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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
martā
3 Dievkalpojums plkst.10:30
15 Daugavas Vanadžu salidojums
16 Pulkv. O. Kalpaka, Leģiona un
KurzemesCietokšņa atcere
plkst. 10.00
Daugavas Vanagu delegātu
sanāksme plkst. 14.00
17 Daugavas Vanagu izbraukums
24 Dievkalpojums Angļu valodā
plkst.10:30
28 Dievkalpojums plkst.18:00
29 Dievkalpojums plkst.15:30
31 Dievkalpojums plkst.10:30
aprilī
7 Dievkalpojums plkst.10:30
14 Dievkalpojums plkst.10:30
27 Latviešu Centra Cūku Bēres
plkst 18.00
maijā
19 Daugavas Vanadžu pusdienas ar
video plkst 13.00
26 Dievkalpojums plkst.10:30
Pertas Latviešu Radio raidījumi
katru sestdienas vakaru plkst. 18:00
6EBAFM 95.3 MHz
www.6ebafm.com.au

REDAKCIJA
Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt
redakcijā līdz 2012. g. 15. jūnijam.

KVITĒJUMI:
Z. Richards
$10
L. Dombrovska $40

2013. gada marts/aprīlisī

Latvijas Goda Konsuls Rietumaustrālijā
Jānis Purvinskis
9582 5221
LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā
Jānis Vucēns
9398 1958
Pertas Latviešu Centrs
60 Cleaver Terrace,
Belmont, WA 6104
9277 6830
Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze
Mācītājs: Gunis Balodis
9562 0537
Priekšniece: Ieva Vlahova
9367 4104
Dāmu komitejas priekšniece:
Daina Vārpiņa
61430606
Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā
Priekšnieks: Jānis Kukuls
04 0274 7077
Grāmatu galds
9277 6830
Daugavas Vanagi Pertas nodaļa
Sekretārs: Jānis Purvinskis
9582 5221
Vanadžu kopas vadītāja:
Rita Džonsone
9349 2332
Kluba vadītājs:
Viktors Mazaļevskis
9453 6925
Koŗa priekšnieks:
Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK)
Priekšnieks: Andris Vārpiņš
9398 1958
Korporāciju Kopa Pertā
Sen. Andris Rozītis
9315 9430
Pertas Latviešu rādio raidījumi
6EBA FM 95.3 MHz
9227 5953
on-line: www.6eba.com.au
raidijumu vadītājs: Jānis Vucēns 9398 1958
jvucens@ozemail.com.au
Pertas Latviešu Ziņas
P.O. Box 273,
Maddington, WA 6109, AUSTRALIA
jvucens@ozemail.com.au
www.pertaszinas.net

EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
Kā ziņoju 3. feb. draudzes pilnsapulcē draudzei
pašlaik stāv priekšā nenoteikta nākotne finansiālā un
garīgā plāksnē. Draudze ir tā, kas izšķir viņas
turpmāko ceļu. Lai draudzes locekļiem būtu skaidra
informācija es Jūs , kā locekļus LŪDZU izlasīt un
iepazīties ar faktiem un arī paši sevī būt
PĀRLIECINĀTIEM par savu TICĪBU un ko tas
vēlēšanām nozīmē, kad nonāksim pie vēlēšanām un
izšķiršanās. Piemēram, pacelsies jautājumi par naudu,
mācītāja kalpošanu, draudzes pastāvēšanu un tās
pamatiem, attiecības ar citām Austrālijas luterāņu
draudzēm (ALELDA) vai arī LELOB Latvijā. Tie
būtu laicīgi jautājumi, kas būs jāatrisina!
Paliekam pie vissvarīgākās daļas – MŪSU ticība un
paļāvība uz Dieva vārdu, kā tas rakstīts Bībelē un
mūsu gatavība klausīties, ticēt un piekrist māc. Guņa
Baloža sludinātiem vārdiem, kā mūsu aicinātam un
ieceltam Dieva vārda kalpam.
Vēl daži jautājumi paceļas1

2

Kas mums ir svarīgi – ticība Dievam? Latvietība
un valoda? Iespēja lūgt Dievu baznīcā? Piekopt
tradīcijas? Bēres latviešu valodā? Vai dvēsele pie
Dieva kļūs?
Ko draudzes locekļi sagaida no mācītāja, valdes
un padomes par ziedoto artavu vai draudzes
nodokli? (Pierakstiet savas atbildes un pārdomas.)

Katrs esam vairāk vai mazāk par šādiem jautājumiem
vai nu dziļi jeb pavirši pārdomājuši un bieži atstājuši
jo nav gribēts par grūtām vai bēdīgām lietām domāt.
Mūsu mācītājs ir jau gadiem neatlaidīgi sludinājis
Dieva vārdu un mūsu dzīves sekām, ja turpinām grēka
ceļā. Atzīties par grēku un dzirdēt tā sekas, ir
cilvēkiem grūti pieņemt un viegli atstumt. Vēlos ar
Jums dalīties šīs pārdomās un jautājumos, jo cīnos ar
atbildības sajūtu, kā draudzes priekšniece. Mums
katram jābūt gatavam aizstāvēt savu ticību un stāju
par šīm lietām, tādēļ, loģiski ir jābūt kādam pamatam
mūsu slēdzieniem – Kristus mācībai Bībelē, ja gribam
būt patiesi Kristieši.
Daudz ko pārdomāt un izšķirties!
Ieva Vlahov
9367 4104

Draudzes nodokli variet nosūtīt kasierei Māra Hope,
77 Roberts Street, Bayswater, 6053, vai pēc
Dievkalpojuma jeb grāmatu galdā (1. sestdienā
mēnesī).

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2013.g. MARTAM, APRĪLIM, MAIJAM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

3 marts plkst.10:30
3 Gavēnis
Violeta
2 Moz 3:1-8b, 10-15
1 Kor 10:1-13
Lk 13:1-9
Juris Liepa
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Jānis Lūks
Aizlūgumi:
Tija Lifka
Jānis Lūks
Silvija Lūks
Allan Lūks
Ēriks Ozoliņš
Harda Paparde
Date
Diena
Colour
Readings

24 March 10:30
IN ENGLISH
6th Sunday in Lent
Purple
Isaiah 43:16-20
Phillipians 3:8-14
Luke 20:9-19
Minister

Reader
Setting up
Flowers
Elder
Jānis Lūks
Aizlūgumi:
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais

28. marts plkst 18:00
ZAĻĀ CETURDIENA
Balta
2 Moz 12:1-14
Eb 19:15-25
Lk 22:7-20
Ieva Vlahov
Andris Vārpiņš
Jānis Lūks

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

29. marts plkst. 15:30
LIELĀ PIEKTDIENA
JĀŅA BAZNĪCĀ
Jņ 19:17-30
Mācītājs
Juris Liepa
Jānis Lūks
31. marts plkst. 10:30
LIELDIENAS
Balta/Zelta
Jes 12:1-6
1 Kor 15:51-57
Jņ 20:1-18
Ieva Vlahov
Jānis Lūks
Māra Hope
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Anita Vaļikovs
Andris Vārpiņš
Daina Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš
Juris Viļums
Ingrīda Viļums
Datums
7. aprīlis plkst. 10:30
Diena
2 Lieldienas
PRĀVESTA VIZITĀCĪJA?
Krāsa
Balta
Lasījumi
Ap Darbi 5:12,17-32
Atkl 1:4-18
Jņ 20:19-31
Lasītāja
Ieva Vlahov
Dežurants
Andris Vārpiņš
Puķes
Silvija Lūk
Vecākais
Jānis Lūks
Aizlūgumi:
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Zenta Zaķis
Alise Zomers
Miranda Albrichs
Datums
14. aprīlis plkst. 10:30
Diena
3 Lieldienas
KAPU SVĒTKI KARAKATĀ
(Ja līst – Centrā)
Krāsa
Balta
Lasījumi
Lasītājs
Mācītājs
Dežurants
Mācītājs
Puķes
Mācītājs
Vecākais
Juris Liepa
Aizlūgumi:
Māc. Magnuss Olsons diak Laima Urdze
Mirdza Auziņš Ruta Auziņš
Gunis Balodis Signe Balodis
Zane Balodis Edīte Baumanis Osman

19. Aprīlī – Mācītājs Brīvdienās līdz 21
maijam.
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

26. maijs plkst. 10:30
TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI
Balta
Atkārtotais Likums (5 Mozus) 6:22-27
Ro 5:1-5
Jņ 16:12-15
Māra Hope
Juris Liepa
Aina Timmermane
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Guntis Želvis
Montreales Trīsvienības Draudze
Nina Bauskis Gaida Beklešovs
Ilgvars Bergmanis
Jūlījs Bernšteins
Maiguta Bernšteina Jānis Blumbergs
Māc. Gunis Balodis
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030
9562 0537 0419 016 758

PERTAS EV. LUT. SVĒTĀ PAVILA
DRAUDZEs STATISTIKA
2012.g. 1. jan. – 2012.g. 31. dec.
Draudzes locekļu skaits

2012
59

2011
24

(Nodevu
maksā)

(Nemaksā)

Dievkalpojumi (visi ar Dievgaldu izņemot Kapu
Svētkus un Svecīšu Vakaru)
Dievkalpojuma skaits
26
27
Kopējais apmeklātāju skaits
432
421
Vidējais apmeklētāju skaits
17
15
(29%) (28%)
Svētbrīži
2
2
Bēres
Kopsummā
9
5
Draudzes locekļi
1
2
Angļu valodas Dievkalpojumi
Notika
2
2
Vidējais apmeklētāju skaits
24
18
Iestājušies
Caur kristībām
0
0
Iestājušies
0
0
Draudzes Seminārs
Apmeklētāju skaits
24
22
Prāvesta gadskārtējā vizitācija
Apmeklētāju skaits:
21
19
Ieskaitot slimnīcas apmeklējumus,
27
6
Veco ļaužu mītnes, locekļus,
bijušos locekļus, padomdošanas
gadījumus, bēres un citus.

MĀCĪTĀJA ZIŅOJUMS 2013.g.

Nedz man, nedz prāvestam neinteresē baznīcas
politika un mēs tās spēlītes nekad neesam spēlējuši un
nespēlēsim. To atstāsim citiem.
Mūsu uzdevums ir sludināt draudzes locekļiem
evaņģēliju lai visi nonāktu debesīs un ne ellē! Tas
ir mūsu vienīgais uzdevums par ko mums būs
Dievam jādod atskaite Pastara Dienā! Šis mērķis ir
tikai iespējams, ja turamies pie Dieva atklātā
Vārdā, ne pie kādas cilvēka izgudrotas filozofijas.

Jēzus piedod Mariju Magdalenu
Es pateicos visiem draudzes darbiniekiem, valdei,
dāmu komitejas Priekšniecei, padomei un visiem
citiem kas kalpo Dievam mūsu draudzē. Draudzes
vecākiem, Silvijai par skaisto on nepieciešamo ērģeļu
spēlēšanu,
lasītājiem,
ziedu
sagādātajiem,
dežurantiem un jums draudzes locekļiem par
Dievkalpojuma apmeklēšanu.
Es lūdzu, ka jūs visi turpināt augt Jēzus (vienīgā)
Pestīšanas ceļā.
No statistikas redzam, ka draudze sarūk. (59 locekļi)
Dievlūdzēju skaitlis katru svētdienu ir mazliet
pieaudzis kopš pagājušā gada. Pašlaik vidēji 29% no
draudzes locekļiem apmeklē dievkalpojumus.
Seminārs 2012.g. bija labi apmeklēts un man šķiet, ka
mēs visi ieguvām no Prāvesta Kalniņa snieguma.
Prāvesta vizitācijas dievkalpojuma apmeklētāju skaits
paliek apmēram tas pats.
Kā esmu jums izziņojis atsevišķā rakstā, es pārtraukšu
darbību ar LELBAL no 16. februāra. Kā teicu savā
rakstā, no tā laika vairs nebūšu ‘mācītājs’ ja LELBāL
atceļ manas mācītāja tiesības. Es pašlaik meklēju
amata ‘tiesības’ no LELB. LELB kapituls ir
pārsprieduši manu lūgumu un skatās uz to labvēlīgi.
Vienīgais šķērslis ko viņi saredz ir ja es turpinu kalpot
LELBāL draudzē jo tā būtu pretruna. Ja Pertas
draudze izstātos no LELBāL, tad es varu turpināt
kalpot jums kā mācītājs. Tas nenozīmē ka draudzei
būtu jāiestājas LELB.
Šīs lietas tiks pārrunātas Sinodē 16. februārī un ko
draudzes, kas izvēlēsies izstāties no LELBāL darīs
tālāk, tiks izlemts tad. Prāvesta doma pašlaik ir, ka
mēs varētu veidot neatkarīgu Austrālijas sinodi un
turpināt kā iepriekš bez saistībām ar LELBāL. Pēc
ALELDA un LELBāL statūtiem, ALELDA nedrīkst
izstāties no LELBāL bez LELBāL piekrišanas. Bet
atsevišķas draudzes var izstāties no ALELDA kas
nozīmē, ka viņas vienlaicīgi izstājās no LELBāL.
Jaunā sinode varētu izvēlēties ar kurām citām
baznīcām mums būtu saites.

Es pateicos draudzes locekļiem par atbalstu un arī
dāvanām, ko es no jums saņemu laiku pa laikam. Lai
Dievs jums bagātīgi atalgo par šo žēlastību.
Es novēlu jums visiem Dieva svētību un mieru caur
Jēzu Kristu. Lai mēs kopā augam Viņā kas ir spējīgs
mūs izglābt no grēka un elles.
Māc. Gunis Balodis
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030
9562 0537, 0419 016 758
MANS LĒMUMS IZSTĀTIES NO LELBāL
LELB Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca
LELBāL
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca
ārpus Latvijas
ALELDA
Austrālijas Latviešu Evaņģēliski Luteriskā
Draudžu Apvienība
Pēc daudz lūgšanām, pārdomām un vadoties no Dieva Vārda,
mana sirdsapziņa neatļauj man palikt kā mācītājam LELBāL.
Man vairs nav uzticība LELBāL vadībai sekojošo iemeslu dēļ:
1.
Pamats manam lēmumam ir ka LELBĀL vairs neturas
pie skaidri atklātā Dieva Vārda. Punkts. Kā esmu mācījis
trīsdesmit divus gadus, mūsu vienīgais un īstais pamats ir Dieva
Vārds un ne mūsu grēka apsēstais prāts, kas var pieņemt visu,
kas ‘kutina’ mūsu prātiņu. Sentimentālas jūtas par ‘dieviņa
mīlestību’, ‘latvietību’, ‘kopīgumu’, nespēlē nekādu lomu
baznīcas
dzīvē
un
autoritātē.
LELBāL virsvalde uzskata ka viņi turas pie Dieva Vārda bet to
var saprast tikai ja ņem vērā liberālo baznīcu ‘interpretācijas’
principus ka visas Bībeles interpretācijas ir pareizas un viena nav
pārāka par otru. Lauma Zušēvica raksta: “Grūtības radušās tad,
kad otrs tā (interpretējot Bībeli) darot apgalvo, ka viņam vai
viņai ir vienīgā, pareizā un skaidrā interpretācija visam, kas
Dieva vārdā rakstīts”.
2.
Archibīskaps Rozītis nav spējīgs atbildēt vienkāršu
jautājumu vai homoseksualitāte ir grēks vai nē. (Arh. Vanagam
nebija nekāda problēma šo jautājumu atbildēt) Nedz viņš ir
spējīgs norādīt mācītājiem, ka viņi sāk jaukt Kristietību ar maldu
mācībām kas nenāk no Dieva, jo šīs mācības ir pretrunā.
Es lūdzu Arch Rozītim atlidot uz Austrāliju pārrunāt šīs lieta ar
ALELDA garīdzniekiem pašā sākumā, bet viņš to atteica
pamatojoties uz to, ka LELBāL kasei būtu par dārgu braukt tagad
un atkal februāri uz LELBAL sinodi. Viņš toties ieradās uz
Kultūras Dienām Adelaidē, bet izvēlējās nesatikties ar
garīdzniekiem.
3.
LELBāL teologiem (vadībai) nav skaidrs kas ir un kas
nav grēks…
“Jā, un vēl, atbildot tieši uz Colvina pamatjautājumu, ja man
ļauts par to izteikties, man pašam jāsaka, ka uzticīgas,
apkārtējiem neuzbāzīgas homoseksuālas attiecības es pats

neuzskatu par grēku. No Colvina rakstītā rodas iespaids, ka tad
jau jāaizsāk jauna diskusija par to, kas vispār ir grēks...
Nedomāju, ka šādai diskusijai būtu jēga. Protams, ir vienmēr
aktuāli jautājumi, par kuriem jādomā mūsu Baznīcā, bet nereti
aiz tiem nepamanām citus jautājumus, kas mums ļoti aktuāli tiek
uzdoti tieši šodien. Un, nedomāju, ka šajos jautājumos kā viens
nozīmīgs punkts šobrīd būtu jautājums par homoseksualitāti.
Piedodiet par atklātību...
Māc Kārlis Žols (LELBāL Teoloģijas nozares vadītājs)
Ja nu mūsu pašu teologiem nav skaidrs kas ir grēks, tad mūsu
baznīca vairs nav Kristus baznīca un strauji slīd uz leju par
liberālās teoloģijas šļūcamo dēli taisni uz elli. Es nevēlos būt
daļa no tā.
Šis pats cilvēks ari piekrīt, ka blakus Dieva atklāsmei mēs varam
iegūt no kustības ko kādreiz sauca par ‘New Age’, tad pārslēdzās
uz ‘Self Help’ un tagad, ka Kristieši blakus Bībelei, lasa vai pat
pieņem šādas viltus mācības, to nosauc ‘Integral Christianity’.
Bībelē, mums ir SKAIDRI brīdināts atšķirt Kristus/Dieva mācību
no visām šīm pasaulīgām mācībām kas nevedīs mūs uz elli! Bet
nē, mūsu teoloģijas nozares vadītājam ir atļauts brīvi izplatīt un
ieteikt cilvēkiem lasīt šādas viltus mācības ieskaitot koku
apķeršanu un ‘pielūgšanu’ kas ir elku kalpība. Acīm redzot šādas
viltus mācības Archibīskapam ir pieņemamas jo par šīm lietām
viņš klusē.

saprotams ka es nedrīkstētu kalpot draudzē kas ir saistīta ar
LELBāL.
Pertas draudzei ir jaizgudro savs ceļš šinī jautājumā pamatojoties
uz Dieva vārda un mūsu Luterāņu ticības apliecībām kā tās ir
sacerētas ‘Vienprātības Grāmatā’ (liber concordiae).
Ja kāds domā, ka šis lēmums ir kaut kāds baznīcas politikas
gājiens vai kadu mācītāju ietiepīguma dēļ, es lūgtu jums nopietni
pārdomāt un ieskatīties sirdīs un censties saprast cik nopietna šī
lieta ir. Šeit runa ir par to, kas mūs ved uz debesīm vai kas ved
mūs prom no Dieva, uz mūžīgu elli. Runa ir par Dieva Vārdu
un tikai par Dieva Vārdu. Viss pārējais ir blakus runa.
Kopš esmu nācis pie šī lēmuma es jūtos ‘atbrīvots’ savā ticībā,
pārliecībā, ka tā ir Dieva griba man to darīt.
Māc. Gunis Balodis
2013.g.3.februārī
LEBĀL PREZIDĪJA UZSKATS PAR MANU ‘ŠAUSMĪGO’
SPREDIĶI’
amata māsas, mīļie amata brāļi,
mīļās kolēġes un kolēġi mūsu Baznīcas darbā,

4.
Mūsu vadībai ir pieņemams, ka atsevišķās sinodēs
(piemēram Kanādā) ir saistības ar angliski runājošām sinodēm
kas pieņem, pat glaimo grēkam baznīcā. Es pieņemu, ka tas ir
kaut kādu finansiālu iemeslu dēļ?

kā pielikumu klāt pievienotu nosūtu Jums mūsu Baznīcas
Virsvaldes prezidija viedokli attiecībā uz māc Guna Baloža
publikāciju Pertā (25.12.2012 sprediķis, publicēts Pertas
Latviešu Ziņās Nr. 151), kuru Jums visiem piesūtīju šī gada 6.
janvārī.

Vai tā ir tiesa, ka LELBĀL jau atzīst par labu esam viendzimuma
laulības? Jautāju tāpēc, ka vēlējos kandidēt kā mācītājs Kanādas
Hamiltonas latviešu draudzē, bet Kanādas ev.lut.latviešu Baznīca
ir gan zem LELBĀL un zem Kanādas lut. Baznīcas. No sarakstes
ar prāvesti Ilzi Evert-Kuplens noprotu, ja neakceptē
viendzimuma laulības, tad nav vēlams kandidēt.

Prāv Colvin MacPhersons bija ielūgts piedalīties mūsu pēdējā
Virsvaldes prezidija SKYPE telekonferencē, bet viņš paziņoja,
ka atvaļinājuma dēļ nevar piedalīties. Šis Baznīcas Virsvaldes
prezidija viedoklis pieņemts vienbalsīgi, bet lūdzu tā tad ievērot,
ka prāv Colvin MacPhersons nav piedalījis.

5.
Kad Dievs atcels Pāvila rakstītos vārdus 1 Kor. Vēst.
14:34, kas ir Dieva PAVĒLE, (14:37) tad es ar tīru sirdsapziņu
pieņemšu sieviešu ordināciju. Arh. Rozītis uzskata ka šie skaidrie
Pāvila vārdi ir “mans personīgais , laikmetīgais uzskats’ dēļ tā ka
liela daļa Baznīcas, ieskaitot liberālo Luterāņu baznīcas ir šos
vārdus izsvītrojuši no bībeles lai attaisnotu laicīgu viedokli par
sieviešu autoritāti baznīcā un lai būtu ‘politiski korekti’ un
iecietīgi.
6.
Es nepiekrītu, ka mūsu vadība pieļauj mācītājiem ņemt
maksu no kādām Eiropas valsts nodokļu maksātājiem, lai
atbalstītu viņa darbu un draudzi. Tas nav morāli attaisnojami. Ja
draudzes vēlās mācītāju, tad draudzēm par to ir jāmaksā. Tas nav
varēšanas jautājums, bet gribēšanas jautājums.
Kādi cilvēki ir prasījuši, ja es tā tiešam domāju un jūtos, kāpēc
nēesmu izstājies jau sen atpakaļ, vai kāpēc es iestājos LELBāL
pirmā vietā.
Mana atbilde ir, ka dzīves gājumā cilvēki garīgi pieaug jo vairāk
viņi iedziļinājas Svētos Rakstos, lūgšanā, Svētā Gara iespaidā un
cenšoties staigāt Jēzus ceļu. Par ilgu es esmu cīnījies ar
sirdsapziņu šajos jautājumos un ir pienācis laiks stāvēt par to, ko
es no sirds ticu. Pēc 16. Februārā es vairs nebūšu
LELBAL/ALELDA mācītājs un es pieņemu ka LELBāL atcels
manas mācītāja tiesības. Tā tad, es būšu atkal lajs bez mācītāja
tiesībām.
Es esmu lūdzis, vai būtu iespējams LELB apstiprināt manu
ordināciju lai varētu turpināt būt mācītājs. LELB Kapituls ir
pārsprieduši šo jautājumu un ir teikuši ka viņi skatītos labvēlīgi,
ja es šādu lūgumu viņiem formāli iesniegtu. Tas ir pats par sevi

Ar sirsnīgiem sveicieniem
archb Elmārs Ernsts Rozītis
Virsvaldes prezidijs attiecībā
publikāciju Pertā

uz māc.

Guna

Baloža

(25.12.2012 sprediķis, publicēts Pertas Latviešu Ziņās Nr. 151)
LELBĀL Virsvaldes prezidijs ir respektējis un respektē, ka
katram cilvēkam var būt savs viedoklis un viņš to var izteikt, arī
ja tas atšķiras no Baznīcas locekļu vairākuma vai vadības
uzskatiem.
Prezidijs ne mazāk kā māc. Balodis uzskata Dieva Svēto Vārdu
kā absolūto mērauklu, pārāku par mainīgiem laikmetīgiem
viedokļiem, prātojumiem, personīgām vēlmēm.
Prezidijs tieši tādēļ nožēlo, ka māc. Balodis savu personīgo,
laikmetīgo izpratni par Dieva Vārdu nostāda kā absolūtu,
sprediķī nosodot sieviešu ordināciju un aġitējot par mūsu
Baznīcas kopības atstāšanu.
Sprediķim jābūt kalpošanai Dieva Vārdam un Viņa radītai
kopībai, ne personīgu izlēcienu paušanai, kas stāv pretstatā mūsu
LELBĀL Darbības Noteikumos pieņemtai Dieva Vārda izpratnei
un apšauba kalpošanas ar Vārdu un Sakramentu leġitimāciju
pusei no LELBĀL darbiniecēm, kas sieviešu kārtas.
Mūsu Baznīcā, tāpat kā visā Pasaules Luterāņu Federācijā,
pastāv plašas iespējas šo vai citu jautājumu apspriešanai un
kopēja viedokļa ierosināšanai. Diemžēl pēdējos 5 gados neko no
māc. Baloža neesam tamlīdzīgu dzirdējuši, tādēļ viņa publikācijā
redzam ne patiesas rūpes, bet graujošu aprēķinu.

MANA ATBILDE ARCHIBĪSKAPAM
1/2/2013
LELBāL Archibīskapam EE Rozītim
Mīļo, Archibīskap!
Paldies par Baznīcas un taviem stingri izteiktiem uzskatiem. Es
atbildu un beigās jautāju šādi:
1. Tikai tāpēc ka liela daļā Luterāņu pamet Dieva (ne mana)
skaidri atklāto vārdu, nenozīmē ka man kā sunītim ir jāseko
BAZNĪCAS ceļš, un jāpamet Jēzus ceļš, lai pielāgotos Liberālās
Baznīcas ‘ermenētiskiem’ principiem. LELBāL nevar slēpties aiz
Liberālās Baznīcas ‘maksimu’ “Ka nevaram zināt kura
interpretācīja ir pareiza”. Pāvils pats rakstīja, un, manuprāt,
pavisam skaidri, rakstot “Sievietes lai draudzē klusē, jo viņām
nav ļauts runāt…. To, ko es jums rakstu ir DIEVA Pavēle.” Tie
nav mani vārdi, bet Pāvila vārdi, tātad es nesaprotu kā tu vari
teikt, ka tie ir ‘mani personīgie un laikmetīgie uzskati’. Tas fakts,
ka mūsu Baznīca, klupdama, krizdama, vēlās būt politiski korekti
un pielāgojas pasaulīgai domāšanai, ir pilnīgi cits un ‘laikmetīgs’
jautājums. Bībeles uzskati ir ļoti vecmodīgi. Mana sirdsapziņa
neatļauj izgriezt no Bībeles 1 Kor 14:34-37, kas ir un es
atkārtoju, Dieva PAVĒLE, nedz mani interesē teoloģiskas
‘dejas’, kas var attaisnot cilvēka grēka apsēsto prātiņu iedomas
par vienalga ko.
2. Es tev pilnīgi piekrītu par 'personīgiem' uzskatiem. Man pat
neinteresē pašu uzskats. Bet Dieva uzskats (man personīgi) ir
noteicošs un mani tas ļoti interesē, jo par to man Dievam būs
jādod atskaite.
3. Tev ir ABSOLŪTI pareizi, ka saki, ka "Balodis uzskata Dieva
Svēto Vārdu kā absolūto, mērauklu pārāku par mainīgiem
laikmetīgiem viedokļiem, prātojumiem, personīgām vēlmēm".
To atkārtoju tikai lai visiem būtu skaidrs.
4. Sakarā ar ‘spriešanām un kopeja viedokļa ierosināšanām’.
Lūdzu, pārlasi Iesākumu 3:1-7. Tur skaidri redzam pēcsekas kad
cenšamies diskutēt to, ko Dievs ir uz mūžīgiem laikiem
nospraudis. Cik es saprotu, Dievs nemainās pēc cilvēka vēlmēm.
Bet ja tas ir mainījies, lūdzu pasaki.
6. Es nesaprotu kāpēc tu man šo uzskatu atsūtīji? Ja tas būtu lai
apgaismotu mani, tad tas ir bijis par velti jo es labi saprotu
LELBāL liberālo teoloģiju un uzskatus. Ja tas bija kā
‘brīdinājums’, tad, lūdzu, pasakiet skaidri. Nekautrējaties!
Sirsnībā novēlu tev Dieva mieru un izjust Jēzus mīlestību,
Māc. Gunis Balodis
PERTAS EV LUT SV PĀVILA DRAUDZES LOCEKĻIEMALELDA SINODE SIDNEJĀ 2013.g.16.FEBRUĀRĪ
Pēc sinodes es nosūtīju savu izstāšanās vēstuli no LELBāL ,
Archibīskapam Rozītim un LELBāL valdei.
Iemesls kāpēc mana sirdsapziņa neatļāva man palikt šinī
organizācijā* ir ka LELBāL vairs nepakļaujas Dieva Vārdam.
Rozītis mēģināja teikt, ka LELBāL stingri turas pie Dieva Vārda,
bet tas ir tikai ‘liberālās’ baznīcas izpratnē. Viņš pat teica “ka
baznīca ir kā lidmašīna, kuras spārni reprezentē liberālo baznīcu
vienā pusē un konservatīvo Baznīcu otrā pusē.” “Abas”, viņš
teica ir “nepieciešamas, lai lidmašīna lidotu pareizā virzienā”. Jā
vēlās aizlidot taisni uz elli, tad es viņam pilnīgi piekrītu.
Šeit neiet runa par semantiku, bet gan par vienu no svarīgākajām
Kristīgās Baznīcas pamatmācībām , bez kuras Baznīca nevar
eksistēt.

Lai izskaidrotu pilnīgi precīzi un lai jebkurš varētu saprast, es
došu jums piemēru.
Jēzus teica, “Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, neviens
netiek pie Tēva, kā vien caur Mani”.
Tie ir skaidri vārdi, kurus nevaram pārprast. Tie izsaka to, ko
Jēzus teica un ko Apustulis Jānis priekš mums norakstīja. Tas
nozīmē, ka Jēzus ir vienīgais Ceļš pie Dieva un cita nav. Citas
mācības ir maldu mācības un tās ir jānoliedz!
Evaņģeliskā baznīca ir turējusies pie šiem vārdiem gadsimteņu
ritumā līdz apmēram 19. gada simtenim, kad cilvēks pacēla savas
smadzenes virs Bībeles un sāka to ‘interpretēt’ pēc viņa prāta un
‘zinātniskiem principiem’. (Zinātne ir pacelta virs Bībeles)
Tagad šie vārdi var nozīmēt ko cilvēks pats vēlās, kā VIŅS tos
saprot, ne kā tie bija rakstīti! LELBāL teologs drīkst prasīt ‘ko
Jēzus TIEŠAM gribēja izteikt ar šiem vārdiem, ko nozīme ‘vien’,
kas ir ‘patiesība’ utt. Cilvēka prāts drīkst izārdīt skaidri rakstīto,
lai tas, kas rakstīts, ir pieņemamāks cilvēka ‘modernam’ un
apgaismotam prātiņam.
Tāpēc Archibīskaps atļauj mācītājiem (viltus praviešiem par ko
Bībele brīdina) ieteikt cilvēkiem lasīt maldus mācības, kas vedīs
viņus prom no Dieva.
Dieva Vārda vietā, liberālās baznīcas kā LELBāL uzsver
‘mīlestību’ un ‘vienotību’ un štrunts par Dieva pamatiem. Tādā
gadījumā mēs varētu tik pat labi piederēt ‘Trūcīgo Dzērāju
Biedrībai’, jo tur valda mīlestība un vienotība. Kā esmu mācījis
visu savu mūžu, Velnam un Dievam NEKAS nav kopējs, un ja
mēs liekam savas jūtas pirms Dieva Vārda, mēs esam uz Velna,
ne Dieva ceļa.
Es kalpošu Pertas draudzē, kamēr draudzei esmu vajadzīgs, un
turpināšu sludināt TIKAI Dieva Vārda patiesību, un ne
cilvēka prātiņa izgudrotās domas! Es lūdzu lai jūs nonāktu
debesīs ‘apvainoti’ nekā ellē apmierināti un neesmu aicināts
jums ‘izpatikt’, bet sludināt Dieva ‘ģeķīgo’Patiesību!
Mācītājs Gunis Balodis
2013.g.24.februārī
*Es tīšām lietoju vārdu ‘organizācija’ un ne ‘baznīca’ jo
Vienprātības Grāmata, pamatota uz Bībeli precizē ka Baznīca
būs atrodama tikai tur kur Dieva Vārds tiek pareizi sludināts un
kur sakramenti tiek pareizi pasniegti.

DV PERTAS
NODAĻA

Piektdien, 15. martā, plkst.14.00

Piektdien 15. martā
•

14.00 Vanadžu salidojums Pertas DV kluba telpās

•

18.00 iepazīšanas vakars un bārbekjū kluba telpās,
visi DV biedri laipni ielūgti

Sestdien 16. martā
•

10.00 Pulkveža Kalpaka, Latviešu Leģiona un
Kurzemes cietokšņa atcere – Latviešu Centrā, visi
laipni ielūgti

•

12.00 pusdienas – DV kluba telpās

•

13.00 DV Austrālijas delegātu sapulce - Latviešu
Centrā

•

18.00 vakariņas un saviesīgais vakars DV kluba
telpās, visi DV biedri laipni ielūgti

Svētdien 17. martā
•

08.00 DV
turpinājums

•

10.00 izbraukums, Pertas apskatē , pulcēšanās
Latviešu Centrā - visi DV biedri laipni ielūgti

Austrālijas

pilnsapulci, vanadzes sveica dažas jubilāres ar
ziediem. Pēc tam pakavējās pie kafijas un sarūpētām
maizītēm.
R.Dž.

delegātu

sapulces

DAUGAVAS VANADZES
Daugavas Vanadžu Pertas kopas pilnsapulce notika
š.g. 4.februārī DV nodaļas klubā.
Pēc klusuma brīža, veltītu aizgājušajiem DV
biedriem, sekoja kopēji dziedātā „Daugav’ abas
malas”. Sekoja apsveikumi par apbalvojumiem
Daugavas Vanagu organizācijas darbā Veltai Zāmurei
par piešķirto DV organizācijas augstāko goda zīmi
zeltā, Maigutai Bernšteinai par DV Centrālās valdes
Atzinības rakstu un Judītei Grīnfeldei par DV
Austrālijas valdes Atzinības rakstu.
Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja Ainu Timmermani,
sekretāri Olgu Pelšu. Nolasot vanadžu pagājušā gada
darbības pārskatu, kopas vadītāja pateicās vanadzēm
par paveikto darbu uzaicinot to turpināt arī nākošajā
darbības gadā. Domāju, ka to vēl varēsim!
Par vanadžu kopas vadītāju atkārtoti ievēlēja Ritu
Džonsoni, vietnieci Mirdzu Balodi, sekretāri Olgu
Pelšu, kasieri Austru Kaģi.
Notika pārrunas par gaidāmo vanadžu salidojumu š.g.
15. martā, kas šogad notiks Pertā. Nobeidzot

Daugavas Vanadžu
salidojums
DV nodaļas klubā.

Svētdien, 19. maijā, plkst. 13.00
Daugavas vanadzes aicina
uz

pusdienām un video
Visi mīļi gaidīti!

Latviešu biedrība
Lūdzu ievērot, ka grāmatu galds būs atvērts katra
mēneša pirmajā sestdienā no plkst.10.00-12.00.
Vajadzības gadījumā lūdzu zvaniet Ritai, telefons
9349 2332 vai Rutai, telefons 9276 6689.
Latviešu biedrības biedri lūgti maksāt savu biedru
naudu - $10 gadā.
Čeki rakstāmi: „Latvian Association in WA” un
nosūtami:
R.Džonsons
3/50 Grenville St
Tuart Hill 6060

LATVIEŠU CENTRS
Sestdien, 27. aprīlī, plkst. 18.00

Latviešu centra valde
rīko
„Cūkas bēres”
Ieeja $25
Visi laipni aicināti.

TRĪS TENORI DZIED
PERTĀ
Svētdien, š.ģ. 27.janvāra siltā, saulainā pēcpusdienā,
Pertas latviešu saime bija pulcējusies Latviešu Centrā,
atzīmēt Latviešu Biedrības rīkoto gadskārtējo
Draudzīgā Aicinājuma un De-Jure Dienas atceres.
Iebraucot Centra pagalmā, jau tūlīt pārsteidza lielais
auto mašīnu skaits. Tātad, laikam saradušies daudz
cilvēki. „Vai tad tu nezini? Pie mums Pertā ciemojas
slavenie Latvijas „Trīs Tenori” un šodien mums
sniegs savu koncertu”. Nu kaut ko jau biju gan
dzirdējis, bet neticēju savām ausīm, jo mākslinieki no
Latvijas un sevišķi jau slaveni mākslinieki, uz Pertu
taču nekad nebrauc, vismaz nekādi profesionāli
mākslinieki vēl nekad Pertā nav bijuši. Nu, bet ko var
zināt: varbūt, nu varbūt tad šoreiz tas īstenojās.
Jāsteidz ātrāk iekšā, ar tik daudz mašīnām šeit
pagalmā varbūt nedabūsi vietu.
Labi gan, ka pasteidzos, skat, mūsu mazā zālīte tik
daudz cilvēku nav ilgu laiku redzējusi. Pat mūsu
Valsts Svētkos tik daudz neatnāk. Paziņojums par
koncertu laikam bija trāpījis īstā vietā, ka tik daudzi
par to bija uzzinājuši. Tagad Pertā, mūsu sarīkojumos
redzam ar vien vairāk tos latviešus, kuri ne tā kā mēs,
kas atbraucām kā bēgļi 1950tos. gados, bet tos, kuri
atbraukuši jau kopš Latvijas jaunākās atdzimšanas. Ir
prieks viņus redzēt un redzēt, ka viņi tomēr interesējās
par mūsu kultūru un neatstāj to pilnīgā novārtā. Esmu
arī ļoti priecīgs, ka tik augstiem viesiem Pertā
nebūsim izblamējušies ar desmit, divdesmit cilvēkiem
publikā. Šoreiz taču sanāca pavisam tuvu pie simta.
Prieks, ka Pertā tik daudzi būs baudījuši tiešām
vērtīgu un augstas kvalitātes, profesionālu
mākslinieku sniegtu programmu. Kaut gan jau
pagājušo gadu Pertā baudījām vīru dziesmu kopu no

Latvijas „Vilki” kuri arī mums bija snieguši
pirmklasīgu programmu, šoreiz šie „Trīs Tenori” un
nedrīkstam nepieminēt arī ceturto, klavieru pavadītāju
koncertpianistu, taču ir profesionāli mākslinieki. Arī
programma bija citādāka, kā jau profesionāliem
pienākas.
Pēc īsas Draudzīgā Aicinājuma un De-Jure Atceres,
kur arī pieminējām, ka to svinam vienojoties ar
tautiešiem Latvijā, pieminot drausmīgo Barikāžu
Laiku, mūsu viesi kuplināja ar piemēroto: „Div
Dūjiņas” sniegumu. Pēc kam tad arī tūlīt sākās viņu
koncerts.
Sevi iepazīstinot ar mums un paskaidrojot, ka šī ir
„Trīs Tenoru” 15 gadu jubilejas turneja, „Latviešiem
visā pasaulē” un ka Austrālijas turneju viņi jo sevišķi
ir gribējuši uzsākt tieši Pertā, jo, kaut gan Austrālijas
latviešiem ir dziedājuši vairākas reizes, Pertā vēl
nekad nav bijuši. Nu ko tad mēs dzirdējām un
baudījām. Koncerta pirmajā daļā katrs tenors deva
savu dziesmu ciklu ar 4-5 dziesmām, kas mums ļāva
baudīt katra atsevišķa dziedātāja īpatno balsi.

Foto: J.Purvinskis

Jau ar pirmo mūzikas skaņu mūsu nabaga Centra
zālīte gandrīz sašūpojās un griezti acīmredzami
pacēlās drusku augstāk. Mēs tādas skaņas šajā, mūsu
lepnuma zālē, nebijām ilgi, jo ilgi, varbūt arī vēl
nekad, nebijām dzirdējuši. Trīs tenori un vēl klavieres
saviļņoja mūs visus un ieskanēja šīsdienas brīnišķīgo
koncertu, kuš tad turpinājās vispirms ar Naura Puntuļa
un J. Karlsona sastādīto, Aspāzijas teksta „Rudens
stars” dziesmu ciklu. Bez kādas apstājas sekoja
Guntara Ruņģa dziedātais, I. Zemzara dziesmu cikls
”Veltījums Sv. Valentīna dienai”. Atsevišķos
dziedājumus noslēdza Miervalda Jenča dziedātais A.
Saukas dziesmu cikls „Dvēsele pamodusies”. Tā nu
bijām iepazīstināti gan ar kopējo, gan ar atsevišķo
dziedātāju skaistajām skaņām, kuras visas kuplināja,
uz mūsu bēdīgajām klavierēm, Ģinta Bērziņa
pavadījumi. Otrā daļā tenori dziedāja mums visiem
pazīstamās, slavenās, sveštautiešu dziesmas. Te arī

parādījās tas, ka dziedoņu mūzikas instrumenti nebija
balss vien, bet arī ģitāra, akordeons un citi sitami un
šūpojami instrumenti un saprotams ar Ginta Bērziņa
klavieru palīdzību, papildinot visu kopējo devumu.
Pēc koncerta mūs iepriecināja arī tas, kad Guntars
Ruņģis Latvijas Kultūras ministrijas vārdā apsveica
un pasniedza Pateicības Rakstu, par lielo darbu
latvietības saglabāšanā Pertā, Jānim Vucēnam.
Apsveicam tevi, Jāni, par labo darbu. Diemžēl mēs
Pertā esam ļoti kūtri ar pateicības izteikšanu saviem
darītājiem. Kaut gan šo apsveikumu saņemot, Jānis
gan atzīmēja, ka viņš domā, ka tas pienākas mums
visiem. Tomēr, kādam ir jābūt kurš mūs skubina un tu
Jāni to dari ļoti labi. Paldies.
Tūlīt pēc īsās ceremonijas mūsu turpat zālē tūlīt
pacienāja ar Austrālijas vīniem, augļu sulu un kaut ko
arī ko uzlikt uz mēles, kaut ko iekost. Bija pat
pīrādziņi un ābolmaizītes. Tas deva gan mūsu
ciemiņiem, gan mums laiku aprunāties un tuvāk
iepazīties. Diemžel, laiks pienāca šķirties un posties
mājās. Paldies augstie viesi par skaisto mūziku un par
jaunu sparu ko nes skanīgas dziesmas un vēlam jums
laimīgu ceļa vēju un lūdzam mūs tik ātri neaizmirst,
bet atbraukt vēl kādreiz un mūs pamielot ar latviešu
dārgumu, latviešu dziesmām.

tiesiska valsts un tāda tā ir pastāvējusi līdz šai dienai.
Tas tad arī rada neapstrīdamu vēstures notikumu, ka
līdz 1991.gada 21.augustam Latvija bija Padomju
Savienības okupēta zeme. Okupēta piecdesmit gadus.
Bet to, mūsu kaimiņu valsts Krievija, grib noliegt, vēl
šodien.
Mūsu vēsturē tautas vienotības spēks parādās vēl un
vēl. Tas izpaudās barikāžu laikā, tas izpaudās vēl tikai
pagājušā gadā, tautas nobalsošanā pret krievu valodu
kā valsts valodu. Arī tas bija Draudzīgais Aicinājums

Tenori pirms izbraukšanas no Pertas

Jānis Purvinskis

PERTĀ DRAUDZĪGĀ
AICINĀJUMA/ DE-JURE
ATCERE 2013.G.
Sveicu Jūs visus ar apmeklējumu jo šodien atzīmēsim
un atcerēsimies ne tikai De-Jure un Draudzīgo
Aicinājumu, bet tieši zīmīgi ir arī tas, ka janvāra vidū
arī Latvijā atzīmē jo svarīgu gadījumu mūsu tautas
vēsturē. Atceroties de-jure un draudzīgo aicinājumu
Pertā, vienosimies arī ar tautu Latvijā, kura atceroties
tās šaubu un draudu pilnās dienas ko atnesa Barikāžu
laiks arī piemin tos upurus, kuri tajās dienās atdeva
savas dzīvības lai Latvija varētu atkal piedzīvot savu
atdzimšanu. Tieši Barikāžu Laikā mūsu tautas
vienotības spēks un ticība mums atdeva mūsu mīļo
Latviju.
Vēlos pievērst Jūsu uzmanību tam, ka šodien mūsu
atceri ar savu koncertu kuplinās viesu mākslinieki no
Latvijas: „Trīs Tenori”. Esam Pertā pagodināti, jo reti
kad pie mums ierodas viesi, jo sevišķi mākslinieki no
Latvijas. Tāpēc jau tagad sakām mīļu paldies par jūsu
apciemojumu un devumu.
Kad 1921.g.26.janvārī tā laika Eiropas un citas
Pasaules lielvalstis atzina Latviju De-Jure, tas
nozīmēja, ka Latvija nu bija tautu saimē atzīta,

un tas aicināja tautu tieši sargāt latviešu valodu, sargāt
Latviju un latviešu tautu. Kāpēc krievi Latvijā gribēja,
un vēl grib, ievest krievu, kā otro valsts valodu?
Tāpēc, ka bez valodas nebūs arī tautas un bez tautas
nebūs valsts. Viens no pamat noteikumiem Latvijas
Satversmē ir tas ka tikai latviešu valoda ir valsts
valoda. Šeit ir tiešām interesanti, ka krievi, kuri sevi
uzskata kā inteliģentu, gudru tautu, tomēr ir
pierādījuši to, ka viņi divdesmit, nē nevis divdesmit
bet gan nu jau septiņdesmit gados nav spējuši
iemācīties latviešu valodu, jo tas esot par grūtu.
Nē jau valodas pēc, bet gan valsts pēc, kaimiņš grib
ieviest krievu valsts valodu, jo vēl viņš nevar
samierināties ar to, ka Latvija nav un vairs nekad
nebūs Krievijas Impērijas zeme.
Tāpēc, ka Latvija pastāvēja kā valsts visus okupācijas
gadus, pēc otrās neatkarības atgūšanas mums,
trimdiniekiem, atdeva mūsu Latvijas pilsonību, jo tā
mums jau bija visus tos piecdesmit okupācijas gadus.
Mēs jaunu Latvijas pilsonību nepieprasījām, tikai
pieprasījām jaunu Latvijas pilsoņa pasi. Mums
Latvijas pilsonību neviens neatņēma, bet Latvijai
atņēma valsti, un ar to mēs savu pilsonību zaudējām.
Tā valsts, kuras pilsoņi mēs bijām, bija okupēta, bet
tomēr lielākai daļai Rietumu valstīm, tā tomēr vēl
pastāvēja, un mēs bijām tās valsts pilsoņi.
Tā, nu draugi, redziet kā mūsu valsts piederība un
tautas pastāvēšana ir balstīta uz 1921.g.notikumu

pamata. Un tāpēc mēs arī šo dienu atzīmējam.
Draudzīgais aicinājums bija Latvijas Valsts
Prezidenta Kārļa Ulmaņa aicinājums tautai, tautas
sirdsapziņai, lai mēs domātu par tautu un valsti pirms
domājam par sevi. Un tā šodien ir vēl sāpīgāka nekā
pilsonība.
Mēs parasti aizstāvam un kopjam to kas ir mūsu
īpašums: mūsu personīgā māja, dzīvoklis, automašīna
un arī mūsu zeme un mūsu ģimene. Kad latvieši
Latvijā apzināsies, ka Latvija ir mūsu personīgā zeme
un latviešu tauta ir mūsu pašu tauta, tad nekas nebūs
par grūtu strādāt un kalpot Latvijas labā.
Aizbildinājums tam ir: „bet cilvēkam ir arī jāēd,
jāģērbjas un jāsargājas no aukstuma”. Ja redzam gala
mērķī skaistu, laimīgu, brīvu Latvijas valsti, tādu kāda
tā bija tad, kad mūsu labais kaimiņš to mums atņēma,
tad nekas nebūs par grūtu. To pierādīja latviešu
brīvības kara karavīri, to pierādīja mūsu leģionāri, un
to pierāda vēl šodien mūsu karavīri Afganistānā, un to
pierādām arī mēs, kad ziedojam savu laiku, naudu vai
mantu Latvijai un latviešu tautas labā.

aicinājumam, jo viņi zināja, ka viņi dod tam kas ir
pašu īpašums, mūsu Latvijai.
Piecdesmit gadus latvieši tika svešinieku nicināti paši
savā zemē, viņi iemācījās kā turēt muti un neteikt to
ko īsti domā. Iemācījās kā melot un zagt arī no valsts,
jo tā vairs nebija viņu valsts un kas piederēja valstij
piederēja arī man. Ir grūti pārskolot to, kas ar pātagas
sišanu pa muguru, iemācīts.
Bet redziet, Latvijā aug jauna paaudze, kura ir lepna
uz to, ka viņi ir latvieši, uz to, ka viņi ir kungi savā
dzimtajā zemē un viņi ir gatavi dot, lai Latvija zaļotu
un zeltu. Lai Dieviņš viņiem un visai latviešu tautai
palīdz Latviju atkal celt gaismas kalna galotnē. Lai
atkal liels draudzīgs aicinājums dot mūsu tautai
vienotības spēku , lai katrs viņas pilsonis jūt
mīlestību, cieņu un ticību Latvijas labākai nākotnei.
Paldies, Jānis Purvinskis

Tas arī bija Draudzīgais Aicinājums, un tam
aicinājumam latvieši deva visu, tāpat kā Ulmaņa
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Heathcote Museum and Gallery, Heathcvote Cultural Centre,
Swan House, Duncraig Road, Applecross
no otrdienas līdz piektdienai plkst. 10.00 – 14.00, sestdienā un
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