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KOMATA SPĒKS
„Te es esmu Kungs“
„Te es esmu, Kungs“
Augusta pēdējās dienās, kad Katskiļu kalnos vakara dzestrie vēji lika manīt, cik tuvu 

stāv rudens, Ņujorkas latviešu draudzes skaistā nometnē pulcējās Draudžu dienu dalībnieki. 
Dieva svētīts, miera un atelpas pilns piedzīvojums. Un tas bija tik labi, jo izvēlētā tēma bija 
ATELPA Miers dabā, Miers Dievā. Gatavojoties noslēguma dievkalpojuma svētrunai, atradu 

1986. gada, kas arī notika Katskiļos, Draudžu dienu plakātu. To bija parakstījuši garīdznieki un rīcības ko-
mitejas locekļi. No 37 parakstītājiem, 23 ir iegājuši Dieva valstības mūžīgā mierā.

Pārlasot vārdus, pateicībā domāju par tiem, kas tik uzticīgi bija kalpojuši mūsu Baznīcā, tai nesot svētību. 
Starp tiem bija Arnolds Lūsis, Māra Saulīte, Visvaldis Klīve, Vilis Vārsbergs, citi. Par katru pateicos, domāju, 
kas bija viņu dzīves mērķi, uzdevumi, kā viņi izprata Salamana mācītāja vārdus: „Katrai lietai ir savs nolikts 
laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.“ (3:1) No paaudzes uz paaudzi 
Dieva darbs turpinās. Pirms viņiem bija kalpojuši citi, pēc viņiem, paldies Dievam, citi nāca vietā.

Šī gada Draudžu dienu rīcības komisiju vadīja prāv. Anita Vārsberga-Pāža. Pirms 33 gadiem viņas tēvs 
virs sava paraksta katrā plakātā bija uzkrītoši ievietojis komatu! Viņam bija svarīgi izlabot šo drukas kļūdu, 
lai neiznāktu, ka pravietis Jesaja Visuvarenā Kunga jautājumam „Ko lai es sūtu?“ būtu atbildējis: „Te es esmu 
Kungs,“ – bet gan tā kā Bībelē rakstīts: „Te es esmu, Kungs.“  (Jes. 6:8) Viens komats, viena pieturas zīme, 
izmaina visu!

Nelaiķis prāv. Vilis Vārsbergs bija dedzīgs latviešu valodas pareizrakstības aizstāvis. Tomēr, drukas kļūda 
toreiz nesa arī savu svētību, jo tā izraisīja dziļas teoloģiskas diskusijas. Komata trūkums lika domāt par katra 
nostāju paša Dieva priekšā un par mūsu attiecībām ar tiem, kas ir ap mums. Šogad vēl vairāk jutu, ka ir pā-
rāk daudz, kas vairs tā neuztrauktos par drukas kļūdu, bet tajā saredzētu patiesu atspulgu tam, kā domā tie, 
kam vara un teikšana. Kā tad lai cilvēks dzīvo? Kā tāds, kas gatavs Dieva priekšā atbildēt par savām izvēlēm, 
un kā tās ietekmē citus un pasauli? Vai kā tāds, kas sevi vien uzskata par visu noteicēju un meklē vispirms 
savu labumu vien.

Rakstu septembra noslēguma dienās, kad no pasaules malu malām Ņujorkas pilsētā iebraukuši Apvieno-
tās Nācijas konferences dalībnieki. Līdztekus daudzās valstīs notikušas demonstrācijas, mudinot, lūdzot, lai 
visi atskārst, cik apdraudēta daba, cik maiņas klimatā jau ietekmējusi pasaule, kurā visi dzīvojam, kas ir tikai 
viena. Apvienotās Nācijas sanāksmi uzrunāja jauniete, dziļā pārliecībā pārmeta 193 valstu delegātiem, ka tie 
nozaguši viņas bērnību un nākotnes cerības. Tie nav tikai jauni cilvēki, kas dodas demonstrācijās ar plakā-
tiem, kas vēsta: „There is no planet B!“* Vienalga, kādi mūsu katra uzskati par šiem tik bieži kontroversiāliem 
jautājumiem, aicinu domāt, kā mūsu katra teoloģiskie uzskati par Radītāju un radību ietekmē mūsu rīcības. 
Vai raugāmies ap sevi un, redzot visu dzīvo radību Dieva priekšā, sakām: „Te es esmu, Kungs.“ – vai – „Te es 
esmu Kungs!“ Ar lielo vai pat mazo burtu, kad cilvēks sevi izjūt par kungu, daudz mainās viņa attiecībās ar 
citiem, ar Dievu, ar dabu.

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.
DRAUDZES PILNSAPULCE

Šī gada pilnsapulces darba kārta un finansiālie pārskati atrodami šajās vēstīs.
Atgādinājums draudzei: pirms pilnsapulces lūdzu samaksājiet 2018/2019. gada nodevu. 

DRAUDZES TURPMĀKĀ DARBĪBA
Lasiet priekšnieka rakstu šajās vēstīs.

VIESU  MĀCĪTĀJA  ATALGOJUMI
Lasiet priekšnieka rakstu šajās vēstīs.

Mūsu LELBĀL atrodas gan Austrālijā, gan Latvijā, ASV un Eiropā, Dienvidamerikā, Kanādā, Krievijā. 
Bet pasaule ir tikai viena. Vai nav tā, ka tie, kas tic, ka Dievs ir Visu Radītājs un Kungs pār visu un ir mums 
uzticējis aizsargāt un gādāt par visu dzīvo radību, – būt gataviem līdz ar pravieti Jesaju, neaizmirstot ko-
matu, un teikt pilno teikumu kā reiz viņš: „Te es esmu, Kungs, sūti mani!“ Šie pēdējie divi vārdi bija izlaisti 
1986. gada Draudžu dienu tēmā, bet lai tie patiesi atspoguļo katra mūsu gatavību izpildīt to, ko Dievs no 
mums prasa. Un Kristus atbild: „Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī Es jūs sūtu!“ ( Jņ. 20:21b) Kur tiekam sūtīti? 
Pasaulē! Kalpot.

Aug cietēju skaits pasaulē. Notiek plūdi, orkāni, ugunsgrēki, viesuļvētras, zemestrīces; aug agresijas, iz-
misums, dabas un dvēseļu piesārņošana. Jauni cilvēki, pat bērni, baidās par savu nākotni, vai būs ūdens – ko 
dzert, tīrs gaiss – ko elpot. Tādas rūpes rada arvien dziļāku nemieru sirdīs. Dievs mūs sūta palīgā. Vienalga 
kādi būtu mūsu uzskati par klimata maiņām un to sekām, zinām, ka gan Pāvests, gan Pasaules Luterāņu 
Federācija (Lutheran World Federation), gan Pasaules Baznīcu Padome (World Council of Churches) un citas 
organizācijas aicina atskārst, cik kritisks šis laiks, kas jau nesis postu neskaitāmiem cilvēkiem, dzīvniekiem 
un Dieva radībai. Mēs katrs varam kaut ko darīt, lai mazinātu otram trūkumu, daloties ar mūsu līdzekļiem, 
laiku, sirdīm.

Varbūt, ka vienīgā reize, kad būtu pat svētīgi teikt: te es esmu kungs, bez komata, būtu tad, kad aplieci-
nām, ka ar Dieva Kunga palīdzību mēs sevī savaldām mantkārību, savtīgumu, apātiju, vienaldzību, naidu 
pret citiem, visu, kas nenes svētību. Ka ar mūsu Kunga palīdzību spējam doties tur, kur tiekam sūtīti, un 
kalpot tā, kā Kristus, mūsu Kungs, ir mācījis. Atcerieties, kā Viņš mācekļiem mazgāja kājas un teica: „Ja nu 
es, jūsu Kungs un Skolotājs, esmu jums mazgājis kājas, tad pienākas, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat. Jo es 
jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis.“ (Jņ. 13:14-15)

Vai tā spējam dzīvot? Tādā pazemībā gādājot par citiem, par pasauli? Varbūt, ka patiesi nav nemaz tik 
grūti! Mēs kā latvieši dziļi izprotam zemes svētību, dziļi pateicamies par tās augļiem, cienām dabu un tajā 
pat bieži dziļi izjūtam Dieva klātesamību. Mēs varam informēties un dalīties pārdomās apziņā, kā mūsu vai 
mūsu kompāniju vai valsts izvēles dziļi ietekmē citu Dieva bērnu un dzīvnieku iespējas dzīvot.

Viena komata spēks manī izraisīja jautājumus, izaicinājumus, lūgšanas. Kopā meklēsim atbildes, kopā 
strādāsim, atjaunojot cerību. Varbūt, ka neesam pozīcijā daudz ietekmēt tos, kas kā kungi pārvalda šīs lietas, 
bet katrs mēs, roku rokā ar Dievu, mūsu Kungu varam savās ģimenēs, draudzēs, savā pasaules stūrītī darīt 
tos darbus, kas nes svētību. Visiem.

Lasot rudens pirmās avenes, astoņgadīgais mazdēliņš Paulītis ieraudzīja biti un uz mirkli sabijās, bet tad 
ļoti nopietni teica: „Oma, vai Tu zini, ka bites mirst! Un, ka tad visa pasaule mirs!!“ Viņa satrauktā prātā seci-
nājums nebija pārspīlēts. „Ko Tu domā mēs varētu darīt, Paulīti, lai tā nenotiktu?“

„Stādīt vairāk avenes?“ Āmen!
+ Lauma Zušēvica
Arhibīskape

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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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 sekojošiem ziedojumu
Aina un Māris Kučeri $800
Brigita Muške $500*
Ērika Stokāne $500
Juris un Maija Mašinskas $400
Zigrīda Ādamsons $325
Zigurds Kaņepe $225

Ziedojumi līdz $200:
K. Ābele, A. un H. Fabinski, S. Birze.

Ziedojumi līdz $100:
N. Žubecka*, I. Ezernieks*, Ē. Riemeris*, M. Delverts, A. Šloss, Z. Ozoliņš, L. Celms.
* Atvainojos, ka šie ziedojumi netika ievietoti Vēstis Nr.23

DRAUDZES NODEVAS – 2019./2020.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
Valde ir nolēmusi paturēt šī finansiālā gada nodevas tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā:

* pieaugušajiem locekļiem – $175
bet

* studentiem starp 17 un 25 gadiem – $125
Par šādu propozīciju Valde prasīs Pilnsapulces piekrišanu.

DRAUDZES LOCEKĻU UN VIESU MĀCĪTĀJU RAKSTI VĒSTĪS
Valde vēlās saņemt rakstus no draudzes locekļiem, kā arī no viesu mācītājiem par līdzšinējo draudzes 

dievkalpojumu izkārtojumu. Vēlas arī saņemt ieteikumus, kā izkārtojumu papildināt. Saņemtie raksti, ar 
autora piekrišanu, tiks ievietoti Draudzes Vēstīs Nr. 25.
KĀ KĻŪT PAR PILNTIESĪGU DRAUDZES LOCEKLI?

Pilntiesīgs draudzes loceklis ir tas, kas samaksājis savu gadskārtējo draudzes nodevu par šo gadu un par 
iepriekšējiem diviem gadiem. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīca un telpu lietošana, ieskaitot virtu-
vi, ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes locekļa izvadīšanas gadījumā, ir pieejamas bez 
maksas. Arī atdusas vieta Sv. Krusta baznīcas kapsētā Foknerā Fawkner Cemetery ir ar lielu atlaidi.
JŪSU NOVĒLĒJUMS 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. Ar savu novēlējumu Jūs 
palīdzēsiet draudzes valdei nodrošināt baznīcas un kapsētas nākotni.
SPRĪDĪŠU STIPENDIJAS

Valde atkārtoti atbalstīs mācību iestādes, kas uzņēmās pildīt BĒRNU UN JAUNIEŠU LATVISKO AU-
DZINĀŠANU. Valde iesaka draudzes locekļiem pievienoties arī ar savu ziedojumu. Tā kopīgi atbalstīsim 
bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu.

ŠOGAD STIPENDIJU SAŅĒMĒJI BŪS: Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola, Melburnas 
Latviešu vidusskola, Bērnu vasaras nometne „Tērvete“, Annas Ziedares Vasaras vidusskola un Austrālijas 
Latviešu jaunatnes dienas Melburnā.

PIEZĪME: PIRMS KONTAKTĒJIET DRAUDZES KASIERI SAKARĀ AR DRAUDZES NODE-
VU VAI AIZGĀJĒJA GULDĪŠANU FOKNERA KAPOS, PĀRLASIET ŠIS VĒSTĪS, KĀ ARĪ DRAU-
DZES MĀJAS LAPU!

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2019. gada septembrī.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PAR DRAUDZES TURPMĀKO DARBĪBU
Parastie dievkalpojumi
• Svētdienās, reizi mēnesī tiks noturēti divi dievkalpojumi vienā dienā, t.i., Sv. Krusta baz-

nīcā un Latviešu ciemā.
• Varam arī noturēt dievkalpojumu Sv. Krusta baznīcā un Latviešu Ciemā sestdienās vai 

piektdienās.

Sabiedriskie dievkalpojumi un svētbrīži
• Latvijas valsts proklamēšanas dienas dievkalpojumi baznīcā un ciemā.
• Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojumi baznīcā un ciemā.
• O. Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums baznīcā un ciemā.
• Draudzes pilnsapulce ar dievkalpojumu un svētbrīdi baznīcas zālē 27. oktobrī.
• Lāčplēša dienas dievkalpojums novembrī baznīcā ar karavīru piemiņas aktu zālē.
• Kapusvētku svētbrīži Foknera kapos ar svētbrīžiem trijās kapsētās novembrī.

Sevišķie dievkalpojumi
• Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
• Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Mateja baznīcā.
• Lieldienas plkst. 6.30 rīta dievkalpojums baznīcā un plkst. 11.00 Lieldienas dievkalpojums Latviešu ciemā.
• Ziemassvētku vakara dievkalpojums plkst.18.00 Sv. Krusta baznīcā. Ziemassvētku vakara dievkalpojums 

plkst.14.00 Sv. Mateja baznīcā.
• Ziemassvētku dienas dievkalpojums plkst.11.00 Latviešu ciemā.
• Trīsvienības svētku dievkalpojums maijā Sv. Krusta baznīcā un Latviešu ciemā.
• Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums oktobrī Sv. Krusta baznīcā un Latviešu ciemā.
• Reformācijas svētku dievkalpojums oktobrī Sv. Krusta baznīcā.

Māju un slimnīcu apciemojumi
Apmeklēt/apciemot draudzes locekļus. Apmeklēt slimos draudzes locekļus slimnīcās/mājās. Apmeklēt drau-
dzes locekļus krīzes gadījumos.

Bēres un izvadīšana
Skatīt draudzes akreditēto garīdznieku un selebrantu sarakstu.
Piezīme: Pilntiesīgiem draudzes locekļiem – mācītājs, baznīca un zālē ir pieejama bez maksas.
Piezīme: Citiem – mācītājs, baznīca un zāle pieejama par samaksu.

Kristības, iesvētības un laulības
Laulības, Kristības un Iesvētības – skatīt draudzes akreditēto garīdznieku un selebrantu sarakstu.
Piezīme: Pilntiesīgiem draudzes locekļiem – mācītājs, baznīca un zālē ir pieejama bez maksas.
Piezīme: Citiem – mācītājs, baznīca un zāle pieejama par samaksu.

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

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

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu, pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.
Atgādinām tiem locekļiem, ja nodevas 2 gadus pēc kārtas nav samaksātas, viņi ir automātiski izslēgti 
no Draudzes!
Pielikumā ir 2018./2019. gada finansiālie pārskati, kurus, lūdzu, ņemiet līdzi uz pilnsapulces sēdi.
Pilnsapulcē nevarēs samaksāt nodevas un tikai finansiāliem locekļiem būs balsstiesības!
Andris Atvars
Draudzes kasieris

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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VIESU MĀCĪTĀJA ATALGOJUMI PAR GARĪGIEM PAKALPOJUMIEM
Valdes sēdē Nr. 6, kas notika 4. septembrī, apstiprināja viesu mācītāja atalgojumu par dievkalpojumiem un 
ilggadīgu draudzes locekļa izvadīšanu.

A Viesu mācītājam, kas dzīvo uz vietas Melburnā:
Par diviem dievkalpojumiem dienā  $ 600,
Par vienu dievkalpojumu dienā  $ 400.

B Viesu mācītājam, kas dzīvo ārpus Melburnas, t.i., Sidnejā vai Adelaidē:
Par diviem dievkalpojumiem dienā kopā ar ceļa naudu $ 1000.

C Viesu mācītājam vai selebrantam, kas dzīvo uz vietas Melburnā:
Par ilggadīga* draudzes locekļa izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, valde maksā draudzes viesu mācī-
tājam par pakalpojumu $600 (baznīca un zāle pieejama bez maksas);
Par ilggadīga draudzes locekļa izvadīšanu no apbedīšanas biroja, valde maksā draudzes viesu mācītā-
jam par pakalpojumu $600.

D Viesu mācītājam vai selebrantam, kas dzīvo ārpus Melburnas:
Par ilggadīga* draudzes locekļa izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, valde maksā draudzes viesu mācī-
tājam par pakalpojumu $600, bet ceļa izdevumus sedz ģimene (baznīca un zāle pieejama bez maksas);
Par ilggadīga draudzes locekļa izvadīšanu no apbedīšanas biroja, valde maksā draudzes viesu mācītā-
jam par pakalpojumu $600, bet ceļa izdevumus sedz ģimene.

* Ilggadīgs draudzes loceklis ir tas, kas maksājis draudzes nodevas pēdējos trīs gadus pēc kārtas.

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2019. gada 23. septembrī

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

Bībeles stundas
Tiek noturētas tikai Latviešu ciemā.

Draudzes akreditētie garīdznieki un selebranti
Melburnā:
 draudzes vecākais Mārtiņš Biršs martinbirss@live.com mob. 0407 685 006
 māc. Aldis Elberts pasaldi85@gmail.com mob. 0414 365 350
 selebrante Iveta Laine iveta_lainis@hotmail.com mob. 0421 018 063
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. Dr. 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

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks

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

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši

Arnolds Volfsbergs 25.11.1920 – 23.07.2019.
Dzidra Ruta Ritiņš 1.03.1926 – 1.09.2019.

„Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jņ.14:6)
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MELBOURNE LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CONGREGATION
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given, that the 2019 Annual General Meeting of members of Melbourne Latvian Evangelical 
Lutheran Congregation, will be held at Holy Cross Church, 40 Warrigal Road Surrey Hills Vic 3127 on Sunday 27th 
October, 2019 at 12.00 pm to transact the following business.

PRECEDING ORDINARY BUSINESS
1. Prayer
2. Declaring meeting open
3. Determination if quorum of Members present
4. Election of Scrutineers

ORDINARY BUSINESS
5. To confirm the minutes of preceding AGM  held on 26st August 2018 
6. To receive President’s Report
7. To receive Auditors’ Report
8. To receive Treasurer’s Report
9. To receive the following financial statements:

• Balance Sheet as at 30th June 2019
• Profit and Loss Statements for year ended 30th June 2019

10. To approve Church Dues for 2019/2020
11. To approve the Budget for the year ended 30th June 2020

SPECIAL RESOLUTIONS
12. Adopt new Guidelines or changes to present Guidelines 

ELECTION OF COMMITTEE
13.  President
14.  Vice-President  
15.  Secretary
16.  Treasurer
17.  Ordinary Committee members

ELECTION OF AUDITORS 
18.  To elect TWO auditors plus ONE relieving auditor

GENERAL BUSINESS
19. Congregation’s outlook for the next five (5) years
20. Other matters raised.
Secretary,
By order of Committee. 
30th September 2019

NOTES
Voting Rights. According to the Congregation’s Rules every financial member present in person has one 
vote only.  
Special Resolution. These are resolution that require no fewer than three-quarters of the members present 
at a General Meeting in person, to vote in favour of the resolution.
Guidelines are in-house operating rules and processes in the day to day management of the Congregation. 
Guidelines are set by the Committee and approved by a General Meeting.
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MLELD GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks svētdien, 2019. gada 

27. oktobrī, plkst. 12.00, 40 Warrigal Road, Surrey Hills VIC 3127.

PILNSAPULCE 2019
Pirms pilnsapulces atklāšanas:

1.  Lūgšana,
2.  Pilnsapulces atklāšana,
3.  Kvoruma apstiprināšana,
4.  Balsu skaitītāju vēlēšana.

Darba kārtas apstiprināšana:
5.  Pieņemt iepriekšējās pilnsapulces protokolu,
6.  Pieņemt valdes priekšnieka ziņojumu,
7.  Pieņemt revidentu ziņojumu,
8.  Pieņemt kasiera ziņojumu,  
9.  Pieņemt finansiālos pārskatus:

• Bilanci uz 30.06.2019., 
• Ienākumus un izdevumus uz 30.06.2019.,

10.  Apstiprināt nodevas 2019/2020. gadam,
11.  Apstiprināt budžetu 2019/2020. gadam.

Speciālās rezolūcijas:
12.  Pieņemt jaunas Vadlīnijas vai mainīt pašreizējās Vadlīnijas. 

Draudzes valdes amatpersonu vēlēšanas:
13.  Priekšnieka,
14.  Vicepriekšnieka, 
15.  Sekretāra,
16.  Kasiera, 
17.  Pārējos valdes locekļus. 

Revidentu vēlēšanas:
18.  Ievēlēt 2 revidentus plus substitūtu.

 Dažādi jautājumi:
19.  Draudzes demogrāfija un prognozētā draudzes piecgadu nākotne.
20.  Dažādi jautājumi.

Piezīme: Katram finansiālam draudzes loceklim, kas ir pilnsapulcē un piereģistrējis savu klātbūtni, ir 
viena balss.

MLELD Valde
2019. gada 30. septembrī

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI 2019. GADAM 
māc. Raimonds Sokolovskis

13. oktobrī MIRUŠO PIEMIŅAS diena, dievkalpojums plkst. 11.00 Sv. Krusta baznīcā
13. oktobrī Dievkalpojums plkst. 14.00 Latviešu ciemā 

Nota Bene: Pirms dievkalpojuma PIETEIKT 
mācītājam pieminēt ģimenes aizgājējus  

prāv. Jānis Priedkalns
27. oktobrī Ticības Reformācijas svētki, dievkalpojums plkst. 11.00 Sv. Krusta baznīcā
27. oktobrī DRAUDZES PILNSAPULCE pēc dievkalpojuma plkst. 12.00 Sv. Krusta baznīcas  

   zālē

māc. Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)
10. novembrī 11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums plkst.11.00. Sv. Krusta baznīcā
 KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē
10. novembrī Dievkalpojums plkst. 14.00 Latviešu ciemā

 
māc. Aldis Elberts

18. novembrī LATVIJAS VALSTS proklamēšanas dienas plkst. 19.00 Sv. Krusta baznīcā
dievkalpojums.
Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē 
pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

māc. Aldis Elberts 
24. novembrī KAPUSVĒTKI  3 kapsētās   Foknera kapos
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos

māc. Aldis Elberts
24. decembrī Ziemassvētku vakara dievkalpojums plkst. 14.00 Sv. Mateja baznīcā
24. decembrī  Ziemassvētku vakara dievkalpojums plkst.  18.00 Sv. Krusta baznīcā

māc. Aldis Elberts 
25 decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 11.00 Latviešu ciemā  

māc. Aldis Elberts
9. februārī Draudzes gada iesākšanas dievkalpojums plkst. 11.00 Sv. Krusta baznīcā
 Saviesīgais sarīkojums zālē pēc dievkalpojuma
9. februārī Draudzes gada iesākšanas dievkalpojums plkst. 14.00 Sv. Krusta baznīcas

Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
2019.g. 23. septembrī

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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FY2018 FY2019
Actual Actual

Current Liabilities

Payroll Liabilities
           3,304 PAYG Withholding Payable                   -   
           1,535 Super Guarantee Payable                   -   
         4,839 Total Payroll Liabilities                   -   

Other Current Liabilities
         15,500 Pre Paid Grave Sites (LACC)            15,500 
       15,500 Total Other Current Liabilities            15,500 

       20,339 Total Liabilities            15,500 

  3,462,962 Net Assets       3,417,195 

FY2018 FY2019
Actual Actual

Equity
    1,633,071 Asset Revaluation Reserve       1,633,071 
         50,000 Capital - 1st Latvian Congregation            50,000 
    1,805,935 Unknown Fund (Pre Amalgamation)       1,805,935 

          (1,927) Retained Earnings          (21,209)
        (19,877) Current Year Profit/(Loss)            (3,110)
          (4,241) MYOB Adjustments          (47,493)

  3,462,962 Total Equity       3,417,195 

NOTES

EQUITY

LIABILITIES

Finanšu pārskatu lūdzam ņemt līdzi uz pilnsapulci!

Turpinājums no 12. lpp.
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FY2018 FY2019 FY2019
Actual Budget Actual

Operating Income
         53,245 Dues              50,000            48,145 
           7,064 Donations                8,000              9,835 
         10,169 Offerings                8,000            11,626 
              550 Hire of Premises                1,500                 900 
         71,028 Total Operating Income              67,500            70,506 

Cemetery Services Income
         16,290 Cemetery Services Income              10,000              9,300 
         16,290 Total Cemetery Services Income              10,000              9,300 

Other Income
         23,967 Bank Interest Income              10,000              8,992 
           9,350 Dividends Received              25,000            22,701 
           2,216 Profit on Sale of Shares                     -                3,383 
           2,285 Other Income                2,000              4,895 
         37,818 Total Other Income              37,000            39,971 

       125,136 Total Income            114,500          119,777 

FY2018 FY2019 FY2019
Actual Budget Actual

General Expenses
           5,000 ALELDA                4,000              9,500 
           3,198 Accounting/Bookeeping Fees                7,000              4,918 
                 -   Bank Charges                     -                     15 

           2,850 Donations to Others                3,000              2,500 
           1,582 Depreciation Expense                1,500              1,539 
         11,082 Insurance - Business              12,000            11,425 
           2,673 Legal Fees                5,000              1,320 
              120 M.L.O.A.                     60                   60 
              938 Office [General]                1,000                 584 
              555 Travel                   500                 636 
           7,976 Website/Newsletter (Vestis)                9,000              7,612 
         35,974 Total General Expenses              43,060            40,109 

INCOME

EXPENSES

Melbourne Latvian Ev. Lutheran Congregation
ABN: 40 146 672 407

40 Warrigal Road, Surrey Hills, Vic, 3127

Profit & Loss   [Budget Analysis]

July 2018 to June 2019

Finanšu pārskatu lūdzam ņemt līdzi uz pilnsapulci!
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FY2018 FY2019 FY2019
Actual Budget Actual

Operating Income
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         10,169 Offerings                8,000            11,626 
              550 Hire of Premises                1,500                 900 
         71,028 Total Operating Income              67,500            70,506 

Cemetery Services Income
         16,290 Cemetery Services Income              10,000              9,300 
         16,290 Total Cemetery Services Income              10,000              9,300 

Other Income
         23,967 Bank Interest Income              10,000              8,992 
           9,350 Dividends Received              25,000            22,701 
           2,216 Profit on Sale of Shares                     -                3,383 
           2,285 Other Income                2,000              4,895 
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FY2018 FY2019 FY2019
Actual Budget Actual

General Expenses
           5,000 ALELDA                4,000              9,500 
           3,198 Accounting/Bookeeping Fees                7,000              4,918 
                 -   Bank Charges                     -                     15 

           2,850 Donations to Others                3,000              2,500 
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         11,082 Insurance - Business              12,000            11,425 
           2,673 Legal Fees                5,000              1,320 
              120 M.L.O.A.                     60                   60 
              938 Office [General]                1,000                 584 
              555 Travel                   500                 636 
           7,976 Website/Newsletter (Vestis)                9,000              7,612 
         35,974 Total General Expenses              43,060            40,109 

INCOME

EXPENSES

Melbourne Latvian Ev. Lutheran Congregation
ABN: 40 146 672 407

40 Warrigal Road, Surrey Hills, Vic, 3127

Profit & Loss   [Budget Analysis]

July 2018 to June 2019

Church Services Expenses
           5,400 Organist                5,500              5,850 
              563 Functions                1,000              1,108 
              689 Other                1,000                 416 
           6,652 Total Church Services Expenses                7,500              7,374 

Cemetery Expenses
                 -   Cemetery - Renovations              50,000                   -   
                 -   Total Cemetery Expenses              50,000                   -   

Payroll Expenses
         68,282 Payroll              62,000            70,062 
         68,282 Total Payroll Expenses              62,000            70,062 

Property Expenses
           2,882 Electricity, Water                2,500              2,164 
              644 Equipment                   500                   -   
         30,579 Maintenance              10,000              3,177 
         34,105 Total Property Expenses              13,000              5,341 

       145,013 Total Expenses            175,560          122,887 

        (19,877) Net Profit/(Loss)            (61,060)            (3,110)

FY2018 FY2019 FY2019
Actual Budget Actual

Operating Income
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           7,064 Donations                8,000              9,835 
         10,169 Offerings                8,000            11,626 
              550 Hire of Premises                1,500                 900 
         71,028 Total Operating Income              67,500            70,506 

Cemetery Services Income
         16,290 Cemetery Services Income              10,000              9,300 
         16,290 Total Cemetery Services Income              10,000              9,300 

Other Income
         23,967 Bank Interest Income              10,000              8,992 
           9,350 Dividends Received              25,000            22,701 
           2,216 Profit on Sale of Shares                     -                3,383 
           2,285 Other Income                2,000              4,895 
         37,818 Total Other Income              37,000            39,971 
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FY2018 FY2019 FY2019
Actual Budget Actual

General Expenses
           5,000 ALELDA                4,000              9,500 
           3,198 Accounting/Bookeeping Fees                7,000              4,918 
                 -   Bank Charges                     -                     15 

           2,850 Donations to Others                3,000              2,500 
           1,582 Depreciation Expense                1,500              1,539 
         11,082 Insurance - Business              12,000            11,425 
           2,673 Legal Fees                5,000              1,320 
              120 M.L.O.A.                     60                   60 
              938 Office [General]                1,000                 584 
              555 Travel                   500                 636 
           7,976 Website/Newsletter (Vestis)                9,000              7,612 
         35,974 Total General Expenses              43,060            40,109 

INCOME

EXPENSES

Melbourne Latvian Ev. Lutheran Congregation
ABN: 40 146 672 407

40 Warrigal Road, Surrey Hills, Vic, 3127

Profit & Loss   [Budget Analysis]

July 2018 to June 2019

Finanšu pārskatu lūdzam ņemt līdzi uz pilnsapulci!
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FY2018 FY2019
Actual Actual

Current Assets

Bank Accounts
           9,738 Cheque Account - #4235              2,325 
                91 CDIA Investment Account            61,623 
         9,829 Total Bank Accounts            63,948 

Term Deposit Accounts
       555,961 Term Deposits [x1]          330,000 
           7,500 Term Deposit #5 - Silkalns              7,000 
     563,461 Total Term Deposits          337,000 

Investments
       225,949 Investments - Shares          348,629 
     225,949 Total Investments          348,629 

Other Current Assets
         72,600 Cemetery Plots            72,600 
         23,200 Cemetery Urns            23,200 
              355 MLNK & Dzintars Shares                 355 
       96,155 Total Other Current Assets            96,155 
     895,394 Total CurrentAssets          845,732 

Fixed Assets
    2,498,966 Church Building (Pre Amalgamation Valuation)       2,498,966 
         61,200 Old AV Equipment  (Pre Amalgamation)            61,200 
         26,490 Church Fixtures (Kitchen Reno)            32,862 

          (1,370) Church Fixtures Accum. Depr.            (9,040)
           2,834 Church AV Equipment              7,234 

             (213) Church AV Equipment Accum. Depr.            (4,258)
  2,587,907 Total Fixed Assets       2,586,963 

  3,483,300 Total Assets       3,432,695 

ASSETS

Melbourne Latvian Ev. Lutheran Congregation
ABN: 40 146 672 407

40 Warrigal Road, Surrey Hills, Vic, 3127

Balance Sheet  [Budget Analysis]

July 2018 to June 2019

Finanšu pārskatu lūdzam ņemt līdzi uz pilnsapulci! Turpinājums 9. lpp.
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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 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

DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS

Datums Dievkalpojumu 
vada

Draudzes 
vecākie 
kalpo

Apsveicēji
Pie skaņu 
pastiprinā-
tāja

Altāri pušķo Virtuvē

Oktobris

13. Māc. R. Sokolovskis M. Biršs I. & E. Ārīši E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte

13. Māc. R. Sokolovskis Latviešu ciemā
27. Prāv. J. Priedkalns M. Biršs E. Misa J. Kārkliņš A. Jaster 

B. Ladley
A. Jaster 
B. Ladley

Novembris

10. Māc. K. Makfersons M. Biršs Z. Kasparsone 
M. Lezdkalna

T. Pindard G. Pindard Daugavas 
Vanadzes

10. Māc. K. Makfersons Latviešu ciemā
18. Māc. A. Elberts M. Biršs E. Misa J. Kārkliņš B. Muške
24. Māc. A. Elberts M. Biršs Kapusvētki

Decembris

24. Māc. A. Elberts M. Biršs Futskrejā – Sv. Mateja baznīcā
24. Māc. A. Elberts M. Biršs K.& Z. 

Kasparsoni
J. Kārkliņš Z. Kasparsone

25. Māc. A. Elberts Latviešu ciemā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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SPREDIĶIS 2012. GADA VALSTS SVĒTKOS
79. Psalms 13. 
Tad mēs, tava tauta, tavu ganību avis, tev pateiksim mūžam – audžu audzēs slavēsim tevi!
1. Vēstule Timotejam 4,4
It viss, ko Dievs radījis, ir labs un ar pateicību saņemams, un nekas nav jāatmet.

Mīļie kristīgie draugi, mīļie latvieši un latviešu draugi –
Klāt atkal novembris, gribētu teikt mūsu nacionālais mēnesis!
Gatavojoties Valsts svētku dievkalpojumam, kā katru gadu, bija grūti atrast sākumu, jo 

nākas sprediķot par vienu un to pašu notikumu, Latvijas valsts proklamēšanu 1918. gadā, 
šodienas aktuālā skatījumā un esamībā. Dievvārdu jau netrūks, bet kā tos sludināt, kā jūs 
Valsts svētkos uzrunāt? Izaicinājums tas pats, bet laiki, notikumi un arī vieta mainījušies.

Atmiņā man skanēja kāds mazs zvaniņš, kādā frāze no pagājušajā gadā dzirdēta, lasītā... vai Latvija, 
Latvieši ir nācija... un: Kam vajadzīga nacionāla valsts? un šos jautājumu stādīja Egilam Levitam, toreiz vēl 
Eiropas Kopienu tiesas tiesnesim, kāds Rīgas Laika žurnālists...

Es šo interviju sameklēju tīmeklī un sāku to pārlasīt... cerībā gūt inspirāciju, bet...
Nez vai žurnālistam, Rīgas Laika redakcijai nebija pieejama skaidrojošā vārdnīca, vai vienkārši šis cilvēks 

gribēja tiesnesi izaicināt, būtu paskatījies labāk vārdnīcā: 
Nācijā – vēsturiski izveidojusies stabila cilvēku kopība, kurai ir raksturīga kopīga valoda un psihiskā struktū-

ra, kopēja teritorija un ekonomiskā dzīve; tauta, kas sasniegusi samērā augstu attīstības pakāpi. 
Nacionāla valsts – valsts, kurā lielākā daļa iedzīvotāju pieder vienai nacionalitātei, t.i., tiem ir kopēja kultūra 

un tie runā vienā valodā. ...un pēc skaidrojošās vārdnīcas Nacionāls mēness varētu būt: mēness, kurā lielākā daļa 
Latvijas iedzīvotāji atzīmē kopīgus vēsturiskus notikumus; tā šodien – Latvijas valsts proklamēšanu.

Un nākamais jautājums. Man ļoti gribētos, lai jūs vēl pašifrētu šo vārdu salikumu latviska valsts. Es atceros, 
ka Imantam Ziedonim gribējās visiem mācīt, kas ir latvisks smaids, latviska gaita, latvisks viss kaut kas. Jūs 
uzsvērāt, ka centrā šim latviskumam ir latviešu valoda. Vai latviskumu līdzās valodai konstituē vēl kaut kas?

Tālāk nu vairs negribējās lasīt!
Varbūt kāds gribētu iebilst: „Mācītāj, ko Tu tā satraucies, Baznīca taču no valsts šķirta. Runā Tu par debesu 

valstību, mēs par laicīgām lietām!“
Bet, arī es esmu tikai cilvēks ar visām ilgam un iecerēm, priekiem un sāpēm, emocijām – tieši šodien – un 

mani apbēdina šāda – (vāciešiem labs vārds šādām darbībām) – frāžu kulšana.
Arī ja Baznīca pēc satversmes ir no valsts šķirta, tas taču nenozīmē, ka mēs katrs esam kāda imagināra 

žoga savā pusē!
Saskaņā ar Latvijas Konstitūcijas 99. pantu baznīca ir atdalīta no valsts. Tomēr, ja runājam par galvena-

jiem nosacījumus, kam jābūt, lai pastāvētu baznīcas atdalītība no valsts, Latvijā no tiem nepastāv neviens.
Raksta Ringolds Balodis, Juridiskā fakultātes, Valststiesību zinātņu katedras profesors: Jaunai valstij šāda 

situācija ir attaisnojama, jo, lai sabalansētu teoriju ar praksi, ir nepieciešams laiks un attiecīgajai sociālai videi 
piemērotas tiesību normas. Latvijas prakse bieži ir pretrunā ar Konstitūcijas 99. pantā deklarētajiem principiem 
par baznīcas atdalītību no valsts.1

Kas liecina, ka de facto nepastāv šī bieži piesauktā atdalītība.
Tātad, es esmu Latvijas pilsonis, esmu vienlaicīgi Latviešu Evaņģēliski – luteriskās baznīcas (kārtības la-

bad jāsaka... ārpus Latvijas) draudzes loceklis – Latvietis! Protams, pret to varētu iebilst kāds māsu baznīcas 
loceklis, vai garīdznieks!

Lai nu kā: Brāļu draudzes kustība tikpat kā Latviešu luterāņu baznīca, ir bijušas nozīmīgas latviešu tautas 
pašapziņas veidošanā.

Pēc 2. Pasaules kara, trimdas laikmetā, latviešu luterāņu baznīca (ārpus Latvijas) turpināja savu (vadošo) 
lomu tautas kopības un identitātes uzturēšanā. Šajā kontekstā, baznīcas darbība tautā centās mazināt atšķirības 
trimdas diasporā izkaisītā latviešu tautas vidē un arī uzturēt augstu diferenciācijas līmeni starp latviešiem un 
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mītnes zemes kultūru. Baznīcas paštēls un jēdzieni kā – tēvzeme, māja un cietoksnis, balstīja šo dinamiku, kura 
vienam otram šķita stagnācija.2

Vai pēc šādām pārdomām nav vieglāk pieņemt dzirdētos Dievvārdus: It viss, ko Dievs radījis, ir labs un ar 
pateicību saņemams, un nekas nav jāatmet... mēs, tava tauta, tavu ganību avis, tev pateiksim mūžam – audžu 
audzēs slavēsim tevi!

Arī ja varbūt neesam ar visu, kas mūsu valstī notiek, apmierināti? Ja baznīca no valsts šķirta, tas nenozī-
mē, ka mums jāliek rokas klēpī un jāgaida pārmaiņas, jo viss jau ir labi!

Latvijas valsts Ministru prezidents Valdis Dombrovskis apsveikumā Valsts svētkos citu starpa raksta: 
„Jānis Čakste, viens no Latvijas dibinātājiem un mūsu pirmais prezidents, savulaik teica, ka Latvija ir pārāk 
maza, lai no tās nogurtu. Es novēlu mums visiem nenogurstošu darbu savā, savas tautas un savas valsts labā!“...
tā Ministru prezidents.

Tāpat kā valstiskums sākās katrā pilsoni, katrā pavalstniekā, tāpat ar baznīcu, katru draudzes locekli. 
Mēs katrs esam savas Baznīcas loceklis un katrs esam aicināts, kā to māca mūsu Baznīcas tēvs Mārtiņš Luters 
par Vispārēju priesterības jēdzienu 1. Pētera vēstulē: „...lai jūs būtu par svētu priesterību... jūs esat izredzēta 
cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta.“ (1P.t 2:5,9)

Lai arī mēs cilvēki mēdzam šķirot gan valstī, gan Baznīcā, bet Jēzus Kristus visus aicina: Nāciet pie manis 
visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu (Mt 11:28) ...kur nav vairs nedz grieķa, 
nedz jūda, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus. (Koloss. 3,11).

Un latvisks ir viss, kas īpaši mums notiktā laikā un robežās, sendienās vai pēc reformācijas, vai daudzos 
klaušu gados, ko modernajā laikā arī sauca par okupāciju, vai Latvijas pirmajā brīvības posmā, trimdā un arī 
jaunajā emigrācijā, runājot ar dziesminieka vārdiem – mums šūpulī likts.

Dzīvē ir brīži, kad cilvēka vārdi liekās par sekliem, lai izpaustu mūsu domas un jūtas. Ir tādi pārdzīvoju-
ma momenti, kur tikai Dieva vārds spēj izteikt ticību un cerību, un 18. novembra piemiņa ir tieši šāds brīdis.

Un tas nebūt nav pretrunā ar mūsu ticību, jo It viss, ko Dievs radījis, ir labs un ar pateicību saņemams.
Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa 

ceļi! Kas gan ir izzinājis Kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs; kas viņam jebkad ko ir devis, ka viņam būtu 
jāatlīdzina. Jo no viņa un caur viņu, un uz viņu ir viss; viņam ir gods mūžīgi! (Vēstule romiešiem 11. nod. 33.- 35.)

Āmen!
Mācītājs Klāvs Bērziņš
Sprediķis teikts Valsts svētkos 2012. gadā.

1 Valsts un Baznīcas attiecību veidi, prof. Ringolds Balodis, Juridiskā fakultātes Valststiesību zinātņu ka-
tedras vadītājs.

2 (Fritz Traugott Kristbergs, B.A., M.A., M.Div., D.Min. (Prin.) Referāts lasīts Latvijas Valsts Arhīva un 
PBLA konferencē: „Trimda, kultūra, nacionāla identitāte“, 2004. gada 30. septembris – 2. oktobris, Rīgā, Rīgas 
Latviešu Biedrībā).

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

Pirmdien, 18. novembrī, plkst. 19.00
Sv. Krusta baznīcā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills

Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums
Māc. Aldis Elberts

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē
pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!
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DIEVKALPOJUMS 10. SVĒTDIENĀ PĒC VASARSVĒTKIEM
Saulainā 18.  augus-

ta svētdienā, atsaucoties 
uzaicinājumam, man bija 
prieks viesoties Melbur-
nas Latviešu draudzē ar 
diviem dievkalpojumiem. 
Pirmais bija Sv.  Krusta 

baznīcā plkst.11.00 un pēc tam Latvie-
šu ciema baznīcā plkst.14.00. Abi diev-
kalpojumi bija ar dievgaldu.

Es ierados Melburnas lidostā agrā 
rītā, kur mani laipni sagaidīja draudzes 
priekšnieks Kārlis Kasparsona kungs. 
Par spīti laika prognozēm, debesis bija 
piešķīrušas saulainu laiku šai garīgai vi-
zītei, kas pilnīgi noturējās abu dievkal-
pojumu gaitā. Gan jaukā sagaidīšana, 
gan saulainā debess iesvēla manā sirdī 
prieka noskaņu.

Melburnas latviešu dievnamu es 
biju redzējis no ārpuses, bet nekad nebiju pabijis tajā iekšā. Dziļi iespaidoja baznīcas iekšējais noformējums – ar Kru-
cifiksu uz altāra un Lielo Dabas altārgleznu, kas redzama aiz Lielā Krusta – dārzā. Krāšņo ainu skatot, atausa dziļā 
saistība ar nosaukumu: Svētā Krusta baznīca. Šīs altārgleznas Autors ir Tas Kungs Pats. Viņš taču ir Savas Draudzes 
dibinātājs, Galva un Gans.

Pēc laipnas iepazīšanās ar draudzes vecāko Mārtiņu Birša kungu, sagatavojos liturģijai. Dievkalpojumā ērģeļmū-
zikas pavadījumu brīnišķi veic ērģelnieks Brian Copple kungs.

Draudzes Vecākais piedalās dievkalpojumā ar Bībeles lasījumiem un pie altāra ar konsekrēto dievmaizīšu izda-
līšanu dievgaldniekiem, kā arī pie Absolūcijas ar roku uzlikšanu mācītājam un dievgalda pasniegšanu. Tādējādi arī 
mācītājs priecīgs bauda dievgalda saņemšanu.

Svētrunas tēmu visbiežāk cenšos saskaņot ar aktuālu notikumu sabiedrības dzīvē. Šoreiz – Baltijas Ceļa 30. gadskār-
ta, kas aprit 23. augustā, vēl vairāk liek domāt par Latviju un latvietību un mūsu tautas likteņa ceļiem. Bībeles tekstu 
Svētrunai izvēlējos no LELBāL gadagrāmatas šai svētdiena – I Kor. 12. nodaļas, arī Evaņģēlija lasījumu. Vecās Derī-
bas tekstu laipni atstāju draudzes vecākā izvēlei, tāpat dziesmas.

I Korintiešu vēstules 12. nodaļa runā par Gara dāvanām un adresē ļoti plašu apgabalu. Svētrunas ievadā nesu 
sveicienu Melburnas Latviešu draudzei no Sidnejas latviešu Vienības draudzes ar vārdiem – Gars ved kopā ticīgos, un 
Gars ved kopā latviešus. Vēlos īsi pieminēt, ka galveno ideju šoreiz balstīju uz Bībelisko principu – par atgādinājumu. 
Atgādinājumu apstāklim, ka Gara dāvanas uzliek garīgu pienākumu. To var spilgti raksturot Jēzus vārdi sveci iede-
dzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Kā arī pilsēta, kas stāv kalnā, nevar 
būt apslēpta (Mt.5:14 – 15). Tas Kungs piešķirdams talantus, vēlāk apbalvo tos, kas talantus ir lietojuši labos darbos 
(Mt:25:15). Gara dāvanas vēl plašākā nozīmē – ir tautai zeme un kultūra. Citēju Kārli Ulmani, kurš šai sakarā arī ir 
atgādinājis, ka izdzīvot var tikai tā tauta, kas ciena savu zemi, savu kultūru un vēsturi. Turot svētīgi latviešu tradīcijas, 
mēs to darām.

Lielajā lūgšanā, kurai daļu biju iekārtojis poēmas formātā, izlūdzāmies svētību Latvijai un latviešu tautai visur 
pasaulē, svētību Melburnas latviešu draudzes locekļiem un viņu ģimenēm, svētību draudzes vadībai. Ietvērām aizlūg-
šanā arī šai svētdienā gadagrāmatā minētās draudzes un to mācītājus.

Pēc dievkalpojuma Bībeles stundā, kas noritēja pie jauka kafijas galda, draudzes priekšnieka aicināts, es teicu galda 
lūgšanu. Vēlāk, kad draudzes priekšnieks man laipni piedāvāja pastāstīt par sevi, iesāku ar biogrāfijas skečiem, bet 
pēc ieraduma ātri pārgāju uz Bībeles stundas modeli. Jaušu, ka reliģiski filozofiskie temati par tautiskumu un Kris-
tietību klausītājiem raisīja interesi. Bet tad jau arī drīz bija laiks doties uz Latviešu ciemu – uz dievkalpojumu Ciema 
baznīciņā.

Priecīgs par jauko iepazīšanos ar Melburnas latviešu draudzes locekļiem, kā arī iespaidiem Sv. Krusta baznīcā, 
varēju sēsties Mārtiņa automašīnā, un viņš mani aizvizināja uz Latviešu ciemu. Tur notika dievkalpojums, tāpat kā 
Sv. Krusta baznīcā – ar dievgaldu. Dievkalpojums tāpat bija labi apmeklēts, un dievgaldnieki piepildīja altāra priekšu. 
Pēc mana un draudzes vecākā piedāvājuma – dievgaldu saņēma arī dalībnieks savā sēdvietā, kam bija grūtības pienākt 
klāt. Latviešu ciema baznīcā, tāpat kā Sv. Krusta baznīcā – ir ļoti jauka atmosfēra un krāšņs altāra noformējums. Uz 
altāra Krucifikss un aiz tā Lielais Krusts veidots krāsainajās freskās, ko apspīd Saule. Abos dievnamos latviskā simbo-
lika rotā altāri: Saules zīme – Sv. Krusta baznīcā, un Auseklis – Ciema baznīcā.

Pēc dievkalpojuma man bija jauka iespēja iepazīties ar vairākiem apmeklētājiem. Mārtiņš pēc tam laipni piedāvāja 
arī nelielu ekskursiju pa Ciemu, un biju priecīgs redzēt, kā Latviešu ciema iedzīvotājiem klājas. Likās ļoti ērta un laba 
mājvieta daudziem iemītniekiem.

Pēc interesantām iepazīšanām un ciema apskates vēlā pēcpusdienā devos uz lidostu, kur mani laipni nogādāja 
Mārtiņš Biršs.

Saku mīļu Paldies – Melburnas Latviešu draudzes priekšniekam Kārlim Kasparsonam, draudzes kasierim And-
rim Atvaram, draudzes vecākajam Mārtiņam Biršam, valdei un draudzes locekļiem par gādību un jauko svētdienu 

Māc. Raimonds Sokolovskis pie altāra Latviešu ciema baznīcā 18. au-
gustā. FOTO Mārtiņš Biršs.
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„IZVĒLIES DZĪVĪBU!”
5. Mozus gr. 30:19

Izraēla tauta otrreiz pēc 40 gadiem tuksnesī stāvēja pie apsolītās zemes robežas. Mozus deva viņiem 
IZVĒLI. Mums ikkatram ir izvēle. Brīvība nozīmē, ka ir izvēles. Jo lielāka brīvība, jo vairākas izvēles. 
Liktenis nelemj pāri Tavai/mūsu dzīvēm. Lielā mēra Tu pats to dari.

Ēdenes dārzā cilvēki tika radīti brīvi. Dievs teica: „No visiem dārza kokiem ēzdams ēd, bet no laba un 
ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi.“ Cilvēkiem bija izvēle. 
Sieva „ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.“ Rezultāts? 
Nāve.

Austrālijā katru dienu apmēram astoņi cilvēki izdara pašnāvību. Viktorijā tagad likumīgi vienpadsmit cilvēki gai-
da, kad viņus nonāvēs (voluntary euthanasia). Kāpēc? Mozus teica: „tava sirds novērsīsies un nepaklausīs, bet tu ļausies 
pavesties, lai pielūgtu citus dievus un kalpotu tiem.” Rezultāts, viņi tiek aizvesti pa citu dievu ceļiem, kuri aizved postā.

Bet Dievs dod mums citu, labāku izvēli – DZĪVĪBU. Ir viens veids kā saņemt īsto dzīvību – Caur Dieva vārdu. 
Dieva vārds ne tikai māca kā dzīvot, bet tas pieved mūs pie dzīvības avota. „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš 
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.“ Jēzus saka: ES 
ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani. Kas izvēlas Jēzu, atrod dzīvību. „Cik Viņu 
uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.“ Dievs grib, lai izvēlamies dzīvību, lai 
DZĪVOTU pilntiesīgu dzīvi un beigās iemantotu mūžīgo dzīvību. Jēzus teica: „Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti 
ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas 
aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.“ Jēzus mācīja, ka šaurais ceļš ir grūts, bet platais ir vēl grūtāks. „Ņemiet 
uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām 
dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.“

Pagājušo gad, kad ar Anitu bijām Latvijā, piedalījāmies Vecā Ģertrūdes baznīcas nometnē Bruknas muižā. Tur 
pārzinis ir priesteris Andrejs Mediņš. Viņš stāsta par izvēli savā dzīvē. „Bija iemesls, kas lika nomesties ceļos un slēgt 
darījumu ar Dievu. Sacīju: „Dievs, ja Tu esi, tad man ir piedāvājums. Ja man nebūs nevienas traumas, netrāpīs neviena 
lode un šķemba, es noteikti atsaukšos priesterībai...“ Tanī brīdī manī ienāca miers. Lai gan sekoja smags laiks, krita ļoti 
daudz dvēseļu, man no tā brīža nebija ne skrambas. Kad šķērsojām Afganistānas robežu, man bija skaidrs, ka kalpošu 
Dievam. Zinu stāstus par vīriem, kas bijuši Afganistānā un joprojām netiek pāri piedzīvotajam, tāpēc dzer. Tādu ir 
daudz. Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem ir problēmas ar atlaišanu, ar piedošanu. Ziniet, man liekas, es arī sajuktu prātā, ja 
visu laiku to turētu sevī. Taču mums jāprot atlaist savas bailes, savus aizvainojumus, pāridarījumus... Vienkārši jānovelk 
svītra – jā, šāds posms manā dzīvē ir bijis. Bet nevis tāpēc, lai es apstātos, bet lai vēl labāk saprastu dzīvi, vēl labāk pazītu 
dzīves vērtības un ietu tālāk... Tas neattiecas tikai uz Afganistānu, bet uz sāpīgu pieredzi vispār – tā jāatstāj aiz muguras 
un jāizlemj doties tālāk.“

Dzīvības izvēle ir individuāla, kā arī kolektīva. Iespaids ir, ka Svētā Krusta draudze arī stāv kā pie līdzīgas robežas. 
Viņa taisās izvēlēties, kādu nākotni viņa vēlas. „Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu 
priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji.“

Mācītājs Aldis
2019. gada 8. septembrī Sv. Krusta baznīcā

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

Melburnas Latviešu draudzē!
Mūsu nākamā tikšanās Sv. Krusta baznīcā un Latviešu ciemā ir ieplānota 13. oktobrī – svētdienā ar Mirušo 

Piemiņas dienas dievkalpojumiem. Atcerēsimies savus mīļos aizgājējus, ģimenes locekļus un draugus, kā arī kopīgi 
stiprināsimies Kristīgajā mīlestības vēstī par mirušo Augšāmcelšanos un Mūžīgo dzīvošanu. Jo, ko acs nav skatījusi un 
auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagādājis tiem, kas Viņu mīl. Tam Kungam gods 
un slava mūžīgi mūžos! Āmen.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis

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

24. decembrī plkst. 14.00 Sv. Mateja baznīcā
24. decembrī plkst. 18.00 Sv. Krusta baznīcā
25. decembrī plkst. 11.00 Latviešu ciemā

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
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MĒS VISI KOPĀ
Māc. Gunta Kalmes uzruna „Baltijas ceļa“ 30 gadē

Mt 18:20, Kristus saka: kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.
Attiecinot šo principu uz Baltijas ceļu, varam konstatēt svarīgu likumsakarību – kur cilvēki sanāk kopā 

ne savtīgu interešu vadīti, bet pārpersonisko vērtību dēļ, redzam, – tur šīs vērtības tiek īstenotas efektīvi.
Es esmu tas, kam es piederu, kas ir lielāks un svarīgāks par mani pašu. Tādēļ Koknesis rokoperā 

Lāčplēsis saka: es savu zemi neatdodu.
Baltijas ceļā ne vairs daži atsevišķi drosminieki, kā dziļajos komunistu okupācijas gados uzvelkot 

Latvijas karogu, ne vairs kāds desmits, kā Latvijas Neatkarības kustība1 un helsinkieši, pat ne simti un 
tūkstoši, bet jau 2 miljoni no trīs Baltijas valstu pamattautām sadevās rokās 600 km garā, dzīvā cilvēku ķēdē no Viļ-
ņas, cauri Rīgai līdz Tallinai.

Baltijas ceļš bija izcils pasaules mēroga pilsoniskās cīņas un nacionālās atbrīvošanās kustības paraugs. Tā bija trīs 
Baltijas tautu solidaritāte kopējā principiāli noraidošā attieksmē pret komunistisko diktatūru, apliecinot, ka mūsu 
zeme, neatkarība un valstiskums mums ir augsta vērtība, ka mēs kā tautas gribam tās atgūt. Tas bija brīvību alkstošu, 
miermīlīgu, bet konsekventu savā neatkarības prasībā Baltijas pamattautu protests pret okupāciju. Ne velti tas ierak-
stīts UNESCO Pasaules atmiņas dokumentālajā mantojumā.

Bet neviena atmiņa nav jēgpilna, ja tā neuzrunā tagadni, proti, ja neatbild uz jautājumu: „ko ar to iesākt tagad? kā 
šis notikums var kalpot šodienas problēmu risināšanā? ko es no tā varu gūt, iemācīties?“
Pirmā mācība

Ļaunums izmanto visus līdzekļus, lai tiktu pie varas. Tas izmanto tiešu, brutālu varmācību, kā tas bija 1917. gada 
lielinieku apvērsumā, vai arī kā Ādolfs Hitlers, nākot pie varas demokrātiskā ceļā Vācijā 1933. gadā.

Tāpēc pret ļaunumu jebkurā gadījumā ir jāizturas ļoti nopietni, tam jādarbojas pretī nekavējoties. Pasaule nebūtu 
piedzīvojusi 1939. gada 23. augusta bandītisko Hitlera-Staļina paktu un baiso Otro pasaules karu, ja krievu un vācu 
tautas būtu šo vienkāršo patiesību laikus sapratušas un īstenojušas.
Otrā mācība

Demokrātija nav visvarena, visspēcīga. Lai arī ir ievērots leģitīms process, taču zinām, kāds bija gala iznākums tai 
pašā Vācijā 1933. gada vēlēšanās. Process vien vēl neko nenodrošina, demokrātiju kā sabiedrības pārvaldi var lieliski 
izmantot tās ienaidnieki pret pašu demokrātiju.

Abi totalitārie režīmi savā ziņā bija godīgi, jo atklāti un neslēpti pauda savus mērķus. Hitlers savā programmatiskajā 
darbā Mana cīņa bija izteicis savas teritoriālās un citas pretenzijas, savukārt PSRS savā pirmajā Konstitūcijā pašā sākumā 
pieteica sevi ne vairāk, ne mazāk kā pasaules iekarotāja.2 Atcerēsimies, ka lielinieki pie varas Krievijā nāca neleģitīmi, 
bruņotā apvērsumā, un viņu valdīšana tādējādi klasificējama kā banditokrātija. Apvērsums kādā lielā valstī, kad varu 
pārņem noziedznieki, ir bīstams vispirms jau tās iedzīvotājiem, bet, kad bandīti ir izrēķinājušies viņiem, tad šāda – jau 
bandītiska, noziedzīga valsts – turpina savu agresiju uz āru. Mēs esam to piedzīvojuši un pasaule redz to joprojām.
Trešā mācība

Vērtību cīņa, vērtību karš ir jebkura kara sastāvdaļa. Vēsture rāda, ka tas var notikt divos veidos:
1. 1940. gadā tas notika vispirms ar pēkšņu, ātru, milzu militāri politisku spiedienu anektējot, okupējot, tad 

pakļaujot un piepildot mūsu valsts telpu ar antivērtībām.
2. Šodienas hibrīdkara, informatīva kara gadījumā – tā ir lēni lienošā okupācija, ar dažādiem ieganstiem un 

aizbildinājumiem mērķauditorijā nemanot iefiltrējot antivērtības, pieradinot pie devas pakāpeniska pieaugu-
ma, kā rezultātā nācijas valstsgriba un pretestības spējas tiek nopietni mazinātas. Tad jautājums par teritorijas 
politisku un militāru pakļaušanu ir vairs tikai polittehnoloģijas jautājums.

Piemēram, TV1 – Latvijas valsts TV (!) – tātad par mūsu – nodokļu maksātāju naudu – kā izcilus latviešu kino 
klasikas paraugus rāda padomju laika filmas, kā Ceplis, Pie bagātās kundzes, Šķēps un roze.

Kā raksta kāds interneta komentētājs: „Akmens un šķembas“ jeb „Es visu atceros, Ričard“: .. pūš padomju pasaules 
skatījuma taurē – ka padomju pusē karoja sirdsšķīsti varoņi, kamēr leģionāri lielākoties bija gļēvi, visa viņu priekšniecība 
bija kara noziedznieki.3

Šādās un līdzīgās filmās tika apmelotas un noniecinātas mūsu vērtības un to nesēji, glorificēti ienaidnieki. Katrā 
ir izkropļoti vēsturiskie notikumi, nomelnots Latvijas neatkarības periods un izskaistināts padomju režīms.

Jau vairākus gadus tiek rādīta mākslas filma Ilgais ceļš kāpās. Jau 1984. gadā vēstulē Latvijas inteliģencei filmā 
izskaistinātās epizodes trāpīgi raksturo Eduards Berklavs: „Represētās Martas izvešana ir rādīta gandrīz kā ciemos 
braukšana. ...Vai var vēl vairāk ņirgāties par mūsu un citu tautu traģēdiju, par tiem tūkstošiem, kuru kauli vēl tagad balo 
tur – ziemeļos?!“4

Politrepresētais Ilmārs Knaģis, kurš kā bērns tika izsūtīts divreiz, protestēja pret šīs filmas rādīšanu, rakstot: „Kādā 
valstī tad galu galā es dzīvoju? Rādās, ka tajā pašā Krievijā esam un nekādi netiekam no tās vaļā. ...tā, katru trešdienas 
vakaru, sēriju pēc sērijas, ...tautas atmiņā atjauno brīnišķīgos krievu laikus... nav ne laika, ne patikšanas uzskaitīt visus 
šajā filmā pret Latvijas valsti un tautu vērstos melus.“5

TV vadība uz to atbildēja: „mūsu skatītāji ar prieku redz mūsu izcilo aktieru buķeti, ... Aicinām šo filmu skatīties kā 
skaistu mīlas stāstu vēstures griežos.“6

Vai tiešām nesaprotam, ka dažās filmās pateiktās sīkpatiesības tika noslīcinātas megamelu jūrā, izdaiļojot tos ar, 
kā raksta kāda panaiva komentētāja, skaisti aktieri, brīnišķīga Paula mūzika, skaista mīlestība.7
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Mākslinieciskās vērtības taču nav pašvērtības, tās ir tikai instrumentālas, kas tāpat kā talants, spējas un apdāvinā-
tība ir vienmēr pievilcīgs resurss totalitāro režīmu propagandai.

Mēs taču Atmodas laikā nekavējāmies novākt ļeņinekļus, lai tie mums katru dienu atklāti neatgādinātu par režīma 
glorificēšanu, neatkarīgi no tā, ka daudzus no tiem diemžēl veidoja mūsu pašu izcili tēlnieki. Tāpat mēs nedrīkstam 
aizbildināt ar mākslas vērtībām kā tabu okupācijas režīma propagandu.

Zīmīgi, ka šādu komunistu propagandas filmu rādīšana parasti notiek pirms valstiski svarīgiem notikumiem. Ar 
šādu rīcību TV vadība parāda, ka informatīvais karš pret mūsu nāciju ir iegājis tā nākamajā posmā – memētiskajā 
karā, kad nu jau mēs paši sākam izplatīt ienaidnieka idejas, aizstāvot un aizbildinot informatīvo ieroču lietošanu pret 
mums. Tā mūsu kultūrtelpā iespiežas okupantu antivērtības.

Vai esat ievērojuši, ka valsts svētkos un piemiņas dienās ir aizvien mazāk jēgpilna un gaumīga nacionālā un 
valstiskā noformējuma, bet lingvistiskajā vidē aizvien vairāk parādās uzraksti un teksti krievu valodā? Rīgā joprojām 
ir kafejnīca vārdā Ļeņingrad. galerijā Centrs un citur var dzirdēt audioreklāmas krieviski, utt.

Daudzi it kā nenozīmīgi gadījumi, bet kopā tie veido vienu efektu – mēs tiekam izspiesti no savas telpas.
Un ceturtā mācība

Reiz brīvību guvušam ir jābūt spējīgam, gribošam un protošam to vienmēr arī aizstāvēt. Brīvība nav tikai vien-
reizējs Dieva devums, tā ir nemitīgs uzdevums, proti, to jāgrib kopt un aizsargāt. Tiklīdz blakus esošais agresors jūt 
atslābumu mūsu valstsgribā, tas rīkojas. Tāpēc, sastopoties ar informatīvā un vērtībkara izpausmēm ikdienā, mums 
aizvien jājautā:

1. Kas ir vēstījuma patiesais autors? Kam tas ir izdevīgs?
2. Kas ir faktiskā vēsts (varbūt pat aiz ārēji pievilcīgās formas)?
3. Kādas mūsu vērtības šī vēsts stiprina, apšauba vai noliedz?
Baltijas ceļā mēs nostājāmies plecu pie pleca simtiem kilometru garā ķēdē, lai apliecinātu mūsu valstgribu. Ar to 

mēs:
1. stiprinājām, vienojām un mobilizējām sevi;
2. signalizējām ienaidniekam par savu spēku;
3. vēstījām sabiedrotajiem par mūsu apņēmību cīnīties.
Kamēr dzīvojam līdzās neprognozējam agresoram, mums ir jāuzdod jautājumi: „Ko es varu darīt šodien, lai rīt pats 

un mani bērni pamostos joprojām brīvā Latvijā?”
Ir vērts iestāties par savas nacionālas valsts pamatvērtībām. Ja kāds ieņem attieksmi: „ne mana cūka, ne druva,“ tad 

kā vēsture rāda, visbiežāk tāds paliek gan bez cūkas, gan druvas, un bieži vien – arī bez brīvības un dzīvības.
Mēs nedzīvojam izolēti, kaut arī ikdienas savtīgums, cilvēcīgais grēcīgums grib norobežoties tikai savu problēmu 

lokā. Tiklīdz izturamies pret savu valstiskumu nievājoši, tā līdzās esošais agresors to fiksē un piebaro mūs ar negatīvu 
informāciju, lai aizvien vairāk zaudētu savu valstgribu. 

Atmodā mēs sākām atkarot savu kultūrtelpu, mediju telpu, vērtībtelpu. Tagad tas jāturpina. Satversmes Pream-
bulā, kuras idejas autors bija tagadējais Latvijas valsts prezidents E. Levits, esam noformulējuši savas nācijas pamat-
vērtības  – latviskās un kristīgās. Informatīvajā, vērtību, lingvistiskajā, kultūras karā mums ar savām vērtībām ir 
jāaizņem sava telpa. Ar to stiprināsim, vienosim un mobilizēsim sevi, signalizēsim ienaidniekam par savu spēku, un 
sabiedrotajiem par mūsu apņēmību cīnīties.

Baltijas ceļš neprasīja upurus, bet milzu organizatorisko piepūli, loģistiku, un  – pats svarīgākais  – 2 miljonu 
nesavtīgu vēlmi piedalīties tajā. Šodien vērtībsadursmē ikdienā parasti esam vieni paši, un tad ir svarīgi savu stāju 
apliecināt konsekventi, piem., tik vienkārši kā apkalpojošajā jomā prasīt lietot vienīgi un tikai valsts valodu. Mums 
jāattīsta individuālās un sabiedriskās iemaņas aizstāvēt savas nacionālās un kristīgās vērtības, prasmi atpazīt ienaid-
nieka gājienus un viltības.

Kristieši, kā vārds saka, sastopas Kristus vārdā. Tad saskaņā ar Kristus solījumu, Viņš ir svētījoši klātesošs. Kad 
mēs kā tautieši tiekamies, lai tad darbojamies pie savām augstākajām vērtībām – latviskuma, neatkarības un valstis-
kuma. Un vēl labāk, ja varam strādāt gan kā kristieši, gan kā latvieši, attīstot, pilnveidojot un aizstāvot Dieva lielās 
svētības dāvanu mums visiem – Latvijas valsti!

Mācītājs Guntis Kalme
Rīgas radio, raidījums Svētrīts, 25.08.2019.

1 Latvijas Neatkarības kustība darbojās no 1976. līdz 1983. gadam Jāņa Rožkalna (dz.1949) vadībā. 1983. gadā viņš 
tika arestēts un apsūdzēts par pretpadomju aģitāciju un propagandu un padomju valsti diskreditējošu sacerējumu 
sistemātisku izplatīšanu. Viņš tika sodīts ar 5 gadiem stingrā režīma nometnē un 3 gadiem nometinājumā. 1998. gadā 
viņš kļuva par Trīs zvaigžņu ordeņa lielvirsnieku, saņemot tā II šķiru.

2 Союз Советских Социалистических Республик, .. послужит верным оплотом против мирового 
капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую 
Социалистическую Советскую Республику. РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. КОНСТИТУЦИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (1924).

3 https://kazhe.lv/2011/09/04/Rolands-Kalni-Akmens-un-embas
4 Eduards Berklavs, Zināt un neaizmirst, 1998, 253.
5 http://www.la.lv/skaists-milas-stasts-vai-meli-ltv-atbilde-lasitajam-par-filmu-ilgais-cels-kapas/
6 Turpat.
7 https://jauns.lv/raksts/zinas/19935-latvijas-televizijas-demonstretais-ilgais-cels-kapas-izraisa-asas-vardu-kaujas
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