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IZVĒLES KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS RĪTĀ
Pirms saule pilnīgi uzaususi, 

vai mazliet vēlāk, kad tā mirdz 
visā savā greznā spožumā, Liel-
dienu rītā ļaudis izvēlēsies. Vai 
tā būs diena, kā visas citas, vai tā 
patiesi pārtaps par Kristus Aug-

šāmcelšanās svētku dienu, kad dievnamos at-
griežas Allelūja! Daži varbūt tikai pēdējā mir-
klī izvēlēsies iegriezties dievnamā, kad atskan 
Baznīcas zvani, pasauli modinot un vēstot: 
līdz ar Kristus Augšāmcelšanās no nāves, ir atgriezusies cerība.

Tie, kas gaida mūs pie atvērtiem dievnamiem, arī izvēlējušies. Kā izdaiļot dievnamu. Kā 
sagatavot dievkalpojumu. Ko dziedās draudze, ko koris? No kura no četriem evaņģēlijiem 
atskanēs Kristus augšāmcelšanas stāsts. Katram atļauts brīvi izvēlēties starp Mateja, Marka, 
Lūkas vai Jāņa evaņģēlijiem, kaut ekumeniskais lasījumu saraksts Revised Common Lectionary 
šogad iesaka izvēlēties, vai nu Lūkas 24:1–12, vai Jāņa 20:1–18.

Bet ja nu mēs izvēlētos abus? Vai vēl skaidrāk mēs izprastu, cik liktenīgas bija cilvēku izvē-
les tajā pirmajā Lieldienu rītā? Marija un citas sievietes taču redzēja Jēzus briesmīgās ciešanas 
un krusta nāvi. Vai kāds viņas vainotu, ja viņas nebūtu devušās uz Viņa kapa vietu, lai līdz 
galam piepildītu savu pienākumu pret Viņu? Un vēl pie tam tumsā. Izmisumā mācekļi bija 
izvēlējušies tomēr kopā pavadīt laiku, gaidot? Bet ko? Atbildi, ko tagad darīt, kad likās bez 
cerības viņu nākotne? Vai dodies pie citiem, kad esi nonācis tādā vietā?

Jeb, vai kā Marija, citas sievietes, Tu dodies tieši pretim tukšumam? Redzot no Jēzus kapa 
novelto akmeni, viņas dodas kapā! Liktenīga izvēle, jo tieši tur, kur tukšais kaps izraisa šoku, 
izbrīnu, jautājumu plūdu, neziņu – tiešu tur, kur kapa tumsā viņas bija paredzējušas atrast 
nāves upuri, parādās tie, kas mirdzošās drēbēs viņām prasa jautājumu: „Ko jūs meklējiet dzīvo 
starp mirušajiem?” Un divi turpināja palīdzēt viņām saprast, ka viss noticis tieši tā, kā Jēzus 
bija sludinājis, vēl Galilejā būdams. Atcerieties? Baidāmies, kad sākam ko aizmirst.

Vai atceries? Kad pirmo reiz varbūt kāds cits izvēlējās jūsu vietā doties uz dievkalpojumu? Kā-
dēļ toreiz viss likās iespējams? Ka pasaule pēkšņi likās gaišāka, jo dzirdēji, ka ir Kāds spēcīgāks 
par ļaunumu, par to, kas tevī ir tik lielā nemierā. Atceries, kad varbūt tikai aiz ziņkārības Tu 
izvēlējies doties dievnamā, varbūt tikai, lai mazliet izprastu, kādēļ tik daudzi tomēr tic šim brīnu-
mam un paši top pārvērsti ne tādēļ, ka viņiem tik liela ticība, bet, ka ir tik Liels Tas, Kam viņi tic.

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

DRAUDZES       VĒSTIS
www.melburnaslatviesudraudze.org.au
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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.

KĻŪT PAR PILNTIESĪGU DRAUDZES LOCEKLI
Draudzes loceklis, kas samaksājis savu gadskārtējo draudzes nodevu par šo gadu un par 

iepriekšējiem diviem gadiem skaitās PILNTIESĪGS DRAUDZES LOCEKLIS. 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.

NOVĒLĒJUMI BAZNĪCAI UN KAPIEM
Aicinu draudzei padomāt savos testamentāros novēlējumos atcerēties arī Melburnas Latviešu evaņģēliski 

luterisko draudzi un lūdzu iekļaut dāvinājumu Svētā Krusta baznīcai un kapiem. To varat viegli izdarīt, 

To tikai pamazām atklāja tie, kas piedzīvoja pirmās Lieldienas! Vispirms viņiem bija bailes, tad 
šaubas, tikai tad pamazām atgriezās ticība, cerība un prieks! Kad Marija un citas devās no tukšā 
kapa, lai mācekļiem liecinātu, kas viņām tika teikts un sludināts, tad Lūkas ev. 24:12 skaudri lie-
cina: „Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņam neticēja.“ Ahā! Varbūt, ka teiktu tie, kas 
meklē, kā lai attaisnot savas izvēles neticēt tādām pasakām. Ir tie, kas patiesi izvēlās tālāk nelasīt un 
tā arī nokavē izprast, kā šis stāsts patiesi atspoguļo gandrīz vai katra cilvēka garīgās cīņas ar neticību.

Lasot tālāk, nākamais vārds sniedz pirmo zīmi, kā cilvēks tomēr atrod ticību. Tas vārds ir 
bet. „Bet Pēteris, piecēlies aizskrēja pie kapa, un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu linu autu, 
un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis.“ (Lk. 24:12) Vai, Pēteri, Tu redzēji tikai to pašu 
linu autu un to sviedrautu, ko redzēja Marija, Tu redzēji „to sviedrautu, kas bija apklājis Jēzus 
galvu, noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā.” (Jņ.20:7) 

Kādēļ divos evaņģēlijos tik sīki tiek aprakstīts fakts, ka Jēzus tukšais kaps tomēr nebija pavisam 
tukšs! Vai Dieva Dēls saprot, cik mūsu dabā meklēt pēc pierādījumiem jebkādai patiesībai? Lai 
mēs spētu izvēlēties, ticēt vai neticēt? Ir tie, kam mazāk vajadzīgas tādas zīmes, ir citi, kam pietiek 
ar tukšo kapu. Ir tie, kam pietiek ar Marijas un mācekļu liecībām! Ir tie, kurus vairāk tomēr pār-
liecina tas, kas acīm saredzams, rokām sataustāms, kā pašu mācekļu un Kristus sekotāju absolūtā 
pārvērtība, kad beidzot saprata visi: Tas Kungs ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies.

Otrs nevar otra vietā tiem ticēt, otrs var otram apliecināt tikai, kādēļ tā tic. Un piedāvāt 
sevi kristīgā mīlestībā kā blakus gājēju otram, aicinot līdz doties, jā, arī Lieldienu rītā tur, kur 
sanākuši tie, kam nav visas atbildes, bet saprot, ka Jēzus dod laiku tās atrast. Viņš zina, kādreiz 
nemaz nav viegli izvēlēties, kā pavadīt to laiku, kas piešķirts mums te virs zemes dzīvot. Bet 
Viņš atgādina, ka ir tik svarīgi izvēlēties kā to pavadīt. Tādēļ dod zīmes, sniedz pierādījumus 
savai mūžīgai patiesības spēkam. Kādreiz vienkārši jāizvēlas tās saredzēt – uzdrīkstoties doties 
vietās, no kurām parasti izvairās visi. Kaps ir tukšs. Nav tur kur meklēt Jēzu, jo Viņš ir Aug-
šāmcēlies! Lieldienu rītā kaut Dieva Gars mums palīdzētu izvēlēties tapt par Lieldienu ļaudīm!

No sirds novēlu ticības atjaunojošus, priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 
Lai Dievs svētī!
+ Lauma Zušēvica
Arhibīskape
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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pievienojot jūsu testamentam īsu juridisku grozījumu (kodicilu). Ar savu novēlējumu Jūs palīdzēsiet drau-
dzes valdei nodrošināt baznīcas un kapsētas nākotni.

TIKŠANĀS AR DRAUDZES LOCEKĻIEM 
Priekšniekam ar mācītāju ir vēlme iepazīt draudzes locekļus un uzzināt, vai ir kādi trūkumi un, ja būtu, 

kā tos novērst. Uzsveram, ka tikšanās ar draudzes locekļiem pa rajoniem ir mūsu SASKARSME UN 
SADRAUDZĪBA AR DRAUDZES LOCEKĻIEM PA RAJONIEM NAV DOMĀTA KĀ BĪBELES 
JEB EVAŅĢĒLIJA STUDIJU STUNDA.  
DRAUDZES DIAKONIJAS DARBS

Pirmajā 2019. gada pusgadā turpināsim ar sekojošiem apvienotiem rajoniem, t.i., 4 un 10, 9 un 6, 11 un 12.
Piedāvājums: Ja rajona loceklim ir grūtības nokļūt uz sava rajona tikšanos, varam piedāvāt aizvest vai 

sarunāt tikšanos uz kādu citu reizi.
BAZNĪCAS UN KAPSĒTU TALKAS

Valde pieņēma lēmumu svītrot gadskārtējo baznīcas talku un gadskārtējo Sv. Krusta baznīcas kapsētas 
talku. Lēmums bāzēts uz talcinieku mazo skaitu. Valde turpmāk pret samaksu sarunās darbinieku(s), kas 
regulāri tīrīs baznīcas telpas, abus pagalmus, auto novietni, nopļaus abus mauriņus un apcirps krūmiņus. 
Lai palīdzētu segt šādus baznīcas un ārpuses baznīcas apkopšanas izdevumus, valde griezīsies pie zāles lieto-
tājiem ar lūgumu daļēji maksāt apkopšanas izdevumus.
SPRĪDĪŠU STIPENDIJA

Valde arī šogad atkārtoti atbalstīs mācību iestādes, kas uzņēmušās pildīt BĒRNU UN JAUNIEŠU LAT-
VISKO AUDZINĀŠANU. Valde iesaka draudzes locekļiem pievienoties ar savu ziedojumu. Tā kopīgi at-
balstīsim mūsu bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu.

SPRĪDĪŠU STIPENDIJU SAŅĒMĒJI ŠOGAD BŪS:
Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola, Melburnas Latviešu vidusskola, „Tērvetes“ bērnu 

vasaras nometne, Annas Ziedares Vasaras vidusskola un Austrālijas Latviešu 36. Jaunatnes dienas 
rīkotāji Melburnā.

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2019. gada martā.

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

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Kristīti

24.12.2018. – Valdis LANDSBERGS;
Vecāki – Artūrs LANDSBERGS un Anta BRAHMANE.

Mūžībā aizgājuši
Aivars Bruns 8.10.1934. – 10.10.2018.
Anna Supruns 2.08.1926. – 11.10.2018.
Irēne Pētersons 1.07.1923. – 20.10.2018.
Uldis Šterns 27.041935. – 31.10.2018.
Aleksandrs Grimms 20.08.1926. – 19.11.2018.
Edgars Laķis 29.05.1925. – 26.11.2018.
Milda Valerija Ķirps 26.06.1931. – 1.01.2019.
Nora Reismanis 12.06.1927. – 8.01.2019.

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

Redakcija atvainojās par kļūdām drukātajā Draudzes Vēstis Nr. 21. izdevumā!
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CERI UZ KUNGU!
„Ceri uz Kungu, esi stiprs un drošini savu sirdi! Ceri uz Kungu!“ (Ps 27:14).

Jēzū Kristū mīļotie!
Mēs esam iegājuši mūsu Baznīcas gada Gavēņa jeb Kristus ciešanu laikā, kas šogad ie-

sākās zīmīgā datumā – 6. martā, kad pirms 100 gadiem bojā gāja pirmais Latvijas armijas 
komandieris – pulkvedis Oskars Kalpaks, kurš ticēja Dievam un Latvijas neatkarībai. Kara 
un kaujas laikā sacītie vārdi ir lakoniski un bez liekiem vārdiem. O. Kalpaks toreiz spēja savos 
karavīros iedvest ticību, ka tas, kurš tic, tam visas lietas ir iespējamas, jo ar viņiem ir Dievs. 
Cerība nepamet kaunā, ja tās pamatā ir stipra ticība!

Šajā gavēņa laikā mēs pieminām pirms 70 gadiem 25. martā izsūtītos tautiešus uz Sibīriju un Tālajiem 
austrumiem. Tas bija lielākais izsūtīto skaits (vairāk nekā 43 000). Lielākā daļa, kuri tika izsūtīti (daudzi 
ar ģimenēm) nebija atmetuši cerību, ka Latvija reiz atkal atgūs savu brīvību. Daudziem no viņiem, kuri 
atgriezās Latvijā, tā bija ticība un cerība uz Dievu, ka neskatoties uz visām mokām un ciešanām, viņi varēs 
atgriezties un reiz atkal redzēt savus mīļos un savu Tēvzemi. Cerība un ticība Dievam, palīdzēja izturēt visu 
un daļai arī atgriezties mājās.

Tajā pašā 1949. gadā bija vislielākais latviešu skaits, kuri no DP nometnēm ieradās Austrālijā. Daudzi no 
jums ir stāstījuši, ka jūs esat braukuši ar kuģi uz nezināmu zemi, nezinot, kas Jūs sagaida nākotnē, bet tomēr 
ar jaunām cerībām.

Arī šajos gados, kas ir nodzīvoti Austrālijā, bez ticības, cerības un mīlestības nebūtu tik daudz izdarīts un 
paveikts arī latviešu sabiedrības un Latvijas labā!

Vai tā nebija cerība, kas latviešiem ārpus Latvijas deva iedvesmu un  spēku veidot skolas, dibināt korus, 
dažādas organizācijas, celt baznīcas un darīt visu iespējamo, lai Latvija atkal būtu reiz brīva un neatkarīga 
valsts?

Dzīvē daudzas cerības un ilūzijas nepiepildās. Paldies Dievam, arī par to, jo Viņš labāk zina, kas mums 
katram un kā tautai ir tas labākais. Tāpēc nekad neatmetīsim cerību uz To Kungu!

Atcerēsimies, ka īsta cerība nāk no Dieva, un tas, kurš visu cerību liek uz Dievu, nekad nepaliks kaunā!
Cerība, kas balstās ticībā un tiek likta uz Kristu, ir tas spēks, kas dod mums izturēt arī dzīves grūtības, 

vētras, ciešanas un sāpes.
Lai mēs vienmēr atceramies, kādas ciešanas un mokas Dieva Dēlam nācās izciest mūsu dēļ, lai mums 

katram un visiem būtu cerība, un mēs varētu dzīvot katru dienu Lieldienu gaismā un uzvarā!
„Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā un jūs Svētā Gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerī-

bā“ (Rom.15:12).
Sirsnībā,
Māc. Dainis
2019. gada 15. martā

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

INFORMĀCIJA
Mācītāja pieņemšanas – kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā:
Otrdienās no plkst. 14.00–17.00., kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties ar mācītāju.
Mācītājam brīvās dienas turpmāk būs pirmdiena un piektdiena.
Lūdzu ņemt vērā, ka turpmāk, pirmdienās un piektdienās par neatliekamiem jautājumiem sazināties 
ar draudzes priekšnieku vai ar vicepriekšnieku.
Katra mēneša ceturtajā svētdienā baznīcas zālē pēc kafijas galda plkst. 13.00 Bībeles studijas.
2019. gada tēma: „JĒZUS KALNA RUNA“.

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



Draudzes Vēstis 5 Nr. 22

ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI

Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –
no mazās zīles izaug varens ozols

Izsaku īpašu paldies par sekojošiem ziedojumiem
Ēriks Vēliņš – $500
Natālija Neiburga – $200

Ziedojumi līdz $100:
Jānis Saltups, Maija Brieska, Kārlis Žubeckis

DRAUDZES NODEVAS – 2018./2019.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
* pieaugušajiem locekļiem – $175

bet
* studentiem starp 17 un 25 gadiem – $125

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

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

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

Nodevu parādnieki :
19 locekļi ir vēl parādā par iepriekšējo gadu – $   3 325
162 locekļi ir vēl parādā par šo gadu – $ 28 725 !
Atgādinām tiem locekļiem: ja nodevas 2 gadus pēc kārtas nav samaksātas, viņi ir automātiski izslēgti 
no Draudzes!

Andris Atvars
Draudzes kasieris

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

„Pat ja es zinātu, ka rīt pasaulei ir lemts iet bojā, tad šodien man vēl ir 
laiks iestādīt vienu ābelīti.”

M. Luters
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VALDES LOCEKĻI – OFFICE BEARERS
Pasta adrese / Postal address:

4 Spencer Drive, CARRUM DOWNS, VIC 3201

Svētā Krusta baznīca / Holy Cross Church
40 Warrigal Rd. SURREY HILLS. Vic. 3127

Draudzes mājas lapa / Our website (in Latvian and English)
www.melburnaslatviesudraudze.org.au

www.melbournelatviancongregation.org.au

Draudzes valde – Church Management Committee

Mācītājs / Pastor
Dainis Markovskis

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

Tel. 9800 5164
Mob. 0490 837 067

Draudzes vecākais
Church Elder
Mārtiņš Biršs

e-pasts: martinbirss@live.com Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

Priekšnieks / President
Kārlis Kasparsons

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

Tel. 9850 1248
Mob. 0411 119 848

Vicepriekšnieks
Vice President
Jānis R. Dēliņš

PO Box 23, KEW, VIC 3101
e-pasts: latcon@ozemail.com.au Tel. 9824 0707

Kasieris / Treasurer
Andris Atvars

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

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Sabiedrības sekretārs
Association’s Secretary
Edvīns Misa

e-pasts: edvins.misa@gmail.com Mob. 0400 401 227

Valdes rakstvedis
Minutes Secretary
Jānis Kārkliņš

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

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

Dāmu kopas pārstāve
Ladies’ Auxilliary 
Representative
Ģinta Pindard

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

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

Draudzes mājas lapa internetā:

www.melburnaslatviesudraudze.org.au
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Tikai pāris reizes gadā
Dievkalpojumiem trūkst dežurantu. Lūdzam nākt palīgā! 
• Pušķot altāri – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Baznīcas zālē klāt kafijas galdu – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Būt par apsveicēju un izdalīt dziesmu grāmatas vai dziesmu lapiņas  – sazināties ar Dagmāru Stils; 

tālr. 9807 5924
• Uzraudzīt skaņu sistēmu – sazināties ar Jāni Kārkliņu – 9802 1738

Datums Draudzes 
vecākie kalpo Apsveicēji Pie skaņu 

pastiprinātāja Altāri pušķo Virtuvē

Aprīlis

7. Latviešu ciemā

14. M. Biršs I. & E. Ārīši E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte

19. M. Biršs E. Misa J. Kārkliņš

19. M. Biršs Futskrejā – Sv. Mateja baznīcā

21. M. Biršs K. & Z. 
Kasparsoni

J. Kārkliņš K. & Z. 
Kasparsoni

21. Latviešu ciemā

28. M. Biršs E. Misa T. Pindard G. Pindard G. Pindard

Maijs
5. Latviešu ciemā
12. M. Biršs K. & Z. 

Kasparsoni
J. Kārkliņš K. & Z. 

Kasparsoni
Z. Kasparsone

17. Latviešu ciemā
24. M. Biršs J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols

Jūnijs
2. Latviešu ciemā
9. M. Biršs E. Misa T. Pindard G. Pindard G. Pindard
16. Latviešu ciemā
23. M. Biršs J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols

Jūlijs
7. Latviešu ciemā
14. M. Biršs I. & E. Ārīši E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte
21. Latviešu ciemā
28. M. Biršs J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2019. GADAM

APRĪLIS
7. aprīlī plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

14. aprīlī plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

19. aprīlī plkst.11.00 LIELĀS PIEKTDIENAS dievkalpojums. Latviešu ciemā

19. aprīlī plkst.14.00 LIELĀS PIEKTDIENAS dievkalpojums.
Sv. Mateja baznīcā 

Futskrejā

21. aprīlī plkst.6.30 LIELDIENU dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

21. aprīlī plkst.11.00 LIELDIENU dievkalpojums. Latviešu ciemā

28. aprīlī plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

MAIJS
5. maijā plkst.11.00 Ģimenes dienas dievkalpojums. Latviešu ciemā

12. maijā plkst.11.00 Ģimenes dienas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

19. maijā plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

26. maijā plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

JŪNIJS
2. jūnijā plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

9. jūnijā plkst.11.00 Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā

16. jūnijā plkst.11.00 Dievkalpojums / Trīsvienības svētki Latviešu ciemā

23. jūnijā plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

JŪLIJS
7. jūlijā plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

14. jūlijā plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

21. jūlijā plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

28. jūlijā plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

AUGUSTS
4. augustā plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

11. augustā plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

18. augustā plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

25. augustā plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

SEPTEMBRIS
1. septembrī plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

8. septembrī plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

15. septembrī plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

22. septembrī plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā
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OKTOBRIS
6. oktobrī plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

13. oktobrī plkst.11.00

Mirušo piemiņas diena.
Dievkalpojums.

Nota Bene: Pirms dievkalpojuma PIETEIKT pie mācītāja 
ģimenes aizgājējus, kas nav guldīti draudzes kapos Foknerā.

Sv. Krusta baznīcā

20. oktobrī plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

27. oktobrī plkst.11.00
Dievkalpojums.

Pēc dievkalpojuma ap plkst. 12.00 
DRAUDZES PILNSAPULCE.

Sv. Krusta baznīcā

NOVEMBRIS
3. novembrī plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

10. novembrī plkst.11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA DIENAS dievkalpojums.

Sekos KARAVĪRU PIEMIŅAS akts baznīcas zālē.
Sv. Krusta baznīcā

17. novembrī plkst.11.00 LATVIJAS VALSTS PROKLAMĒŠANAS DIENAS 
dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

24. novembrī

Kapusvētki 
Grosbacha kapos plkst. 10.00 
Buģa kapos plkst. 11.30
Kociņa kapos plkst. 12.00

Foknera kapos

DECEMBRIS
1. decembrī plkst.11.00 Adventa dievkalpojums. Latviešu ciemā

8. decembrī plkst.11.00 Draudzes KORĀĻU DZIEDĀŠANA. Sv. Krusta baznīcā

15. decembrī plkst.11.00 Adventa dievkalpojums. Latviešu ciemā

24. decembrī plkst.14.00 ZIEMASSVĒTKU dievkalpojums.
Sv. Mateja baznīcā 

Futskrejā

24. decembrī plkst.18.00 ZIEMASSVĒTKU VAKARA dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

25. decembrī plkst.11.00 ZIEMASSVĒTKU dievkalpojums. Latviešu ciemā

Kārlis Kasparsons, Draudzes priekšnieks, 2019. g. janvārī.

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

Svētdien, 9. jūnijā, 

Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
Svētā Krusta baznīcā
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IZVADĪŠANAS PROCESS
Ģimenes pārstāvis ziņo draudzes kasierim par draudzes locekļu aiziešanu mūžībā. Kasieris nosūta ģime-

nes pārstāvim izpildīt informācijas lapu par aizgājēju un lūdz pēc izpildīšanas to atgriezt kasierim. Kasieris 
ziņo mācītājam par aizgājēju un pārsūta mācītājam saņemto informāciju.

Informācijas lapā tiek uzrādīts: aizgājēja vārds, uzvārds, kad dzimis, dzimšanas vieta, kad miris, miršanas vieta, 
vai aizgājējs ir bijis finansiāls draudzes loceklis pēdējos trīs gados, vai ģimenes loceklis tiek kremēts vai apbedīts, iz-
vadīts no baznīcas vai no izvadīšanas biroja un adrese, mācītāja vai izvadītāja (selebranta) vārds.

Vadoties no augšup saņemtās informācijas, kasieris sastāda rēķinu un to nosūta ģimenes pārstāvim. 
Piezīme: Ja ģimene nolemj rīkot izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, tad ģimenes pārstāvim ir jāuzņemas at-

bildība par baznīcas, par zāles un par virtuves tīrību un iekārtu, lai atstātu tādu, kāda tā bija pirms izvadīšanas.
GULDĪŠANAS UN IZMAKSA SV. KRUSTA BAZNĪCAS KAPSĒTĀ

Sarunu par šķista vai urnas guldīšanu ir jāuzsāk ar draudzes kasieri. Kasieris Jūs informēs par guldīšanas procesu, 
iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu, norādīs Jums guldīšanas vietu, piemiņas plāksnes lielumu un VĒLAMO tekstu.
Urnu un šķirsta guldīšanas vietas izmaksa finansiālam draudzes loceklim

• Pirmā pelnu guldīšana   $800
• Otrā pelnu guldīšana   $800
• Pirmā šķirsta guldīšana   $3760 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas
• Otrā šķirsta guldīšana   $3760 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas

Urnu un šķirsta guldīšanas vietas izmaksa, kas nav finansiāls draudzes loceklis
• Pirmā pelnu guldīšana   $1600
• Otrā pelnu guldīšana   $1600
• Pirmā šķirsta guldīšana   $7520 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas
• Otrā šķirsta guldīšana   $7520 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas

Urnu un kapu vietas ir divvietīgas.
Piezīmes: 
1. Kasieris vēlas uzzināt no draudzes locekļiem par iepriekš samaksātajām kapu vai urnu vietām Sv. Krusta 
baznīcas nodalījumā Foknera kapsētā. Lai apstiprinātu rezervāciju un samaksu, draudzes loceklis tiek aicināts 
nosūtīt valdes kasierim kopiju no izsniegtās kvīts.
2. Kasieris vēlas uzzināt no draudzes locekļiem par maiņām ģimenes vai radu urnu novietnēs, kur pelnu kastīšu 
daudzums vairs neatbilst piemiņas plāksnīšu datiem.
3. Lūdzam ģimenes locekļiem, ģimenes radiem kā arī paziņām ziņot kasierim, ja zināt, kurās kapu kopiņās ir 
ieraktas viena vai vairākas pelnu urnas. Šādu informāciju valdei ir svarīgi uzzināt, pirms uzsākam Sv. Krusta 
baznīcas kapsētas daiļdārzniecības darbus.

THE FUNERAL SERVICE
The family’s representative  notifies the Treasurer of family members’ departure. The Treasurer informs 

the Pastor and forwards on the departed’s personal information
Information forwarded: Family name, given names, date of birth and birthplace, date and place of death, 

was the departed a financial member of the Congregation for the past three(3) years, will the departed be 
cremated or buried, name and address of the funeral service and funeral service Pastor’s name.

The Treasurer will send an Invoice to the family’s representative based on information above.  
Note: If the Funeral Service is held at Latvian Church, it is the Family’s Representatives responsibility to leave 

the church, kitchen and church hall clean and tidy and all furniture returned as per original set up.
INTERMENT COSTS AT LATVIAN SECTION, SEVENTH AVENUE, FAWKNER CEMETERY

The Treasurer will inform the family’s representative the location of the interment niche or burial plot, 
the dimensions and wording for the memorial plaque.
For a financial member of our Congregation

• 1st Urn placement    $800
• 2nd Urn placement   $800
• First casket placement    $3760 plus casket sinking costs
• Second casket placement  $3760 plus casket sinking costs

For a non-financial member of our Congregation
• First Urn placement   $1600 
• Second Urn placement    $1600 
• First Casket placement   $7520 plus casket sinking costs
• Second Casket placement  $7520 plus casket sinking costs

Note: Each burial plot and niche can accommodate two placements.
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PLKV. OSKARS KALPAKS – CERĪBAS NESĒJS UN CERĪBAS UZTURĒTĀJS
Svētruna svētbrīdī Daugavas Vanagu namā Melburnā

„Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to Kungu!“ (Ps 40:5)
Katrai tautai ir savi varoņi ar kuriem lepoties, kuru vārdi ir ierakstīti ne vien ar zelta burtiem 

vēstures lappusēs, bet kuru Gara spēks un varonība ir mūsu visu kopējais mantojums. Cilvēki, 
kuri ir paraugs mums – nākošajām paaudzēm!

Mēs šodien atceramies, pateicamies un pieminam pirmo Latvijas armijas komandieri – pulk-
vedi Oskaru Kalpaku, kura dzīvība izdzisa tieši pirms 100 gadiem 6. martā.

Viņš bija dzimis līderis, izcils virsnieks, Dieva dots komandieris, kurš ne vien deva pavēles, bet kurš spēja 
iedvesmot, vienot un vadīt savus vīrus pretim mērķim – brīvai Latvijai. Viņš bija savu karavīru vidū. Viņa 
dzīve Latvijas vēsturē ir kļuvusi par leģendu. Oskars Kalpaks nogāja īsu, bet lieliem notikumiem piesātinātu 
dzīves un cīņu ceļu! Dievs viņam bija dāvinājis bagātīgus talantus, īpašības, vērtības un dāvanas.

Bruņoto spēku sekmīgu attīstīšanos kavēja ieroču trūkums, laika trūkums, pilsoņu nevienprātība, vācie-
ši, komunistu aģitatori un sarkanās armijas iebrukuma rezultātā no latviešu veidotajiem spēkiem neizklīda 
Virsnieku rezerves rota, Cēsu un Studentu rotas.

Oskaram Kalpakam nācās ļoti īsā un sarežģītā laikā izveidot spējīgu armijas vienību, kas bija gatava cīnī-
ties par Latvijas brīvību. Neticami, ka tik daudz viens cilvēks var spēt paveikt, ja viņam ir liels un augsts mēr-
ķis! Oskaram Kalpakam bija liels un skaists mērķis – brīva Latvija. Mēdz sacīt: Ka komandiera piemērs nav 
vienīgais, bet, tas ir galvenais! Oskars Kalpaks bija šāds izcils piemērs, kurš iedrošināja/iedvesmoja cilvēkus sev 
līdzās. Labs diriģents spēj apvienot dažādas balsis vienā skaņdarbā. Oskars Kalpaks tādā nozīmē bija izcils 
diriģents, kurš savu vienību, savus vīrus spēja uzskaņot vēl nepieredzētiem augstumiem un vienotu garu!

Kalpakam nācās arī saskarties ar bezcerīgo un neticīgo tautiešu izsmieklu, nicinājumu un pat atklātu naidu. Tomēr, 
īsta cerība stāv augstāk par lāstiem un lamām, jo cerība un ticība par brīvību stāv augstāk par bezcerību un neticību.

Mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka ir šādi cilvēki, kuriem ticība Dievam nav tikai vārdi, bet, kuru ticība 
parādās darbos, kas daudzus spēj iedvesmot un nepadoties. Mums vajadzēja kādu, kas bezcerīgā situācijā 
veiktu neiespējamo! Viņā ne tikai iemiesojās milzīga personiska gribēšana un uzvaras spēja, bet vēl vairāk – 
visas mūsu tautas gadsimtiem ilgās vēlmes pēc brīvības. „Kalpaks ar personīgo priekšzīmi bija ievērojami 
veicinājis Latvijas valsts ideju, salauzis vienaldzību un latviešu tauta lielā paļāvībā sāka raudzīties uz savu dēlu 
varoņdarbiem ar Latvijas brīvību kā cīņas mērķi,“ sacīja viņa cīņu biedrs Arvids Krīpens.

Pulkvedis Oskars Kalpaks spēja iedvesmot savus vīrus, jo viņš bija viens no viņiem, kurš bija blakus. Viņš 
spēja būt visur, spēja iedvesmot, uzklausīt un iedrošināt savus puišus. Savus karavīrus, kuri uzticējās savam 
komandierim kā tēvam, lai gan Kalpaka bataljonā bija arī vīri ar sirmām galvām un jauni puiši.

Oskars Kalpaks bija cerības cilvēks, kurš spēja cerību par Latvijas valsti ne vien uzturēt, bet izcīnīt! Oskars 
Kalpaks joprojām ir cerības nesējs visus šos Latvijas valsts pirmos100 gadus, un tāds paliks arī mūsu nākotnē.

„Es zinu, ka Latvija, mūsu Saules meita, ir iekārota no daudziem sumpurņiem un mošķiem, bet ikkatram lat-
vietim ir jāsargā mūsu Saule, jo, ja nebūs saules gaismas, nebūs gaisa, nebūs ūdens, nebūs dzīvības – tātad nebūs – 
mūsu. Jebkuram gan pagātnes, tagadnes, gan nākotnes latvietim ir jāapvieno savi prāti vienotā veselumā, lai mūsu 
sauli, mūsu dzīvību radītu vēl stiprāku un spožāku. Mēs visi, kuri esam latvieši, esam Dieva izredzētā tauta, 
lai gan to neapzināmies, taču mums, kā jau izredzētajiem, ir jābūt daudz stiprākiem, gudrākiem. Būsim, mīļie 
latvieši, lepni par sevi, aizstāvēsim savu godu un savu esamību, kas nav iespējama bez mūsu Latvijas!“ Fragments 
no 8. klases skolnieces Liegas Krasovskas, kas rakstītas esejā: Ko man šodien teiktu pulkvedis Oskars Kalpaks?

Lai pateicība Dievam, ka pulkveža Oskara Kalpaka drosme, uzņēmība un milzīgā ticība spējai pārvarēt visas 
grūtības mūs šodien aicina sasniegt to, ko esam iecerējuši katrs atsevišķi un visa valsts kopā. Jā, mēs katrs esam ti-
kai mazs smilšu graudiņš pasaules okeānā, bet tieši šie neskaitāmie mazie, dzintarainie graudiņi veido un saglabā 
zemi, ko sauc par Latviju. Ir laiks atcerēties Raiņa vārdus: „Tas spēks, ko neredz pilienā, top liels un stiprs kopumā!“

„Tā nu paliek: ticība, cerība un mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.“ (1.Kor.13:13).
Lai mēs nekad neaizmirstam mūsu varoņus un viņu ticību brīvai, lepnai un neatkarīgai Latvijai!
Mācītājs Dainis Markovskis
2019. gada 9. martā
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LIELDIENĀS!
„Jo es, redzi, radu jaunas debesis un jaunu zemi. Iepriekšējās vairs nepieminēs, tās vairs nenāks ne prātā. Bet 

priecājieties un līksmojiet mūžam par to, ko es radu, jo es radu Jeruzalemi priekam un tās tautu – līksmībai. 
Es priecāšos par Jeruzalemi un līksmošu par savu tautu, vairs nedzirdēs tajā nedz vaimanas, nedz raudas. Tur 
nebūs vairs zīdaiņa, kas dzīvo vien dažas dienas, nedz sirmgalvja, kas savu dienu mēru neizdzīvo. Kas simts 
gados nomiris, tas būs vēl jauneklis, kas nesasniegs simts gadus, būs ticis nolādēts. Tie namus cels un tajos dzīvos, 
vīna dārzus stādīs un augļus baudīs. Tie nebūvēs, lai dzīvotu citi, un nestādīs, lai baudītu citi. Jo kā koka mūžs 
būs manas tautas mūžs, mani izredzētie paši izmantos savu roku darbu. Viņu pūliņi nebūs velti, un bērni tiem 
nedzims postam, tie būs Kunga svētības sēkla un viņu pēcnācēji ar tiem. Un būs tā – pirms viņi sauks, es jau at-
bildēšu, vēl viņi runās, es jau uzklausīšu. Vilks un jēriņš ganīsies kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis, bet čūskas 
barība būs pīšļi; nedz ļauna, nedz posta nedarīs visā manā svētajā kalnā,“ teica Kungs. (Jesaja 65:17-23, jaunais 
tulkojums).

Mīļie latvieši, lai kur Jūs būtu, mīļā Lieldienu draudze,
būsim Lieldienu laikā patiesi! Vai solītās jaunās debesis un jaunu zemi visus garos trimdas 

(arī iekšējās trimdas) un izsūtījuma gadus gaidījām? Vai varbūt gribējām patiesībā tikai atjau-
notu zemi, dzimteni, tēvzemi? Nu tā atjaunota un patstāvīga tik ilgi, kā vēl nekad iepriekš! 
Bet vai to varam salīdzināt ar Jesaja jaunās Jeruzalemes vīziju? Drīzāk nē.

Vai varam līksmot par savu tautu, esam remdējuši vaimanas un raudas? Kā ar zīdaiņu 
mirstību, kā ar sirmgalvjiem, pensionāriem, slimiem, nabagiem, ar izbraucējiem? Vai celtos 

namos dzīvojam paši, vai tos drīzāk, peļņu kārojot, nepārdodam nelabvēļiem? Vai ar darba augļiem nedarām 
tāpat? Nezaudēsim ticību Dievam un nezaudēsim ticību sev un savai tautai – nepieķersimies aiz veca ieradu-
ma pie sendienu debesīm un zemes, jo Dieva avanss sniedzas augstāk par mūsu prātiem un domāšanu, pāri 
mūsu spēkiem, arī pāri mūsu gribai! Pāri itin visam. Neaizmirsīsim Dieva lielāko dāvanu, Viņa Dēlu, Jēzu 
Kristu pašu, kurš ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atziņu, Dieva mīlestību, kas par 
mums dzimis, dzīvojis un miris un nāvi uzvarējis un augšām cēlies. Dieva avanss un kontinuitāte no cilvēka 
dēla Jēzus līdz augšāmceltajam Kristum!

Pamats mūsu cerībai, bet arī aicinājums dzīvot tā, lai pūliņi nebūtu velti un mūsu bērni, mūsu nākotne, 
nedzimtu postam, bet tiešām būtu svētības sēkla mums un mūsu tautai, patiesai jaunai zemei un jaunām 
debesīm, priekam un līksmībai.

Kristus ir augšāmcēlis – Allelujā – Priecīgas Lieldienas!
Prāvests Klāvs Bērziņš,
2013. g. Lieldienās

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

Ģimenes dienas dievkalpojumi
Svētdien, 5. maijā plkst. 11.00 Latviešu ciemā

Svētdien, 12. maijā plkst. 11.00 Sv. Krusta baznīcā
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ŠĪ GADA PIRMAIS DIEVKALPOJUMS SV. KRUSTA BAZNĪCĀ
Ar sekojošu saviesīgu sarīkojumu baznīcas zālē

Svētdien, 10. feb-
ruārī, notika pir-
mais dievkalpojums 
2019. gadā Sv. Krus-
ta baznīcā, kas bija 
labi apmeklēts. Tas 
bija dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu un muzikā-
liem priekšnesumiem, kam sekoja 
kafijas galds un saviesīgs sarīkojums 
baznīcas zālē.

Svētrunas temats, ko teica mā-
cītājs Dainis Markovskis, bija  – 
mums jācenšas sasniegt mērķi, – kā 
Jēzus to mācīja saviem mācekļiem 
zvejošanā; ja pirmā braucienā loms ir 
sīks, maini tīklu, mēģini atkal, kamēr sasniedz iecerēto, 
un tā mums būtu jārīkojas mūsu dzīvē.

Baudījām arī muzikālus priekšnesumus baznīcā. 
Mācītāja dēls Dāvis Markovskis, kas patreiz vieso-
jās Austrālijā, ar savu skaisto, izskoloto baritona balsi, 
Braiana Kopla (Brian Copple) klavieru pavadījumā 
nodziedāja divas dziesmas – A. Kalniņa Brīnos es un 
J. Vītola Skani, dziesmiņ, pavasarī. Prieks bija klausī-
ties!

Vijolniece Sofija Kirsanova nospēlēja Jāņa Ķepīša 
Cikādes dziesma, Sandras Birzes klavieru pavadījumā. 
Bija tiešām liela bauda klausīties, cik apbrīnojami vare-
nu skaņu var sniegt ar vienu vijoli!

Pēc dievkalpojuma visi sasēdāmies baznīcas zālē pie ar sanestiem groziņiem bagātīgi klātiem galdiem. 
Bija tiešām prieks noklausīties vēl divus Sofijas Kirsanovas vijoles 
priekšnesumus.

Draudzes locekle Ārija Merita (viņas vīrs Uldis Merits bija 
Sv. Krusta baznīcas arhitekts) nesen nosvinēja savu dzimšanas dienu. 
Viesi bija sanesuši tik daudz šampānieša, ka Ārija šaubījās, kad to 
visu izdzers – un sadomāja atrisinājumu – to uzdāvināt draudzei, lai 
pasniedz šodien pēc dievkalpojuma! Tā katram šīsdienas dalībnie-
kam tika pa glāzei un vairāk garšīga šampānieša! Padies, Ārija, par 
šo devumu!

Pateicībā par to nodziedājām 
Ārijai – Augstu laimi un prieku no 
sirds vēlējam.

Tiešām, bija ļoti jauks un ie-
spaidīgs iesākums jaunajam gadam 
baznīcā. Paldies visiem, kas mums 
to sniedza!

Eva Brennere
Laikrakstam „Latvietis“

Vijolniece Sofija Kirsanova Sandras Birzes pavadījumā.

FO
TO

 A
nd

ri
s A

tv
ar

s

Dāvis Markovskis dzied Braiana Kopla pavadī-
jumā.
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Vijolniece Sofija Kirsanova.
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Jubilāre Ārija Merita (no labās).
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CEĻA KARTE
Mācītājs Juris Rubenis par Lieldienām 

Izcilais 20. gs. garīgo tradīciju pētnieks Džozefs Kempbels stāsta par kādu sievieti, kura 
sešdesmit gadu vecumā meklēja psihoterapeita palīdzību. Sievieti mocīja sajūta, ka viņa nav īsti 
dzīvojusi, ka dzīve bijusi kā tukša čaula. Tikai pēc vairākiem psihoterapeita apmeklējumiem 
sieviete atcerējās kādu dīvainu notikumu no agras jaunības: dziļi mežā viņa bija dzirdējusi brī-
nišķīgi aicinošu mūziku, bet nebija uzdrīkstējusies tai sekot. Šī mūzika bija viņas aicinājums.

Lieldienas, lielais vārds augšāmcelšanās (vārds, kas vienlaikus ietver sevī trīs nozīmes: 
dzīvi, nāvi un pārveidi), ir aicinājums nepieļaut, ka mūsu dzīve kļūst par tukšu čaulu. Jēzus 
dzīve un nāve ir aicinājums. Protams, sākumā visbiežāk nesaprotam, kas mūs tur aicina. 

Tas atklājas tikai soli pa solim, ja šim aicinājumam atsaucamies.
Katru cilvēku viņa dzīves aicinājums sastop citādi. Man Lieldienu laiks, Kristus augšāmcelšanās nozīmē 

visneatvairāmāko aicinājumu, kāds vien iespējams.
Jēzus dzīve ir viena no iedvesmojošākajām pasaulē. Tā iedrošina katru cilvēku atsaukties savai debesu 

mūzikai, pieņemt savu dzīvi un nebaidīties sacīt jā savam liktenim. Patiesi, Jēzus dzīves ceļš ir dzīves karte, 
kā trāpīgi sacījis Karls Jungs. Man tā ir pati labākā karte pasaulē.

Iespējams, viens no svarīgākajiem Jēzus aicinājumiem, kas mums noteikti jāsadzird, ir viņa lakoniskais 
sauciens Seko man!

Ko tad rāda Jēzus ceļš? Velkot paralēles ar savu dzīves ceļu, pārdomāsim, kā Jēzus uztver savu dzīvi un 
to izdzīvo. Uzdrīkstēsimies šim ceļam atsaukties, ļaut savai dvēselei ar to rezonēt... Man pat šķiet – ja vien 
mēs pamanītu, ko Jēzus ceļš vēlas atklāt, mūsu dvēsele nespētu ar to nerezonēt.

– Viss sākas ar brīnumainu piedzimšanu, taču tad seko 30 gadu ilga parasta dzīve. Tik svarīgi pamanīt 
arī šo Jēzus dzīves daļu. Viņš ir galdnieks, tā sakot – nekas īpašs. Parasti mērķi, ikdienas uzdevumi, pro-
fesionālie pūliņi. Tāda ir gandrīz katra cilvēka dzīves pirmā daļa. Tā ir svarīga, taču sākumā to gandrīz 
vienmēr pārvērtējam. Tikai vēlāk atskārstam – ar to dzīve tikai sākas. Vai tas nozīmē, ka nereti dzīve tā īsti 
sākas nevis ar dzimšanu, bet tikai pēc 30. dzimšanas dienas?

– Tad kādā brīdī Jēzu sasniedz aicinājums. Viņš tiek izaicināts no parastās galdnieka dzīves, dzird un at-
saucas. Jāņa Kristītāja aicinājumu atgriezieties no grēkiem viņš uztver kā adresētu sev. Jānis Kristītājs ir mazliet 
ekscentrisks pravietis, kurš daudz ko saprot savā veidā. Taču arī nepilnīgs aicinātājs var kļūt par rīku Dieva rokās.

– Tad seko iniciācija, lielais dzīves pagrieziens. Jēzus sajūt nepieciešamību pieņemt kristības Jordānas 
upē. Debesis atveras. Gars kā balodis nolaižas pār viņu. Balss no debesīm saka: „Tu esi mans mīļais dēls.“ 
Tas ir satricinošs brīdis – atskārst, kas es patiesībā esmu! Es esmu dēls/meita, un es esmu mīlēts/mīlēta!

– Mirkli vēlāk tas pats Gars spiež doties kādā dīvainā virzienā (vai tas patiešām varētu būt Dieva aici-
nājums?) – tuksnesī, izaicinošā vienatnē pie zvēriem un eņģeļiem. Gars mūs sauc un izsauc no parastās, ik-
dienišķās dzīves un ieved absolūtā vienatnē, velna kārdinājumos. Iespējams, tas ir vienīgais veids, kā varam 
nonākt pie savas dzīves patiesā uzdevuma. Mēs neesam novērtējuši Jēzus 40 dienu vienatni tuksnesī. Ne-
esam pamanījuši, ka tuksnesis ir viņa atklātās darbības izejas punkts. Tieši tur – tuksneša vienatnē – Jēzus 
atklāj savu patieso identitāti, nonāk skaidrībā par savas dzīves mērķi un uzdevumu.

– Tuksnesī Jēzus piedzīvo pārmaiņas sevī, un šīs pieredzētās pārmaiņas kļūst par viņa vēsti! Pirms Jēzus pie-
prasa pārmaiņas no citiem, viņam pietiek drosmes tās īstenot pašam! Tikai mainoties paši, varam mainīt citus.

– Tad seko dzīves aicinājuma patiesa un drosmīga izdzīvošana. Jēzus ir ne tik daudz runātājs, cik cilvēku 
dziedinātājs! Viņš ir dēmonu izdzinējs, kas iedvesmo cilvēkus dzīvot brīvi, patiesi, mīloši tagad! Atvērt sirdi 
Dievam un dzīvei tagad! Man Jēzus ir pats iedvesmojošākais piemērs, kas māca drosmīgi izdzīvot dzīves 
uzdevumus un sekot savam aicinājumam, nebaidoties un uzticoties.

– Uzdrīkstēšanās sekot savam aicinājumam vienmēr noved līdz krusta nāvei. Protams, Jēzus nāve ir kas 
pavisam īpašs. Taču katrs cilvēks, kurš patiesi atsaucas savas dzīves aicinājumam, kādā brīdī atskārst, ka tas 
nozīmē vecās dzīves, vecā cilvēka miršanu. Tieši mirstot, sekojot savam aicinājumam, Jēzus kļūst neuzva-
rams. Viņš mudina mūs nebaidīties rīkoties līdzīgi. Nevis nostāties vienā no pusēm, nevis cīnīties ar visiem 
pieejamajiem līdzekļiem, bet pieņemt dzīves pretrunu spriegumu un iznest to sevī. To nozīmē būt pie krusta.

– Augšāmceļas tikai tas, kurš nebīstas mirt. Izcilais teologs Ričards Rors sacījis: „Galvenais ir uzdrīkstē-
ties mirt, un augšāmcelšanās pati par sevi gādās.“

Jaunā Derība vēsta, ka tieši visa dzīves cikla šķērsošana līdz pat nāvei dara Jēzu par cilvēces pestītāju jeb glā-
bēju. Viņš glābj mūs, un mēs tiekam glābti, ja mums pietiek drosmes uzticēties viņa izdzīvotajam dzīves ceļam.

Jēzus ceļš ir patiesas dzīves ceļa karte. Tā ir pati skaistākā un grūtākā karte pasaulē. Viņš ne tikai rāda 
ceļu, bet pats to iziet un tāpēc pats kļūst par Ceļu. Tas sākas ar piedzimšanu, visparastāko ikdienas dzīvi, 
un noslēdzas ar pārveidi, nāvi, augšāmcelšanos. Patiesu, mīlošu, skaistu, atpestītu dzīvi.

Jēzus aicinājums Seko man! nav tikai vārdi. Tas ir aicinājums iziet no parastās dzīves un ieiet kādā citā – plašākā, 
patiesākā, dzīvākā dzīvē. Tādā, kuru visu mūžu apzināti vai neapzināti esam meklējuši un pēc kuras esam ilgojušies.

Jā, protams, tas gandrīz vienmēr nozīmē mūsu līdzšinējā dzīvesveida nāvi un beigas. Taču tikai tā mūsos 
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var dzimt kas patiesi jauns.
Protams, no šāda aicinājuma ir bail. Tas vienlaikus ir gan neticami pievilcīgs, gan arī biedējoši izaicinošs. 

Tāpēc ir svarīgi sadzirdēt Jēzus mudinājumu nebaidīties.
„Nebaidies!“ – šis vārds pieder pie izcilākajiem Bībeles īsajiem gudrības teikumiem. Gudri ir neļaut sevi 

nobaidīt, bet uzdrīkstēties atsaukties aicinājumam.
Katru gadu Ciešanu jeb gavēņa laiks ir simbolisks atgādinājums par iniciācijas ceļu, kurā aicināts doties 

ikviens cilvēks. Šis ceļš sākas ar visparastāko ikdienas dzīvi un noslēdzas ar nāvi, pārveidi un augšāmcelša-
nos. Tā ir gavēņa dziļākā jēga – uz kādu brīdi (vismaz reizi dzīvē!) atsacīties no mazsvarīgā un pievērst visu 
savu uzmanību Dzīvei. Atsaukties aicinājumam un beidzot kļūt par to, par ko mums jākļūst.

Lieldienas atgādina: mēs visi esam aicināti. Varbūt naktī, kad atkāpjas dienas rūpes un notikumi, vieglāk 
pamanīt un izšķirt svarīgāko? To, kas man ir pats svarīgākais.

Katru gadu Lieldienu laiks aicina uz pārveidi, pamošanos, iniciāciju citā – dziļākā dzīvē.
Jēzus mums rāda un māca iniciācijas ceļu, kurā ir noteiktas stadijas. Tās nevar apiet. Viņš, būdams lielā-

kais iniciācijas meistars, māca arī mūs nebaidīties šīs stadijas pieņemt, pieņemt šo ceļu visā pilnībā.
Vai tik izplatītās neirozes, depresija, nemiers, trauksme, veģetatīvā distonija varētu būt simptoms kaut kā 

dziļāka trūkumam?
Tu esi nelaimīgs, jo neseko savam īstajam aicinājumam, savai debesu mūzikai, bez kuras tava dzīve var 

izrādīties tikai tukša čaula. Tā nenotiks, ja sekosim drošai un uzticamai kartei.
Juris Rubenis
2018. gada 30. marts

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

TRIMDINIEKA LŪGŠANA LIELĀ PIEKTDIENĀ
Krustā Sistais – dod mums spēku
Mūsu dienu krustu nest,
Stāvi klāt mums, aizdzen grēku,
Nāc mūs gaismas ceļos vest.

Sirdī svētas ilgas dedzi,
Garam vieglus spārnus dod,
Un,– ja klūpam mēs,– mūs redzi
Piecel mūs – un nenosod’.

Krustā Sistais – ņem pie rokas
Tos, kam jākāpj Golgātā,
Lai tie nelūzt sāpēs, mokās,
Paliek stipri ticībā.

Lai ikviens, kam ļauna vara
Sagrauj to, kas mīļš, kas svēts
Zin, ka krusts Tavs dzīvu dara:
Uzvarai tas izredzēts.

Jo no krusta, un caur krustu
Mūžs kā smaga vārpa briest,
Li mēs Dievam nepazustu
Liek Dievs mīlēt mums un ciest.

Krustā Sistais – mūsu zemi
Mūsu tautu svētīt nāc,
Gaišu rītdienu tai lemi,
Ja tāds Tavs, un Tēva prāts...

Liec, lai nelauž smagās važas
Tos, kas važās kalti, ļimst,
Bailes klusini un bažas
Sirdī cerība lai dzimst.

Tie, kas vajāti, pie Tevis
Sev lai patvērumu rod.
Tiem, kas grūtumā, kā devis
Savu palīdzību dod...

Ej tiem līdz, kam jāiet dzīvi
Vergu zemē apbedīt,
Sargā tos, lai redz tie brīvi
Mājās pārnāk, vagu dzīt...

Krustā Sistais. Tu jau zini,
Kā tiem jaunu dzīvi dot,
Kas ir aizmirsti, kas slimi,
Kas sev ceļu neatrod...
Svētī mūs ikkatru rītu:
Sirds lai Tevī mieru rod
Šeit – un kad uz dzīvi citu
Ceļš būs tālāk jāatrod...

Jo Tev pieder tā valstība, un tas 
spēks un tas gods Mūžīgi mūžam. 
Āmen!

Arnolds Lūsis (1908–1993)

Arnolds Lūsis (1908–1993) – mācītājs un literāts. Izglītību ieguvis Rīgas 1. pilsētas ģimnāzijā un Latvijas 
Universitātes Teoloģijas fakultātē. Bēgļa gaitu sākumu māc. A. Lūsis ar ģimeni pavada Vācijā, sākumā Tīringe-
nā, vēlāk Rietumvācijā – Eslingenā. Viņu par savu ganu aicina 1948. g. 12. decembrī Toronto nodibinātā latvie-
šu draudze. Toronto viņš ar ģimeni ieradās 1949. g. 14. augustā. Māc. A. Lūša darbības laikā Toronto Sv. Jāņa 
luterāņu draudze izauga par vienu no lielākajām latviešu draudzēm brīvajā pasaulē, 1952. gadā iegādāja lauku 
īpašumu bērnu un jauniešu vasaras nometnes iekārtošanai – „Saulaine“ un uzcēla savu dievnamu, ko 1964. g. 
8. martā iesvētīja toreizējais arhib. Dr. K. Kundziņš. 1965. g. māc. A. Lūsi latviešu ev. lut. draudzes brīvajā 
pasaulē ievēlēja par bīskapu un 1966. g. 21. augustā viņu introducēja par arhibīskapu. Savā baznīcas galvas 
darbības laikā arhib. A. Lūsis ir apmeklējis gandrīz visas latv. luterāņu draudzes ārpus Latvijas.
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Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 22.
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

Lieldienu svētdienas dievkalpojumi
21. aprīlī plkst. 6.30 Sv. Krusta baznīcā

21. aprīlī plkst. 11.00 Latviešu ciemā

Lielās Piektdienas dievkalpojumi
19. aprīlī plkst. 11.00 Latviešu ciemā

19. aprīlī plkst. 14.00 Sv. Mateja baznīcā, Futskrejā


