Tik viegli ir sare-
dzēt slikto, drūmo, 
bēdīgo. Tumšie va-
kari un vēsās naktis 
arī vēl tam pieliek 
savu garšu klāt. Es 
rakstu šīs rindas pēc Lielās Piektdie-
nas dievkalpojuma, kad visi sanācām 
kopā pārdomāt un klausīties Kristus 
ciešanu stāstu, liela daļa baznīcēnu 
saģērbušies melnā, uz altāra mazliet 
izlija Vakarēdiena vīns kā asinis, ku-
ras Jēzus izlēja pie krusta. Tas viss li-
kās ļoti piemēroti šim laikam.

Bet Kristus vēsts neapstājas pie 
Krustā sišanas, tumsas un bēdām. 
Mēs nevaram būt patiesi Kristus 
sekotāji, ja visu laiku gaužamies, bē-
dājamies un baiļojamies. Jo mūsu ticības centrā ir ne tikai Lielā Piektdiena, bet arī Lieldienu rīts. Patiesa 
Kristus vēsts izaug no bēdām un sērām, tās pārvēršot priekā un labās vēsts sludināšanā tālāk: „Tas Kungs ir 
augšāmcēlies! Viņš ir patiesi augšāmcēlies!“

Šogad man īpaši ir jādomā par sievām, kas rīta agrumā devās uz Jēzus kapu apkopt viņa mirušās miesas 
(Marka evaņģēlijs 16:1-8). Viņas sagādāja īpašas svaidāmās eļļas, kas nebija lēta manta, atstāja mājas tumsā 
pirms saullēkta, vienas devās uz kapiem. Un visu laiku šīs sievas zināja, ka visdrīzāk viņas nemaz netiks pie 
mirušā Jēzus, jo akmens, kas bija pievelts kapa durvju priekšā, bija par lielu un smagu, lai viņas to varētu novelt.

Bet sievas gāja. Viņas nenodevās izmisumam un nevarībai, viņu mīlestība pret Kungu un pienākums 
pret mirušo bija tik lieli, ka viņas gāja tik un tā. Un 
tāpēc, ka viņas gāja, tieši šīs sievas, nevis slavenie mā-
cekļi, kļuva par augšāmcelšanās pirmajām lieciniecēm, 
pirmās satika eņģeli un saņēma atklāsmi par to, kas ir 
noticis – Jēzus Nācarietis ir augšāmcēlies! Tomēr ziņa, 
ko sievas saņēma no eņģeļa, nebija tikai paskaidrojums 
par to, kas noticis ar mirušā Jēzus miesām. Viņas sa-
ņēma arī uzdevumu – ejiet un stāstiet to tālāk! Un tā 
eņģeļa vēsts nonākusi arī līdz mums – Jēzu vēl ir iespē-
jams satikt, viņš ir dzīvs!

Sievas, kas gāja uz kapu apkopt mirušo, kļuva par 
pirmajām evaņģēlistēm, nesot labo vēsti par dzīvo Die-
vu Pēterim un pārējiem mācekļiem, kas savukārt to 

Diakone Rota Stone Lielās Piektdienas dievkalpojumā.
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Pēc Lielās Piektdienas dievkalpojuma. No kreisās: Nora 
Žubecka, Zeltīte Kasparsone, diakone Rota Stone.
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No kreisās: Draudzes valdes sekretārs Jānis Kārkliņš, Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons, 
Draudzes priekšnieka vietnieks Pēteris Saulītis. diakone Rota Stone, Valdes locekle Anna Jaster, 
Valdes locekle Ģinta Pindard, draudzes kasieris un biedrzinis Andris Atvars.
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MELBURNAS DRAUDZEI
Bija liels prieks vadīt dievkalpojumus un būt kopā ar jums! 

Paldies, ka likāt man justies tik laipni sagaidītai! Man pati-
ka katra saruna, kura bija iespējama ar jums pēc dievkalpoju-
miem. Bija jauki izveidot sakarus ar dažiem no jums; kopīgā 
vēsture ir lieliska.

Domāju, jūs esat ļoti ticīga draudze ar dziļu apņemšanos 
nodrošināt draudzes labklājību nākotnē. Dievs to dzird un 
godā, un rūpējas par jums. Esmu dziļāk iepazinusies ar Mel-
burnas draudzi caur manām sarunām un tikšanos ar draudzi 
jūsu baznīcā.

Ļoti iepriecināja arī draudzes sirsnība, ko izjutu caur saru-
nām ar draudzes locekļiem, un arī to skaidri izjūtamo pozitīvo 
noskaņu draudzei atkal iegūt pašiem savu garīdznieku. Drau-
dzes locekļi liekās patiesi, ar lielu interesi un rūpēm par savu 
ticību un savu draudzi.

Man bija prieks arī tikties ar draudzes valdi uz pārrunām; 
es jūtu, ka valdei patiesi rūp draudzes nākotne, un viņi ir ga-
tavi to arī uzticēt Dieva rokās un paļauties uz Dieva labvēlīgo 
gribu. 

Ērģelnieks Brian Copple ar savu gatavību pielāgoties situā-
ciju vajadzībām un profesionālo pieeju ir patiesi vērtīgs iegu-
vums draudzei.

Un logs aiz altāra – tiešām vienreizēji brīnišķīgs!
Dievs nemitīgi piestrādā, lai Viņa prāts notiktu, un mēs va-

ram lūgt Dievu par brīnišķīgu nākotni šai uzticīgai draudzei.
Gatavojoties savai Lielajai Piektdienai un Lieldienu svētdie-

nai, es lūdzu, lai Dievs svētī katru no jums. Lai jūs saņemat 
Augšāmcelšanās dāvanas, ko Dievs jums piedāvā – jaunu dzī-
vību un cerību!

Sirsnīgi,
Mācītāja Helga Jansone
„Draudzes Vēstīm“ Nr. 34

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

Māc. Helga Jansone 6. marta dievkalpojumā.
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Māc. Helga Jansone 6. februāra dievkalpojumā.
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Baznīcas zālē pēc 6. marta dievkalpojuma. No kreisās: 
Jānis Saltups, Māra Kūlniece, māc. Helga Jansone, 
Kārlis Žubeckis, Ināra Žubecka.
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nesa tālāk mums.
Tā no pienākuma un bēdām par mirušo pirmajās Lieldienās izauga jauni uzdevumi un prieks par dzīvo. 

Tas lai ir arī mūsu aicinājums šajā Lieldienu laikā – neļauties izmisumam, bēdām un sarūgtinājumam, bet 
skatīties pāri tukšajam kapam un krustam, lai ietu satikt Dzīvo un sludinātu tālāk eņģeļa prieka vēsti: „Tas 
Kungs ir augšāmcēlies! Viņš ir patiesi augšāmcēlies!“

Rota Stone
Melburnā, Klusā Sestdienā 2022. g.
„Draudzes Vēstīm“ Nr. 34
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DODOTIES CIEŠANU LAIKĀ
„Redzi! Mēs dodamies uz Jeruzalemi…“

Un uz Ukrainu dodas tie, kuri nevar neiet...
Tik vienkārši, īsi, kodolīgi. Pēc 

tam, kad jau divas reizes bija mācījis 
par to, kas sagaidāms Jeruzalemē, 
Jēzus trešo reizi visu atkārto. Ne-
pārprotami Viņa vārdi: „Redzi! Mēs 
dodamies uz Jeruzalemi, un piepil-

dīsies viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. 
Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets, un mocīts, 
un apspļaudīts. Un tie šaustīs viņu un nonāvēs, un 
trešajā dienā viņš augšāmcelsies.“ Mācekļi no tā neko 
nesaprata – sacītais viņiem palika apslēpts, un viņi 
nespēja teikto izprast.“  (Lk 18:31-34) Bet Jēzus ļoti 
labi zināja, ko tas nozīmē. Kā reiz māc. Osvalds 
Gulbis rakstīja: „Viņš neiet aizsietām acīm. Viņš 
zina, kas Viņu gaida.“

Mēs arī zinām. Kristus Ciešanu stāsts mūs pavada no Apskaidrošanas kalna uz Golgātas kalnu. 
Bet, vai mēs pavadām Viņu? Pestītājs taču nedod izvēles. „Mēs ejam uz Jeruzalemi!“ Nevaram ne-
doties, kā māc. Gulbis secina, jo: „Galu galā visa mūsu dzīve ir ceļš uz Jeruzalemi. Jā, tur ir krusts 
un bēdas, grūtības un pretestība..., bet arī brīvības ceļš ir ceļš uz Jeruzalemi. Dzīvības ceļš ir ceļš uz 
Jeruzalemi, jo tikai aiz Golgātas kalna aust Lieldienu rīts. Tāds ir dzīves dzelzs likums – jāiet, jādara, 
jāvar.“

„Mēs dodamies uz Ukrainu!“ Tā vēsta tie, kuri no diasporas atgriežas savā tēvzemē. Un viņi 
zina, kas viņus gaida! Karš. Cīņa, ciešanas, varbūt pat nāve. Viņiem nav apslēpts nekas – televīzijā, 
internetā ziņas visas liecina, kas viņus sagaida. Gandrīz visai pasaulei uzbrukums Ukrainā atklāts 
diennaktī! Ir briesmīgi skatīties, briesmīgi neskatīties. Nevaram palikt neziņā, cik tauta varonīgi 
cīnās pretim – kā Dāvids pret Goliātu. To teica viens reportieris. Bija dienas Latvijas vēsturē, kad 
to pašu teica par mūsu tautiešiem. Mēs zinām, ko nozīmē uzvarēt, tad zaudēt savu brīvību. Paldies 
Dievam, mēs arī zinām, ka pēdējais vārds nepiederēja tiem, kuri iedomājās, ka iznīcinās tautu to 
okupējot.

Mēs dodamies Ciešanu laikā – līdz ar Jēzu, līdz ar cietējiem, līdz ar cīnītājiem. Lielās lūdzamās 
dienas svētīti, ar pelniem apzīmēti, dosimies līdzi katram, kas lūdz pēc miera, pēc grēka un ļaunu-
ma uzvaras. Mēs neesam vieni. Lūgšanās dosimies līdzi Ukrainas tautai un tiem, kas Krievijā riskē 
ar visu, lai lūgtu pēc miera. Pāri visam, lūgsim pēc miera un kara uzbrukumu beigām. Ziedosim, 
dosimies demonstrācijās, rakstīsim valstu vadītājiem; būsim nomodā lūgšanās par tiem, kas cīnās 
un cieš.

Kristus asins liecinieks Apustulis Pāvils zināja, kā drosmīgi pastāvēt ticībā, cerībā un mīlestībā. 
Viņš rakstīja: „Esiet stipri Kungā un viņa spēka varenībā!... Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai 
jūs varētu stāties pretī velna viltībā... uzlieciet pestīšanas bruņucepuri un tveriet Gara zobenu – Dieva 
vārdu! Ar lūgšanām un aizlūgšanām lūdziet Dieva Garā ik brīdi!“ (Efez. 6:10,11,17) Ik brīdi.

Dosimies uz Jeruzalemi un uz Augšāmcelšanās rītu! Lai Dievs svētī un pasargā ceļojumā.
Dievs, līdzi nāc. . . Nāc līdzi, nāc!
+ Lauma Zušēvica

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MELBURNAS EV. LUT. LATVIEŠU DRAUDZES DIBINĀŠANA
1951. gada 8. aprīlis uzskatāms par Melburnas ev. lut. latv. draudzes dibināšanas dienu
Turpinājums. Sākumu skat. „Draudzes Vēstīs“ Nr. 30, Nr. 31, Nr. 32 un Nr. 33.

DIEVA ŽĒLASTĪBAS LAIKS
Ar dziesminieka Dāvida vārdiem, kas 5. psalmā, 8. pantā raksta: „Bet 

es gribu nākt Tavā namā, pēc Tavas lielās žēlastības, pielūgt Tavā svēt-
nīcā, Tevi bīdamies,“ es gribu sveicināt mūsu draudzi draudzes vecāko 
vārdā, atceroties tās 20 gadu pastāvēšanas dienu.

Šajā laikmetā kristīgo vajāšanas nav izbeigušās, bet tās notiek 
joprojām mūsu Dzimtenē, Krievijā un tās okupētajās zemēs, Indijā, 
Ķīnā un citās pasaules daļās. Tiek pielietotas represijas un sodi pret 
tiem, kas apmeklē baznīcu vai pieņem kristīgo ticību. Mēs šeit varam 
tiešām būt ļoti laimīgi un uzskatīt to par lielu Dieva žēlastību, ka 
varējām mūsu draudzes mācītāja vadībā mūsu mātes valodā pulcēties 
un apmeklēt savus dievkalpojumus un nākt Dieva žēlastības troņa 
priekšā šos 20 gadus. Dievs man savā žēlastībā ir piešķīris spēku jau 
daudzus gadus, ka varu kalpot mūsu draudzei kā draudzes vecākais, 
kaut gan jūtos necienīgs šo žēlastību no Viņa saņemt. Šajos gados 
man bija izdevība apmeklēt daudzus mūsu draudzes dievkalpojumus 
un dzirdēt daudzas mūsu draudzes gana svētrunas, kas man personī-
gi un pārējiem baznīcas apmeklētājiem devušas tik daudz, gan atbildot uz mūžības jautājumiem, gan 
stiprinot ticībā, gan rādot ceļu pie Dieva caur Jēzu Kristu evaņģēlijā gaismā, ka nespēju par to Dievam 
pietiekami pateikties.

Kaut šo žēlastību izmantotu visi draudzes locekļi, nevis samērā maza daļa! Tāpēc lūdzu, lai Dievs arī 
tiem, kas līdz šim bijuši atturīgi un vienaldzīgi, iededzinātu sirdīs ilgas un nemieru, lai tie izšķirtos par to 
ceļu, kas ved pie mūžīgās dzīvības avota, un ko tie solījušies staigāt savā iesvētīšanas dienā. Tāpat lūdzu, lai 
rastos kāds jauneklis no vairāku simtu mūsu draudzes locekļu studentu vidus, kas savā sirdī sadzirdētu aici-
nājumu studēt teoloģiju, lai tādējādi mūsu draudzes mācītājam būtu palīgs.

Sirsnībā un pateicībā gribu pieminēt mūsu draudzes vecākos, kas nav vairs mūsu vidū, bet pēc kalpošanas 
Dievam un draudzei ir aizgājuši mūžībā. Tie ir Paulis Kunstmanis, Jēkabs Lauciņš, Hermanis Lācis, Paulis 
Bendrups, Osvalds Buivids un Teodors Ginters.

Dieva žēlastībai pavēlu tos draudzes vecākos, kas slimi un saguruši, lai Viņa dziedinošā roka tiem pieska-
ras un tos dziedina un stiprina.

Lai Dievs stiprina, uztur un vada mūsu draudzes mācītāju turpmākajos gados, un lai ar vēl lielāku sirds-
dedzi pārējie draudzes darbinieki viņam palīdz Dieva valstības celšanas darbā. To no sirds novēlu mūsu 
draudzei nākotnē un ar Dievpalīgu ieiet pašiem savā dievnamā.

Izmantosim šo žēlastības laiku, „kamēr vēl ir diena“, un kopējā darbā un upuros padarīsim savu drau-
dzi par dzīvu u zaļojošu zaru, lai uz mums varētu attiecināt Kristus vārdus un Jāņa ev. 15. nod. 5. p.: „Es 
esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka 
nespējat darīt.“

J. Grīnups,
draudzes vecākais

No Melburnas ev. lut. latviešu draudzes izdevuma „Draudzes gadi 1951–1971“
Turpinājums „Draudzes Vēstīs“ Nr. 35.
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KRISTUS CĪŅU BIEDRI
Moto: Mēs esam Dieva darba biedri (1 Kor 3, 9)

Ir 21. gadsimts. Eiropā ir sācies karš, 
kuru izraisījusi Krievija, Padomju Savie-
nības mantiniece. Pret to, jūs, leģionāri, 
esat cīnījušies. Jūsu, jūsu ģimenes locek-
ļu, draugu un domubiedru pienesums 
Leģiona cīņu izpratnē un cita veida at-
balsta ir augsti vērtējams. Paldies nacio-
nālajiem partizāniem, kuru grupās bija 

daudz leģionāru, par viņu ilgstošo pretošanos. Daži no 
nākamās paaudzes  – izaicināja PSRS režīmu nevardar-
bīgajā politiskajā un reliģiskajā pretstāvē, mēs, pārējie to 
darījām Janvāra barikādēs.

Šī jaunā, kārtēja Krievija noziedzīgā kara uzsākšana 
(vai pareizāk sakot, turpināšana plašā mērogā), ir apstip-
rinājums tam, ka Leģiona rīcība pirms vairāk nekā 70 ga-
diem bija pareiza.

Kā kaut kas tāds kā karš Ukrainā varēja gadīties? 
Mūsu tehnoloģiski attīstītajā, progresīvajā, inteliģentajā, 
humānajā 21. gadsimtā?

Te nu mums ir jājautā sev: kāpēc esam vairākas 
desmitgades dzīvojuši ilūzijās, vēlmju domāšanā, it kā 
21. gadsimtā ļaunumam būtu vajadzējis piepeši izzust? 
Ir bijis patīkami iztēloties, ka ļaunums ir pagātnes re-
likts, ka pēc PSRS sabrukuma Eiropā lielvalstis nepie-
ļaus pilna mēroga karu. Ka visas problēmas nu saistās 
tikai ar labklājību, sociālo jomu, veselības aprūpi u.t-
ml. Rietumu pasaule, pateicoties nebijušam tehnoloģi-
ju progresam, ir kļuvusi turīga. Dzīves līmenis ir ļoti 
kāpis.

Bet labklājība vien, bez nacionālām, morālām un reli-
ģiskām vērtībām, ir diemžēl novedusi mūs, Rietumus, pie 
morālas aptaukošanās, izvirtības, mīkstčaulības, gļēvuma 
kulta un vērtībnihilisma. Ir sakāmvārds: aptrakuši no ap-
taukošanās.

Jāatzīst, ka mēs, Rietumi, bijām iežūžojušies, noticē-
juši pašu radītai labklājības mirāžai. Rezultāts – nevēlēša-
nās redzēt līdzās esošo skarbo patiesību. Dīvānu eksperti 
problēmas aizskaidroja prom.

Breksits? – nevar būt! Bet notika! – Trampu taču ne-
ievēlēs! Ievēlēja. – Krievija taču neuzbruks, tā tikai blefo. 
Uzbruka gan.

Mēs, Rietumi, esam aizmirsuši dažas svarīgas pa-
matlietas. Viena no tām ir romiešu sakāmvārda: ja gribi 
mieru, gatavojies karam apgrieztais variants: ja gribi karu, 
gatavojies mieram. Un tieši to mēs ilgi darījām.

Aizsardzības ministrs A. Pabriks diagnosticēja: Rietu-
mos mēs arvien vairāk, un atsevišķas valstis jo īpaši, sākam 
atgādināt tādu apvēlušos istabas kaķīti, kamēr aiz durvīm 
revanšistiski ņaud ielas runcis. Un, protams, kad tu viņus 
salaidīsi abus kopā, iznākums ir skaidrs.1

Eiropas lielāko valstu militārie izdevumi tika strauji 
mazināti par labu sociālām programmām. Ilgi žūžojām 
par mieru. Agresors to sadzirdēja un novērtēja kā ielūgu-
mu uzbrukumam.

24.  februārī bijušais NATO komandieris ģenerālis 
sers Ričards Širefs (Richard Shirreff) rakstīja: Rietumei-
ropā mēs kolektīvi maksājam par gadu desmitiem ilgu in-
telektuāli slinko domāšanu, pamatojoties uz pieņēmumu, 
ka „viegla miera“ laikmets ilgs mūžīgi. Mēs pieņēmām 
neprātīgu grupveida domāšanu, .. ka varam saglabāt 
starptautisko stabilitāti un savu drošību, pat ja mēs līdz 
kaulam samazinājām aizsardzības budžetus. Un mēs ne-
varam teikt, ka neesam brīdināti. Putins savas ambīci-

jas telegrafēja ar iebrukumiem Gruzijā 2008. un Krimā 
2014. gadā.2

Putina režīma uzbrukuma mērķis ir daudz tālejošāks 
nekā invāzija Ukrainā. Tās īstais mērķis ir Eiropa un var-
būt pat vairāk.

R. Širefs turpina: Putins .. ir sācis masveida ofensīvu, 
lai Ukrainu noņemtu no Eiropas kartes. Rietumvalstīm, 
kuras nespēja izprast Krievijas diktatora nodomus, tagad tā 
ir eksistenciāla krīze. .. Teikšu skaidri: Putina teritoriālās 
ambīcijas pakļauj ikvienu .. mūsu valstī potenciālam riskam 
saskarties pilnā karā ar Krieviju.3

Sv. Raksti vēsta, ka ļaunums diemžēl ir, bija un būs 
cilvēces pavadonis vienmēr. Tātad, ar tā klātbūtni ir no-
pietni jārēķinās. Kristus velnu sauc par meli un slepkavu 
(Jņ 8, 44). Viņš runā ar velnu tikai no spēka pozīcijām: 
atkāpies, sātan! (Mt 4, 10). Tāpēc kristīgā ticība ir ļoti 
nopietni attiekusies pret ļaunumu, visādi cenšoties to ap-
spiest un ierobežot.

Savukārt Krievija ir valsts, kurā ļaunums ir ticis kulti-
vēts. Tas ir bijis dominējošais motīvs tās vēsturē jau kopš 
Ivana IV, Briesmīgā vai Asiņainā (1533-84) vectēva Ivana 
III (1440-1505) laikiem. Agresija ir šīs valsts pamatmotīvs. 
Ķeizariene Katrīna II (1729-96) sacīja: mums nevajag ne-
vienu zemi, kā tikai tās, kas ar mums robežojas. Aleksandrs 
III (1845-94): Mūsu uzticamākie sabiedrotie – armija un 
flote.4 Tā vienmēr ir bijusi despotija, ar nelielu izņēmumu 
no 1917. g februāra līdz novembrim, kad boļševiki sarīko-
ja valsts apvērsumu un drīz nodibināja PSRS, proti – Pa-
stāvīgās Slepkavošanas un Represiju Sistēmu. Vai kā sacīja 
KF kompartijas vadītājs G.A. Zjuganovs: Armija ir mūsu 
valsts otrā baznīca, otrais templis.5

Tā ir mafioza valsts, kas prot vienīgi radīt problēmas 
sev un citiem. Bandītisks, krimināls, ļaunuma apsēsts re-
žīms.

Vilis  Vītols, 2016.  g. izdotās grāmatas autors Pār-
domas par Krieviju, saka: Rietumi vēlas mieru. Diemžēl 
šai vēlmei nav nozīmes, jo karu sāks Krievija. .. Krievijas 
izplešanās karš, .. pastāv kopš Maskavas kņazistes pirmsā-
kumiem. .. Tā nekad nav apstājusies. Putins ir tikai turpi-
nājis – ar iebrukumu Čečenijā, pēc tam ar iebrukumu Gru-
zijā, tagad Ukrainā. .. Visi šie iebrukumi iekļaujas Krievijas 
ilgtermiņa stratēģijā.6

Prof. Leons Taivāns vēsta: Krievijas pašreizējā politi-
ka nav vien Vladimira Putina un viņa līdzgaitnieku nostā-
ja, bet gan veselas civilizācijas nostāja.7

KF savu atpalicību ir kompensējusi ar aizvaino-
ta milzeņa kompleksu. To, lūk, gribot nospiest uz ce-
ļiem. Taču īstais krievu ideoloģijas saturs ir lielkrievu 
šovinisms. Kā nesen sacīja Ukrainas ārlietu ministrs 
Dmitro Kuļeba: ja līdz Krievijas Ukrainas karam viss 
krieviskais bija toksisks, tad tagad tas ir brutāls. KF de-
spotisms ir kļuvis par atklāti fašistisku. Blogeris Jevgē-
nijs Roizmans vēsta: Mēs aizvien vairāk kļūstam līdzīgi 
fašistiskai valstij. Un ko Krievijā izsaka vārds fašists, ir 
labi zināms.

Rašistiskā ideoloģija – krievu pasaule – piedzīvo pilnī-
gu katastrofu. Kam vajadzīgs tāds russkij mir – vienlīdz 
tulkojams kā krievu pasaule, tā krievu miers, – ja tā praksē 
nozīmē krievvalodīgās Harkivas un Mariupoles bombar-
dēšanu? Ukrainas krievi saka, ka Putins ir nogalinājis pē-
dējo krievu Ukrainā, jo nu viņi visi grib būt ukraiņi.

Meli, terors, kara noziegumi un jebkādu cilvēcības 
normu klaja neievērošana, ņirgāšanās par tām ir Krievijas 
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okupācijas ikdiena. Tīšām tiek bombardēti civilie mēr-
ķi – skolas, slimnīcas, dzemdību nami, dzīvojamie rajoni, 
pilsētas pārvēršot gruvešos. Zaļie koridori tiek apšaudīti 
vai mīnēti. Aplenktajās pilsētās krievi bieži liedz ievest 
humāno palīdzību, mākslīgi uzturot humanitāro katas-
trofu.

Rašistiskais režīms ir vienlīdz ļauns kā pret citiem, tā 
savējiem. Tas ir mantojis seno krievu valdīšanas principu: 
sit savējos, lai svešie baidās! Puse no okupācijas karaspēka 
sastāv no obligātā dienesta karavīriem, kurus pēc KF li-
kuma nedrīkst sūtīt karā. Gūstekņi sūdzas, ka kontrak-
ti ir parakstīti viņu vietā. Krievu kaujas spējas ir zemas. 
Krievija slēpj savu kritušo skaitu un arī pašus kritušos. 
Tos nesūta mājās, bet uz mobilajām krematorijām. Lid-
mašīnām tiek iegrieztas katapultu siksnas, lai trāpījuma 
gadījumā piloti ietu bojā, nevis kristu gūstā. Karavīriem 
atņem telefonus, lai tie nedotu ziņas uz mājām. Apgāde 
slikta. Vienības ir saņēmušas pavēli pāriet uz „pašapgādi“. 
Tas legalizē marodierismu, atņemot nepieciešamo vietē-
jiem, izlaupot noliktavas, veikalus, aptiekas.8 Zemā kaujas 
gara dēļ aiz uzbrūkošajām vienībām izvietoto aizsprosta 
vienības, kas šauj pa tiem, kas atkāpjas vai bēg. Ir karavīri, 
kas padodas, dezertē, atsakās doties uzbrukumā vai tīšām 
sašauj sevi.9

Izzagtās KF armijas tehnika ir sliktā stāvoklī, loģistika 
ir katastrofāla. Krievija cieš milzu zaudējumus. Kā saka 
Ukrainas prezidents V. Zelenskis: krievu karavīri bēg no 
kaujas lauka, pamet tehniku. .. Krievijas karavīri šodien 
faktiski ir vieni no tehnikas piegādātājiem mūsu armijai.10

Krievu karavīri saprot, ka viņi ir atsūtīti kā lielgabalu 
gaļa. Viņi nevēlas cīnīties un mirt sev nevajadzīgā karā. 
Kritušo un ievainoto skaits jau sasniedz 14 000, zaudēti 
444 tanki11 (Afganistānā 10 gados – 147), kopējie tehni-
kas zaudējumi ir ap 5,5 miljardiem dolāru.

KF ir bandītisks režīms. 21.02. Putins sasauca Dro-
šības padomes sēdi, lai izskatītu lūgumu atzīt pašpaslu-
dinātās republikas Ukrainas austrumos. Visi paklausīgi 
atrunāja savus tekstus, Sergejam Nariškinam, Ārējas 
izlūkošanas dienesta direktoram, tiekot pat V.  Putina 
pazemotam visas pasaules priekšā. Putins viņus sasēja 
ar personisku atbildību par sekojošā kara izraisīšanu. 
Neviens neiebilda, bet kvēli atbalstīja izvirzīto priekš-
likumu.

Tas ir amorāls un korumpēts režīms. Reiz kādai no 
krievu slavenībām lūdza vienā vārdā raksturot Krieviju. 
Viņš atbildēja: zog!12 Tieši tas ietekmēja kā izlūkošanas 
un aģentu vervēšanas darbu, tā arī stāvokli armijā. Pu-
tins bija šokā par ukraiņu nevēlēšanos sadarboties ar viņa 
armiju un milzīgo pretestību. Korupcija, kuru viņš bija 
rūpīgi kopis, nospēlēja pret viņu pašu. Padotie piegādā ti-
kai informāciju, kas viņam pa prātam. Putins dzīvo savu 
iedomu pasaulē un stratēģiskus lēmumus pieņem uz savas 
propagandas klišeju pamata. Tādēļ putļerkrīgs izgāzās.

Nu jautāsim, ko tas viss nozīmē mums un kāpēc par 
to runāt dievnamā?

Kristus saka: – Esiet modri! (Mt 26, 41), kā arī Nelabs 
koks nevar nest labus augļus (Mt 7, 17). Viņš brīdina mūs 
pret lētticību, dezinformāciju. KF ir PSRS Ļaunuma im-
pērijas – mantiniece, tāpēc pret tās ļaunumu ir jāattiecas 
tāpat kā Kristus – atraidot, neielaižoties diskusijās, nostā-
joties cīņas stājā. 

ASV prezidents R. Reigans 1983. gada 8. martā uz-
runājot evaņģelikāļu sanāksmi Orlando sacīja: Vienmēr 
esmu ticējis, ka Skrūvšņore [velna personāžs K. S. Luīsa dar-
bā „Skrūvšņores vēstules“] ir pataupījis savas lielākās pūles 
jums, kas esat baznīcā. .. es mudinu jūs būt modriem pret 

.. – kārdinājumu bezrūpīgi .. saukt abas puses par vienā-
di vainīgām, ignorējot vēstures faktus un ļaunās impērijas 
agresīvos impulsus, .. tādējādi izslēdzot sevi no .. labā un 
ļaunā cīņas. .. krīze, ar kuru mēs sastopamies, ir garīga; .. tā 
ir morālās gribas un ticības pārbaude.13

Kristus ir cīnītājs, – pret grēku, nāvi un ļaunumu visos 
tā veidos, ne pacifists. Tikai dažas no sv. Rakstu liecībām:

a) Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu vel-
na darbus (1 Jņ 3, 8);

b) iztaisījis pātagu no auklām, Viņš visus izdzina no 
Tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem nau-
du un apgāza galdus (Jņ 2, 15);

c) tagad, kam ir maks, tas lai to ņem, tāpat arī somu. 
Un, kam nav, tas lai pārdod savas drēbes un pērk 
zobenu (Lk 22, 36).

Mācību stunda, ko šodien mums pasniedz Kristus:
1. Ļaunums nemainās, nepārstāj būt ļauns, gluži ot-

rādi, top aizvien rafinētāks, viltīgāks.
2. Pret ļaunumu ir jācīnās, nevis jāmēģina koeksistēt 

vai diskutēt ar to. Velns nav vienlīdzīgs partneris 
diskusijā, bet ir melis un slepkava. Tādam nevienā 
normālā sabiedrībā nav līdzvērtīga vieta ar kriet-
najiem un godīgajiem.

3. Cīņai pret ļaunumu ir jābūt adekvātai, proti, pret 
attiecīgā ļaunuma paveidu ir jācīnās ar tam at-
bilstošiem līdzekļiem. Pret ļaunu ideju ir jācīnās 
ar labu ideju, pret amoralitāti ar morāli, pret psi-
holoģisku uzbrukumu ar psiholoģisku noturību, 
pret fizisku un militāru uzbrukumu – ar atbilsto-
šiem fiziskiem un militāriem līdzekļiem.

Šobrīd Ukraina, nebūdama NATO locekle, tāda ir 
visvairāk faktiski. NATO Preambulā teikts, ka alianses 
valstis aizstāv mūsu „kopīgo mantojumu un civilizāciju“.14 
Tiešo to Ukraina tagad arī dara. Viņa varonīgi cīnās ne 
tikai par sevi, bet faktiski arī sargā mūs un visu Eiropu, 
tās civilizāciju. 

Ko mums darīt šodien? Sens kristiešu sakāmvārds ir: 
Ora et labora – lūdzies un strādā! Lūdzies, lai Dievs pie-
šķir ukraiņu varoņiem izturību, NATO līderiem drosmi 
un krieviem saprātu aizvākt Putinu un viņa komandu. 
Strādāt nozīmē:

a) šobrīd Latvijā notiek aktīva palīdzība bēgļiem, 
protams, absolūti nepieciešama, bet tas attiecas 
uz ļaunuma seku mazināšanu. Tāpēc jo svarīgāk 
ir ziedot Ukrainas aizsardzības ministrijai.15 Katrs 
iegādātais degvielas litrs ieekonomēs asins litru, 
katra nopirkta bruņuveste, ķivere izglābs kāda 
Ukrainas un Eiropas aizstāvja dzīvību.

b) Iestāties Zemessardzē. Tas attiecas gan uz vīrie-
šiem, gan sievietēm vecumā no 18-55 gadiem, jo 
Dieva pavēle Kopt un sargāt (1 Moz 2, 15) savu 
zemi ir dota visiem. Tas būs arī spēka signāls tai 
varai, kas saprot tikai spēku.

c) Šis ir informatīvais un vērtību karš. Mums jā-
apliecina savas vērtības iepretim krievu šovi-
nisma, fašisma antivērtībām. Žurnālists Juris 
Kaža sacīja: Latvijas iedzīvotāju starpā ir jābūt 
dialogam, pat, iespējams, skarbam, par ikkatra 
nostāju Putina kara priekšā, veicot arī skaidro-
jošu darbu. Tas nenozīmē vēršanos pret „visiem 
krieviem“, bet gan pret vēsturiski un socioloģiski 
nenoliedzamām impēriskuma izpausmēm krievu 
tautā, gan viņu valstī, gan citur pasaulē, gan pie 
mums.16

Ko nedarīt? Ir trīs likumi attiecībās ar Krieviju:
1. Krievijai neticēt;
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2. neticēt Krievijai;
3. ja nav skaidrs 1), skatīt – 2).
Šodien, Leģiona atceres dienā, uz Krievijas-Ukraina 

kara fona skatām arī savu situāciju un vēsturisko pieredzi. 
Kāds visam sacītajam ir sakars ar mums un Leģionu?

1940. gadā mēs nepretojāmies, kaut arī tauta un armi-
ja bija gatava cīņai. Izpratne par ienaidnieku bija skaidra. 
Pulkvedis Arvīds Krīpēns (1893-1968) sacīja: Cits preti-
nieks nebija sagaidāms, kā vienīgi agresīvais padomju ko-
munisms.17

Latvijas Aizsargu Organizācijā bija 68 000 aizsargu18, 
no kuriem zem plintes varēja nolikt 30 000. Šodien Lat-
vijas Zemessardzē ir 8 200 zemessargu. Mums ir labs pa-
raugs attīstībai savā vēsturē.

Tagad saprotam, ka nepretošanās neglāba no krievu 
represijām, vajāšanām, arestiem, spīdzināšanām, izsūtī-
šanām, nošaušanām. Un no gadu desmitiem ilga kauna 
par padošanos. Bet 1943. gadā, kad tika dibināts Leģions 
(un jau agrāk, cīnoties policijas bataljonos u.c. vienībās), 
mēs to jau sapratām. Kā sacīja pulkvedis Voldemārs 
Veiss  (1899-1944): Mums jātiek pie ieročiem. Tos mums 
tagad piedāvā. Mums tāpat būs jācīnās par savas valsts brī-
vības atgūšanu. Nav svarīgi, kādos tērpos mūs ietērps. Gal-
venais šodien ir ieroči.19

Patreizējā kontekstā varam sacīt, ka toreiz rīkojāmies 
pareizi. Mēs pretojāmies un cīnījāmies pret ļaunumu un 
tas līdzēja vismaz uz laiku. Daudzi bēgļi varēja doties uz 
Rietumiem. Uz jautājumu, kādēļ krievi tik ļoti joprojām 
nīst Latviešu leģionu, leģionārs Oļgerts Mentelis (1924-
2018) atbildēja: tādēļ, ka viņi nespēja ieņemt Kurzemes 
cietoksni: Tas ir naids. Tāpēc, ka mēs palikām neuzvarē-
ti.20 Atkal lielajā vēsturē apstiprinās atziņa, ka R. Širefa 
vārdiem sakot, krievi ciena tikai spēku un .. nicina tos, kas 
cenšas viņus nomierināt. Un Putins ir ekstrēms [šāda] krie-
vu stereotipa piemērs.21

Aktīvā pretnostāšanās ļaunumam apliecina mūsu pie-
derību labajam. Apustulis saka, ka mēs esam Viņa darba 
biedri (1 Kor 3, 9). Bet, ja tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai 
Viņš iznīcinātu velna darbus (1 Jņ 3, 8), cīnoties ar viņu, 
tad mēs esam ne tikai Kristus darba, bet arī cīņu biedri, 
karojot ar ļaunumu visos tā veidos un izpausmēs.

Guntis Kalme
Sv. Jāņa baznīcā,
16. martā, 2022. gadā

Vēres
1 Vīksne, Imants, Intervija. Pabriks: “X” stunda var 
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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

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 priekšnieka vietnieks
Deputy Chairman
Pēteris Saulītis

e-pasts: psaulitis@hotmail.com Mob. 0419 914 491

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

Valdes locekle 
Committee Member
Ģinta Pindard

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

Valdes locekle 
Committee Member
Anna Jaster

e-pasts: anne.jaster@bigpond.com Tel. 9808 2196
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DRAUDZES AKREDITĒTIE GARĪDZNIEKI UN SELEBRANTI
Melburnā:
 māc. Aldis Elberts pasaldi85@gmail.com mob. 0405 188 481
 selebrante Ruta Druva ruth.druva@monash.edu mob. 0406 592 136
 selebrante Iveta Laine iveta_lainis@hotmail.com mob. 0421 018 063
 selebrants Pēteris Saulītis   psaulitis@hotmail.com mob. 0419 914 491

Sidnejā:
 māc. Colvin McPherson pastor@sydneylatvianchurch.org.au mob. 0412 024 476
 māc. Raimonds Sokolovskis s.sraimis@gmail.com mob. 0438 301 512

Adelaidē:
 prāv. Jānis Priedkalns jpuika@bigpond.com 08 8379 6983
 māc. Valdis Andersons Valdis.Andersons@lca.org.au mob. 0477 033 230
 māc. Guntars Baikovs guntars.baikovs@gmail.com mob. 0407 281 333
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Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 34.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.

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

Fixed price prepaid funerals
Fiksētas cenas priekšapmaksātām bērēm

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

9480 - 1477 All suburbs
9480 - 1477 Visas priekšpilsētas

MLELD ĀRKĀRTĒJA PILNSAPULCE
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes ārkārtēja pilnsapulce notiks

svētdien, 2022. gada 29. maijā, plkst. 11.00,
40 Warrigal Road, Surrey Hills VIC 3127

DARBA KĀRTA
1. Lūgšana.
2. Pilnsapulces atklāšana.
3. Kvoruma apstiprināšana.
4. Darba kārtas pieņemšana.
5. Sapulces vadītāja un balsu skaitītāju vēlēšanas.
6. Draudzes mācītājs.
7. Dažādi jautājumi.
8. Pilnsapulces slēgšana.

Piezīmes: Katram fi nansiālam draudzes loceklim, kas ir pilnsapulcē un piereģistrējis savu 
klātbūtni, ir viena balss.

MLELD valde
2021. gada 17. aprīlī.


