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„Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi“
(Jņ.13:35 jaunais tulkojums)
Lai pateicība Dievam par vēl vienu aizvadīto Baznīcas gada svētku posmu!
Pavisam nesen mēs svinējām Svētā Gara svētkus un Trīsvienības dienu. Pēc
Trīsvienības dienas mēs esam iegājuši tā sauktajā bezsvētku laikā, kad pārdomājam mūsu ticības pamatus un uzdevumus.
Katra diena ir Dieva žēlastības dāvāta. Ne jau katra diena ir prieka, gaviļu un
svētku diena. To mēs katrs ļoti labi zinām un esam piedzīvojuši: ka ir grūtības,
sāpes, nespēks, negaidīti triecieni... utt.
Dieva Vārds saka: „Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl
nav pienācis gals. Tās ir ik rītu jaunas, un liela ir Tava uzticība.“ (Raudu dz.3:22-23).
Dieva Vārds ir nemainīgs un uzticams vienmēr! Jautājums: vai mēs Tam uzticamies un
Viņa Vārdus arī lietojam pēc Viņa prāta?
Mēs ticam, ka Dieva bērniem visas lietas nāk par labu! Arī tās dienas un lietas, kas mūsuprāt nav tās labākās. Dievs caur visu mūs māca, veido un pārbauda, bet visu to dara mūs
mīlēdams. To svarīgi nekad neaizmirst.
Kristus taču nāk pasaulē mīlestības dēļ un mīlestības vadīts. Kristus mīlestība, kuru Viņš
pats liek par paraugu mūsu mīlestībai citam pret citu, nekāda veidā nav balstīta uz pozitīvām
emocijām, izjūtām vai cerībā sagaidīt kaut ko pretī.
Dieva mīlestība neparādās emocijās, bet rīcībā! Atgādināsim sev no jauna, ka Dievs atdod
dārgāko. Vēl vairāk – Dievs atdod visu, jo kā Svētie Raksti saka: „Caur Kristu un uz Viņu ir
radītas visas lietas“ (Rm.11:35).
Dievs caur ticību uz Kristu mūs ir darījis par Saviem bērniem. Ticība, tāpat kā mūsu
kristības, ir tikai sākums. Jā, mums viss ir dots no Dieva, lai dotu tālāk to citiem. Citiem vārdiem – Dievs grib, lai mēs pārņemam Viņa mīlestības būtību, lai mēs kļūstam Viņam līdzīgi.
Un tas nozīmē – līdzīgi mīlestībā. Tāpēc arī kristīgās mīlestības iemesls nav otra cilvēka cienīgums, vērtīgums vai pretmīlestība. Kristīga mīlestība atveras tuvākajam nevis cilvēka dēļ,
bet gan Dieva dēļ. Mēs mīlam tāpēc, ka esam uzticīgi Dievam, Kurš mūs pirmais mīlējis un
mīlēs vienmēr. Kristus saka: „Ejiet un dariet arī jūs tāpat!“ Nevis kaut kā, bet mīlestībā, visās
vietās un lietās!
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Mums katram ir un būs dažādas vajadzības, un Dievs to ļoti labi redz un zina. Dievs arī
zina, kas katram no mums ir tas labākais. Viņš ir bagāts žēlastībā un mīlestībā. To Viņš arī
mums katram savā veidā arī dod. Bet, Dievs lieto katru no mums, lai šajā pasaulē būtu kaut
nedaudz vairāk mīlestības un žēlastības. Arī Dievs gaida uz mums, lai mēs nebūtu tikai saņēmēji, bet dāsni devēji un dāvinātu vislabāko, ko spējam!
Mīļie, neatliksim neko uz rītdienu vai labākiem laikiem, jo rītdiena nepieder mums, bet šī
diena, paldies Dievam gan.
Dievs arī šo dienu mums ir devis, lai mēs katrs dažādos veidos Viņa mīlestību sniegtu tālāk
citiem, jo Dievs mūs ir tik ļoti mīlējis, lai mums nenieka netrūktu. To mēs nekad nedrīkstam
aizmirst.
Ko darīt ar šo dienu, kas man un mums visiem vēl dāvāta?
Mācītājs Dainis

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

MŪSU DRAUDZE 2015
Šī ir mūsu draudzes trešā pilnsapulce kopš Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā Svētā
Krusta draudze un Melburnas 1. Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze apvienojās 2013. gadā.
Mīļie draudzes locekļi, ir pienācis laiks katram draudzes loceklim uzstādīt sev jautājumu:
kāds būs mūsu draudzes stāvoklis pēc pieciem gadiem?

Draudzes demogrāfija
Draudzes biedrzinis ar draudzes kasieri sastādīja apvienoto draudzes biedru reģistru, un draudzes sabiedrības sekretārs, Association Secretary, pielietojot draudzes reģistrus, uzņēmās izgatavot draudzes demogrāfisko
stāvokli, skatiet grafiku – Draudzes locekļu skaits pa vecuma grupām. Apskatiet tuvāk pēdējās piecas
vecuma grupas, t.i., no 70 līdz 100 gadu vecumu. Tur atrodas 314 draudzes locekļi, kas ir 58% no mūsu
draudzes 547 locekļiem. Jautājums, kāds būs draudzes stāvoklis pēc pieciem gadiem?

Draudzes dievkalpojumi un apmeklētāju skaits
Caurmērā parasto dievkalpojumu apmeklētāju skaits ir starp 20 un 30 dievlūdzējiem. Sabiedriskajos
dievkalpojumos, kā Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums, Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums, Baltijas valstu pilsoņu deportāciju atceres dievkalpojums, mirušo piemiņas dievkalpojums un Ziemassvētku Ieskaņas koncerta apmeklētāju skaits ir caurmērā ap 100 dievlūdzēju.

Valdes sastāvs un darba lauks
Valde sastāv no 10 draudzes locekļiem: draudzes mācītāja, draudzes vecākā, ievēlētā draudzes pagaidu
priekšnieka un vēl septiņiem ievēlētiem draudzes locekļiem. Katrs valdes loceklis ir uzņēmies pārraudzīt vienu valdes amatu, tie ir – kasieris, sabiedrības sekretārs, valdes sekretārs, raksti un publikācijas, biedru datu
bāze, dāmu kopas pārstāve un draudzes nākotne piecgadu laikā. Katram amatam līdzi nāk rakstiski uzdevumi. Draudzes darba lauks arī ietver draudzes īpašumu pārraudzību kā Sv. Krusta baznīcu un Sv. Krusta
baznīcas kapus Fawknera kapsētā Fawkner Cemetery.
Valde uzskata, ka draudzes īpašumu pārraudzības darbi: pārraudzīt Sv. Krusta baznīcas kapus, pārraudzīt
Draudzes Vēstis

2

Nr. 7

baznīcas projektus, pārraudzīt baznīcas telpu īres un lietošanas noteikumus, pārraudzīt baznīcas ugunsdzēšanas aparatūras, pārraudzīt baznīcas remonta darbus, pārraudzīt baznīcas apsaimniekošanas darbus – šie
darbi ir visas draudzes pienākumi, ne tikai vien valdes pienākumi. Līdz šim baznīcas un kapsētas īpašumu
pārraudzības pienākumus uzņēmās pildīt draudzes priekšnieks. Ja nebūs draudzes locekļi, kas uzņemsies
baznīcu un kapsētu pārraudzīšanu, tad turpmāk valdei būs jāalgo īpašuma pārraugs Asset Manager.

Draudzes finanses
Draudzes ienākumi sastāv no draudzes nodevām, ziedojumiem un novēlējumiem. Draudzes izdevumi
sastāv no draudzes garīgās aprūpes, draudzes administrācijas un Sv. Krusta baznīcas un kapsētas uzturēšana.
Ja ņemam vērā draudzes demogrāfisko stāvokli, tad redzam, ka nākamajos piecos gados nodevu ienākumi
stingri samazināsies; vismaz par 50%. Te valde liek lielu cerību, ka nākamajā piecgadu posmā ziedojumi un
novēlējumi stingri pieaugs. Bet saredz, ka draudzes garīgā aprūpe un īpašumu pārraudzība un apsaimniekošana arī krietni pieaugs.

Draudzes budžeti nākamajos piecos gados
Ja vēlamies, ka Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze (MLELD) vēlās pastāvēt pēc pieciem
gadiem, tad valdei šogad pilnsapulcē jāpieņem atbildīgu budžetu, kas ņem vērā paredzēto draudzes demogrāfisko stāvokli pēc pieciem gadiem.
Kārlis Kasparsons
Pagaidu priekšnieks
2015. g. jūnijā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši
Visvaris Eimanis
Mirdza Stilve
Andrejs Druviņš
Mirdza Pūce
Juris Mellēns
Jadviga Marta Mitrevics

15.04.1932. – 9.04.2015.
16.06.1920. – 16.04.2015.
20.03.1932. – 21.04.2015.
16.06.1915. – 10.05.2015.
1.03.1923. – 21.05.2015.
15.06.1921. – 29.05.2015.

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

MĀCĪTĀJA ZIŅOJUMS PAR PAVEIKTAJIEM DARBIEM
Laika posmā no 2014. g. 8. septembra līdz 2015. g. 28. jūnijam
Dievkalpojumi kopā
67
Svētā Krusta baznīcā
45
Futskrejā
2
Latviešu ciemā
20
Svētbrīži
14
Draudzes locekļu apmeklējumi mājās
92
Draudzes locekļu apmeklējumi slimnīcās
24
Draudzes locekļu apmeklējumi aprūpes namos
34
Draudzes locekļu apmeklējumi Latviešu ciemā
144
Bībeles studijas
17
Kristības
3
Bēres
20
Garīgās audzināšanas stundas
Daugavas latviešu skolā
12 dienas
Bērnu vasaras nometnē Tērvete
3.01.2015. – 10.01.2015.
Kapu svētki
3
Referāti
3
Viesu piedalīšanās
Prāvests Gunārs Lazdiņš
Mācītājs Kolvins Makfersons
Ziemassvētku Ieskaņas koncerts
Dārza svētki Latviešu ciemā
Baltiešu aizvesto piemiņas sarīkojums
Draudzes Vēstis
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INFORMĀCIJA!

Mācītāja kancelejas stundas Svētā Krusta baznīcā
Trešdienās no plkst.12.00 – 14.00.
(kā arī vienojoties ar mācītāju, – citā laikā!)
------------------------------------------------------------------Katra mēneša pēdējā svētdienā plkst.12.00
Baznīcas zālē Bībeles studijas
„Apustuļa Pāvila vēstule galatiešiem“
---------------------------------------------------------------------Iesvētes mācības
Katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.12.00
---------------------------------------------------------------------Bībeles studijas Latviešu ciemā
Katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst.14.00
---------------------------------------------------------------------Draudzes mācītājs Dainis Markovskis
no 2015. g. 1. jūlija līdz 2015. g. 28. jūlijam
būs ikgadējā atvaļinājumā!
Mācītāja atvaļinājuma laikā garīgajos jautājumos sazinieties ar draudzes vecāko Dagmāru Stils
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

VĒSTIS
Piedāvājam izvēli!!
Ja turpmāk vēlaties tās saņemt pa e-pastu, tad ar savu e-pastu paziņojiet Andrim Atvaram:
andrisat@bigpond.com
Ja turpmāk vēlaties tās saņemt ciemā vai baznīcā, tad rakstiski par to ziņojiet Andrim Atvaram!

Please let us know!!
If you prefer to receive the newsletter electronically, forward your e-mail to Andris Atvars:
andrisat@bigpond.com
If you choose to pick up your copy from Church or from the Latvian Village, please let Andris Atvars know
via a letter.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS
2015. g. jūlijs, augusts, septembris
JŪLIJS
5. jūlijā plkst.10.00 dievkalpojums draudzes vecāko vadībā
12. jūlijā plkst.10.00 dievkalpojums
Piedalās ALELDA prāvests Dr. Jānis Priedkalns
12. jūlijā plkst.14.00 dievkalpojums Latviešu ciemā
Piedalās ALELDA prāvests Dr. Jānis Priedkalns
19. jūlijā plkst.10.00 dievkalpojums draudzes vecāko vadībā
26. jūlijā plkst.10.00 dievkalpojums draudzes vecāko vadībā

AUGUSTS
2. augustā plkst.10.00 dievkalpojums
2. augustā plkst.11.00 baznīcas zālē
DRAUDZES PILNSAPULCE
2. augustā plkst.14.00 dievkalpojums Latviešu ciemā
9. augustā plkst.10.00 dievkalpojums
16. augustā plkst.10.00. dievkalpojums
16. augustā plkst.14.00. dievkalpojums Latviešu ciemā
23. augustā plkst.10.00 dievkalpojums
30. augustā plkst.10.00 dievkalpojums

SEPTEMBRIS
6. septembrī plkst.10.00 dievkalpojums
6. septembrī plkst.11.00 baznīcas zālē
DRAUDZES GADA/PĻAUJAS SVĒTKI
13. septembrī plkst.10.00. dievkalpojums
20. septembrī plkst.10.00 dievkalpojums
20. septembrī plkst.14.00 dievkalpojums Latviešu ciemā
27. septembrī plkst.10.00. dievkalpojums
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DRAUDZES NODEVAS / MEMBERSHIP DUES 2015/2016
Draudzes nodevas 2015./2016. gadam

Balstoties uz 2014. gada pilnsapulces lēmumu, draudzes nodevas 2015/2016. gadam būs:
• strādājošiem – $160;
• pensionāriem – $100;
• studentiem – $100.
Laicīga nodeva samaksa daudz palīdzēs valdes darbam.

Maksāšanas iespējamie veidi:
•
•
•
•

Kasierim –

Andrim Atvaram, nosūtot čekus pa pastu, rakstot tos uz
„Melbourne Latvian Ev. Lut. Congregation“ vārda;
Baznīcā –
Mārtiņam Biršam;
Ciemā –
Aivaram Saulītim.
Elektroniski, pārsūtot naudu kontam: BSB:
704 723
Account number: 07258-03-01
Reference:
Jūsu vārds, uzvārds (Ļoti svarīgi)

Kvīts

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

Membership Dues for 2015/2016

As per the AGM 2014 resolution, membership dues for the 2015/2016 financial year will be:
• Full Dues – $160;
• Pensioners – $100;
• Students – $100.
Prompt payment of dues will be greatly appreciated.

Payment options:

* Post payments to the treasurer, cheques payable to „Melbourne Latvian Ev. Lut. Congregation“
* After church services to Mr. Martin Biršs;
* Latvian retirement village to Mr. Aivars Saulītis.
* Electronic bank transfer to: BSB:
704 723
Account number:
07258-03-01
Reference:
Your name and initials (Vital information)

Receipts

Receipts will only be issued upon request. Please enclose a self addressed stamped envelope with your
payments.

Draudzes Vēstis
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Draudzes
vecākie kalpo

Apsveicēji

5.

M. Biršs

12.

D. Stils

12.

Latviešu ciemā

19.

M. Biršs

26.

D. Stils

Datums

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri pušķo

Virtuvē

J. & M. Ozoli J. Ozols

M. Ozols

G. Pindard

I. Brants

J. Kārkliņš

M. Kūlniece

I. Žubecka

J. Kārkliņš

E. Latiša

T. Pindard

G. Pindard

Jūlijs

Z. Ādamsone

G. Pindard

Augusts
2.

M. Biršs

J. Kārkliņš

2.

Latviešu ciemā

9.

D. Stils

J. & M. Ozoli J. Ozols

M. Ozols

16.

M. Biršs

I. & E. Ārīši

E. Ārītis

I. Ārīte

I. Ārīte

16.

Latviešu ciemā

23.

D. Stils

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

30.

M. Biršs

D. Stils

Septembris
6.

D. Stils

J. & M. Ozoli J. Ozols

13.

M. Biršs

J. Kārkliņš

20.

D. Stils

T. Pindard

20.

Latviešu ciemā

27.

M. Biršs

M. Ozols
G. Pindard

G. Pindard

J. Kārkliņš

Oktobris
4.

D. Stils

J. & M. Ozoli J. Ozols

4.

Latviešu ciemā

11.

M. Biršs

18.

D. Stils

18.

Latviešu ciemā

25.

M. Biršs

I. & E. Ārīši

M. Ozols

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

E. Ārītis

I. Ārīte

I. Ārīte

KAPU SVĒTKI

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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BAZNĪCAS UN PAGALMA TĪRĪŠANAS DEŽŪRAS
ROSTER OF CHURCH UPKEEP FOR 2015
Mēnesis

Baznīcā

Janvāris – January
Februāris – February
Marts – March
Aprīlis – April
Maijs – May
Jūnijs – June
Jūlijs – July
Augusts – August
Septembris – September
Oktobris – October
Novembris – November
Decembris – December

Pagalmā

Baznīcas valde
Baznīcas valde
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Sprīdītis“
Deju kopa „Sprīdītis“
Bērnudārzs „Daina“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „Sprīdītis“
Deju kopa „Sprīdītis“
Bērnudārzs „Daina“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“
BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA
31. oktobrī – 31 October
31. oktobrī – 31 October
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „5. Ritenis“

Piezīmes:
1. Tīrīšanas darba uzdevumi, dežurantiem un talciniekiem, ir atrodami baznīcas mājas lapā
www.svetakrustadraudze.org.au
2. Baznīcas tīrīšanas TALKĀ – 31. oktobrī visi aicināti piedalīties!
3. Tuvāka informācija dabūjama no Kārļa Kasparsona 0411 119 848
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

PELNU NOVIETOŠANA UN IZMAKSA
SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS KAPSĒTĀ
Sarunas par pelnu novietošanu Svētā Krusta baznīcas kapsētā ir jāuzsāk saruna ar draudzes mācītāju.
Mācītājs informēs Jūs par urnas novietošanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu un norādīs Jums
urnas glabāšanas vietu.

Pelnu novietošana un izmaksa pilntiesīgiem draudzes locekļiem
Pelnu novietne ir divvietīga
• pirmā pelnu novietošana
• otrā pelnu novietošana
• urnas iemūžināšanas pakalpojums

$750
$450
$350

Pelnu novietošana un izmaksa tiem, kas nav pilntiesīgi draudzes locekļi
Pelnu novietne ir divvietīga
• pirmā pelnu novietošana
• otrā pelnu novietošana
• urnas iemūžināšanas pakalpojums

Draudzes Vēstis
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KONSEKRĀCIJA
Apstiprināšana, uzdevums, ticība un mīlestība Dievā!

FOTO Edvīns Erkmanis

Liekas, ka arhibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas
dievkalpojums notika tikai vakardien, 19. aprīlī, kad piedzīvojam arhibīskapei Laumai izrādīto uzticības un mīlestības kulmināciju. Vai tas vispār varēja notikt vienā dievkalpojumā, vienā
mirklī? Domāju, ka mums, daudziem, šis notikums paliks atmiņā kā dzīves pārveidojošs un ietekmējošs notikums, atceroties, ko tajā brīdī domājām un kā jutāmies... Mēģināšu, cik tas
ir iespējams, dalīties no savas un mūsu, Milvoku Latviešu ev. lut.
Sv. Trīsvienības draudzes izjūtās, gatavojoties lielajai dienai un to
piedzīvojot.
To, ka arhibīskapei Laumai ir spējas, un viņa ir piemērota LELBĀL garīgās vadītājas amatam, neviens neapšaubīja, bet īsti nezinājām, vai mūsu Baznīca ir gatava ievēlēt spējīgāko vadītāju, pat
ja tā būtu sieviete. Pagājušā gada 15. oktobrī Bīskapa vēlēšanas
pierādīja, ka mēs esam Baznīca, kura mīl Dievu un vēlās, ka mūs
vada labākais un spējīgākais gans.
Liekas, ka arhibīskapei pašai bija jāpiedzīvo Dieva griba un sauciens, lai piekristu kandidēt, apzinoties, ka tas ir Dieva izvēlētais
ceļš. Tas bija jāapzinās arī mūsu draudzei, kura bija gatava atbalstīt
Laumu gan viņas konsekrācijas dienā, gan arī viņas turpmākā kal- Arhibīskape Lauma Zušēvica.
pošanā. Tik neticami daudz cilvēku pielika savu roku, lai 19. aprīļa dievkalpojums visiem paliktu skaistā atmiņā. Mēs visi pazemīgi
pateicamies, ka tajā svētdienas rītā sinoptiķu paredzētā lietus vietā visiem bija jāvelk saules brilles, lai pirms
konsekrācijas dievkalpojumu dotos uz latviešu dievnamu un muzikāli pavadītu iespēju klusi lūgt, meditēt
un pateikties Dievam.
Bija tik patīkami klausīties Dr. māc. Anitas Gaides virtuozajā ērģeļu spēlē. Kad sasveicinājos ar viņu,
Anita man smaidot teica, ka viņa pateicas par iespēju spēlēt šīs burvīgās ērģeles! Burvīgās? Hmm!! Nu
mūsu draudzes ērģeles nav jau sliktas, un tās vienmēr skan skaisti, mūs pavadot mūsu dievkalpojumos,
bet burvīgas? Tad, kad Anita sāka spēlēt, sapratu, ka katrs instruments atdzīvojas un dod to labāko īsta
meistara vai virtuoza spēlēts. Ar kādām debešķīgām skaņām mūs iepriecināja šīs burvīgās ērģeles. Protams,
visa Brusubāržu ģimene, kuru mēs, milvokieši, varam tik bieži dzirdēt, iepriecināja visus ar savām Dieva
dāvanām. Lielu svinīgumu, prieku un pacilājumu deva Benjamiņa Aļļes virtuozi spēlētā trompete. Bija
patiess prieks, ka lielākā daļa garīdznieku, daudzie viesi, arhibīskapi un bīskapi no citām valstīm, bija klāt
un dalījās ar mums sadraudzībā. Tur arī personīgi iepazinos ar Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas
Bīskapu Eināru Alpi, ar kuru iepriekšējā vakarā sarunājos un kuram mēģināju ar visiem spēkiem izskaidrot, kā izskatās Green Bay jaka un Milwaukee Brewers sporta cepure, tā attēlojot cilvēku, kas viņu sagaidīs
autobusa galapunktā. Laikam sarunas tekstos un pati telefona saruna deva mums tuvības sajūtu, jo, kad
Rūta Abakuka mani iepazīstināja ar viņu, tiešām jutu viņu kā brāli Kristū. Daudzas līdzīgas mazas un
lielas atmiņas ir radījušas tādas pašas sajūtas, kad dievlūdzēji sabrauca no Indianapoles, Londonas, Latvijas, Klīvlandes, Austrālijas, Īrijas, Zviedrijas un citām vietām. Likās, ka mēs visi nācām no vienas kristīgas
ģimenes.
Pats konsekrācijas dievkalpojums pienāca nemanot, un tajā pašā laikā likās, ka nevar vien sagaidīt.
Bija bažas, vai visiem būs labi, vai iebraucēji zinās, kur ievilkt elpu, vai mūsu pašu draudzes vecākā paaudze varēs tikt uz dievnamu, vai varēs būt pietiekoši tuvu, lai redzētu, kur viņu mīļā mācītāja Lauma ienāk. Mēs bijām nobažījusies, ka tik nenokavējām arhibīskapes Laumas ģimenes ienākšanu un, jo sevišķi,
viņas mammas, jo mūsu draudze vēlējās viņai pateikties par mūsu mācītāju. Tajā brīdī arī viņas ģimene
bija daļa no mūsējās. Nezinu, vai kāds tajā mirklī varēja noliegt to, ka Svētā Gara klātbūtne mūs ieskāva.
Mūsējie bija visur, iesakot ar Brusubārža Dzimtenes kori, kurš bija pamats korim, kas dziedāja dievkalpojuma laikā. Pienāca citi koristi, kā bija aicināts, un koris auga! Tā dziedātājiem vajadzēja veselu solu spārDraudzes Vēstis
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nu, jo koristi nāca no visām pasaules malām. Tajā pašā laikā,
kamēr mēs gatavojāmies, mūsu
pērminderi un draudzes padomes locekļi kāpa augstās kāpnēs,
lai apmainītu izdegušās lampiņas, lai mēs visi labāk varam
redzēt mūsu garīdzniekus, Laumu un jūs visus, kuri jutāt līdzi,
skatoties tiešraidi. Un tad... un
tad nāca iekšā ļaudis, mācītāji,
prāvesti, arhibīskapi, LELBĀL
Virsvaldes locekļi, visi, kuri sa- Lūgšanas ķēde.
vās dzīvēs ir jutuši aicinājumu
kalpot tam Kungam un tagad ir klāt gan mums, gan Laumai, lai
apliecinātu savu kristīgo mīlestību pret Viņu, citam pret citu un
pret mums visiem.
Jāsaka, ka man pašai likās, ka dievkalpojums norit bez jebkādas
aizķeršanās. Pat konsekrācijas svētīšanas brīdis, kurā arhibīskape
bija lūgusi, visiem dievlūdzējiem sadodoties rokās un izveidot lūgšanu ķēdi. Piedzīvojam tādu svētību, ļaudīm savienojoties ne tikai
ar rokām, bet caur skaistām tautas jostām un caur cilvēku sirdīm.
Jāsaka paldies māc. Dr. Sarmai Eglītei, kas tik ļoti piestrādāja
pie dievkalpojuma kārtības un šī brīža, lai viss tik labi un gludi
notiktu.
Arhibīskapi Laumu konsekrēja arhibīskaps Elmārs Rozītis
LELBĀL, bīskaps Ragnar Persenius, Uppsalas bīskaps, Zviedrijas luteriskā baznīca, arhibīskaps Maikls Džeksons (Michael
Jackson), Dublinas arhibīskaps, Īrijas anglikāņu baznīca un bīskaps Džefs Barovs (Jeff Barrow), Milvoku apgabala (Greater Svētīšana.
Milwaukee) Sinodes bīskaps, ELCA Amerikāņu Luteriskā baznīca. Klāt bija daudzi LELBĀL garīdznieki un prāvesti, kā arī bīskapi un arhibīskaps no Latvijas, Vācijas un
Amerikas. Bija dziesmas, Dieva vārda lasījumi, uzruna, svētīšana, sprediķis, dievgalds... viss likās tādas
svētības apmirdzēts. Tik daudz mīlestības cilvēku sejās, tik daudz lepnuma, tik daudz cerību. Likās, ka katrs
mirklis ir skaistāks par bijušo... katrs nākošais nozīmīgāks par iepriekšējo.
Atskatoties atpakaļ uz dienu, varētu teikt, ka tā bija Dieva veidota mozaīka, kurā daudzi no mums un
mūsu emocijas spēlēja zināmas lomas. Sākot ar to, ka arhibīskapes ģimene bija tieši tur, turpinot, ko jau
viņi ir darījuši visu šo laiku – Laumu atbalstot. Laulātais draugs Ivars, meita Zīle ar savu ģimeni un Kaija,
abas nesa krustu, gan procesijai ienākot, gan arī tai izejot. Pēc fotografēšanās ar amata brāļiem un māsām,
nāca daļa, kurā ne tikai mēs varējām apsveikt arhibīskapi, teikt apsveikuma runas. Netrūka ne nieka, jo
speciāli mūsu speciālie pīrāgi, kurus burtiski saveda no visām Amerikas pusēm, gandrīz divi tūkstoši! Paldies!
Starp apsveicējiem lejas zālē bija mūsu pašu arh. emer. Elmars E. Rozītis un LELBAL prāv. Priedkalns
no Austrālijas; prāv. Abakuks no Lielbritānijas; prāv. Bērziņš no Vācijas; prāv. Lazdiņš no LELBA un
prāv. Graufelde no Zviedrijas, kopā ar Uppsalas bīskapi Ragnaru Persenius. Apsveica arī prāv. emer. Ivars
Gaide, kas bija uzrakstījis veltījumu arhibīskapei Laumai, ko arī dziedājām dievkalpojumā. Sekoja viesi
no citām baznīcām: arhibīskaps Maikls Džeksons no Dublinas, Īrijas anglikāņu baznīcas, kas arī nodeva apsveikumu no Kanterberijas arhibīskapa Džastina Velbija (Justin Welby); no Amerikas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas apsveica bīskape Froiland un bīskape emer. Halmarson, nododot sveicienus arī no
bīskapa Džefa Barova, kas piedalījās dievkalpojumā un nesa sveicienus no Pasaules luterāņu federācijas
ģenerālsekretāra Martin Junge. Sekoja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga
apsveikums. Kopā no Vācijas uznāca oberkirhenrāts Deneke (Oberkirchenrat Denecke), Pasaules luterāņu
Draudzes Vēstis
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federācijas Vācijas Nacionālās komitejas direktora vietas izpildītājs;
māc. Kašs (Rev. Kasch), Pasaules luterāņu federācijas Centra
Vitenbergā direktors; kirhenrāts
Rīts (Kirchenrat Rieth), Virtembergas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas Misijas, ekumenisma
un baznīcas attīstības direktors;
māc. Šohs (Rev. Schoch), Vācu
evaņģēliski luteriskās baznīcas
Latvijā prezidents. Apsveica arī Garīdznieki dievnama priekšā.
māc. Barbins no Amerikas Baptistu apvienības.
Turpinājās apsveikuma posms, kad Pasaules Brīvo Latviešu apvienības (PBLA) priekšsēža Jāņa Kukaiņa apsveikumu nolasīja vietnieks; Amerikas Latviešu apvienības sveicienus nesa tās valdes loceklis
Ēriks Krūmiņš. No Daugavas Vanagiem mūs uzrunāja Andris Kursietis, ASV priekšnieks. Tad bija
mana kārta, un apsveicu visas mūsu draudzes vārdā mūsu mācītāju, dāvinot Tijas Abulas izveidoto
gleznu, kurā saredzamas visas Baznīcas gada krāsas. Ar Tijas Abulas palīdzību draudze dāvinās arhibīskapei stolas visās Baznīcas gada krāsās! Vēl sekoja apsveikums no viņas pirmās draudzes. Tos sveicienus
nesa Ivars Bērziņš no Ņujorkas draudzes, kas arī tās Salas novada pārstāvis. Apsveicēju rindu noslēdza
Studenšu korporācijas Spīdola! globāla konventa dāmas, to starpā no Milvokiem Kaija Petrovska un
no Toronto māc. Dr. Anita Gaide. Viņa arī minēja, ka blakus Viļa Kolma brīnišķīgai kompozīcijai, ko
dziedājām dievkalpojumā un kas veltījums arhibīskapei, arī radās citas jaunas dziesmas, ieskaitot Ērika
Ešenvalda kompozīcija: Gaisma aust! Noslēdzās svētīgā diena ar pašas arhibīskapes Laumas pateicību visiem, visiem – pāri visam Dievam, par šo neaizmirstamo dienu un izjusto mīlestību. Viņa aicināja arvien
kopā kalpot un lūgt, uzticēties.
Sakopojot savas domas un izjūtas, vēlos pateikt, ka tas, ka bijām klāt tik daudz no daudzām draudzēm un
valstīm, man liecināja, ka Dievs bija atbildējis uz visu lūgšanu, kas izteikta 106. psalma 47. pantā – „Palīdzi
mums, Kungs, mūsu Dievs, un pulcē mūs atkal kopā – no tām citām tautām, lai varam pateicībā slavēt Tavu
vārdu un būt laimīgi savā lepnumā, ka drīkstam daudzināt Tavu slavu!“ Todien katra klātbūtne liecināja, ka
LELBĀL blakus stāv brāļi un māsas no tuvienes un tālienes un cer kopā turpināt veikt Dieva darbu par godu
Viņam un svētību latvju tautai.
Ir jau saprotams, ka runa ir par dažādām tautām, bet, kad arhibīskaps Maikls Džeksons runāja, cik
īpatnēja un globāla ir mūsu Baznīca un ka arhibīskape Lauma savā sprediķī bija apstiprinājusi to, ka katrā
laika posmā mūsu Baznīcai ir bijušas citas galvenās pārvaldes, bet mērķi tie paši, tad ir bezmaz vai tā, ka
mēs esam darījuši neiespējamo. Mēs esam sasaukuši kopā luterāņus no visām pasaules malām, kas tic mūsu
baznīcai. Tai ir stipri pamati un kaut gan laiki un situācijas mainās, mums, turpinot darbu, nav jāuztraucas
par pamatu grīļošanos, jo šie pamati ir likti no ticības Dievam un Latvijai!
Pašās beigās gribēju pieminēt, ka daudz mūsu draudzē vai ar mūsu draudzes piedalīšanos ir noticis šajos pēdējos sešos mēnešos. Mēs oktobrī Milvokos uzņēmām Sinodi. Likās, ka visi jutās labi. Protams, liels
paldies Tijai Abulai, kura pielika lielu darbu, gan organizējot Sinodi, gan arī konsekrācijas dievkalpojumu,
kā arī palīdzot ar LELBĀL plenārsēdes uzņemšanu. Daudzi pielika savu roku abu nozīmīgo notikumu plānošanā un izvešanā. Neviens paldies nebūs pietiekams, pasakoties mūsu draudzes dāmām, kuras bez mitas
gādāja, lai visiem būtu labi, un bija!! Par viņu burvīgo sadarbību pārliecinājāmies konsekrācijas klusās lūgšanas un meditācijas rītā, kurš notika mūsu draudzes baznīcā. Ir tik viegli vadīt un lūgt, ja paši palīgi atdod
savu sirdi cilvēkiem, kalpojot Dieva mīlestībā. Vēlam mūsu arhibīskapei veselību, spēku, pacietību un Dieva
mīlestību, jauno amatu veicot.
Sandra Kalve
Milvoku Latviešu ev. lut. Sv. Trīsvienības draudzes priekšniece
Draudzes Vēstis
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BALTIJAS VALSTU PILSOŅU MASU DEPORTĀCIJU ATCERE
Aizvesto piemiņas dienā latvieši kopā ar igauņiem
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Svētdien, 14. jūnijā, Svētā Krusta baznīcā
Melburnā pulcējās latvieši un igauņi, lai kopā
pieminētu 1941. gada masu deportāciju upurus
Baltijas valstīs. Piemiņas dievkalpojumu organizēja Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze (MLELD) – priekšsēdis Kārlis
Kasparsons kopā ar Melburnas Latviešu organizāciju apvienību (MLOA) – priekšsēde Anita
Andersone un vicepriekšsēdis Jānis Dēliņš.
Iepriekšējos gados MLOA šo notikumu atzīmējis ar Aizvesto piemiņas aktu, un baznīca
ar dievkalpojumu. Kopš pērn MLOA pilnsapulcē tika izteikts ierosinājums rīkot apvienotu baltiešu atceri, sarunu gaitā MLOA kopā ar Igauņu mācītājs Filips Hārs un māc. Dainis Markovskis.
MLELD vienojās par apvienotu atceri, piesaistot arī igauņus un lietuviešus. Ir iecerēts, ka nākamgad varēs visas trīs
baltiešu tautas rīkot kopīgu atceri.
Saulainā, bet aukstā ziemas dienā baznīcā pulcējās, apmēram, 150
apmeklētāju.
Māsu Dimantu instrumentālam pavadījumam skanot, ienesa
Igaunijas un Latvijas karogus. Melburnas Latviešu organizāciju apvienības priekšsēde Anita Andersone teica ievadvārdus. Uzrunu par Baltijas valstu pilsoņu masu deportācijām sniedza Latvijas Republikas goda
konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš. Klātesošie nodziedāja Igaunijas un Latvijas himnas.
Mācītājs Dainis Markovskis novadījā liturģija un tika nolasīti
svētie raksti, kam sekoja dziesma Ved mani, Dievs (melodija Finlandija – Žans Sibēliuss, Tirzmalietes teksta tulkojums). Raivo Rahni
dalījās par piedzīvoto 1941. gada 14. jūnijā – Igauņu likteņu stāsti, un Latvijas un Igaunijas karogi.
Melburnas Igauņu biedrības sieviešu kora dziedāja Kojutulek (Mājās
atgriešanās) diriģentes Hiljas Tomas vadībā.
Latviešu tautas dziesmas savā aranžējuma sniedza Māsas Dimantas gan a capella, gan čella, vijoles un kokles pavadījumā.
Svētrunu teica Melburnas Igauņu luteriskās draudzes mācītājs Filips Hārs.
Pēc svētrunas koris Daina nodziedāja divas dziesmas – pirmā Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimitera dziesmu Svētī debesīs šo zemi (Jāņa
Liepiņa aranžējumā); solistes Laima un Katrīna Dimantas, klavieru
pavadījums – Sandra Birze, diriģente – Zane Ritere. Otrā dziesma
bija Lūcijas Garūtas Mūsu Tēvs debesīs; diriģente – Sandra Birze.
Māsas Dimantas. No kreisās: KatrīMācītāja Daiņa Markovska vadībā sekoja lūgšana, pēc kuras na, Alise, Laima.

Koris „Daina“ un māsas Dimantas. Diriģente Zane Ritere.
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dievlūdzēji dziedāja Mārtiņa Lutera himnu Dievs, kungs, ir mūsu stiprā pils. Dziesmas pēdējām taktīm
izskanot, karogu sardze nostājās pie karogiem, un ērģelnieka Braiana Kopla pavadījumā tika iznesti karogi.
Pateicība rīkotājiem, ērģelniekam Braianam Koplam (Brian Copple), korim Daina Zanes Riteres un
Sandras Birzes vadībā, Melburnas Igauņu biedrības sieviešu korim diriģentes Hiljas Tomas vadībā un māksliniecēm no Latvijas – Māsām Dimantām. Paldies arī Asjai Bērziņai un Ilgai Kurlis par ar ļoti skaistām ziedu
kompozīcijām rotāto altāri un paldies Jānim Kārkliņam par audio un video tehnisko izkārtošanu.
MLOA priekšsēde Anita Andersone
MLELD priekšsēdis Kārlis Kasparsons
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

VIESIS NO SIDNEJAS
Atzīmējot Trīsvienības dienu, 31. maijā draudzes dievkalpojumā piedalījās mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson), Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes gans.
Lielākā dievkalpojuma norise bija latviski, bet svētrunu
mācītājs Kolvins Makfersons sniedza angļu valodā, jo draudzē sastāv arī latviski nerunājoši locekļi.
Svētruna bija ļoti saistoša. Mācītājs izskaidroja Svētās
Trīsvienības – Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara darbošanos
un kā tas attiecas uz mūsu dzīvi.
Dievkalpojumam sekoja pusdienas baznīcas zālē – aukstai dienai piemērotas gardas viras un kafija ar kūciņām,
ko bija sarūpējusi dāmu saimes vadītāja Ginta Pindard ar
palīdzēm.
Sekoja mācītāja Kolvina izsmeļošs referāts angļu valodā, No kreisās: māc. Dainis Markovskis, māc. Kolturpinot izskaidrot Svētās Trīsvienības nozīmi. Angļu va- vins Makfersons, draudzes priekšnieks Kārlis
lodas lietošana netraucēja sekot ne svētrunai, ne referātam. Kasparsons.
Liels paldies mācītājam Kolvinam par apciemojumu!
Gaidīsim atkal ciemos.
Zigrīda Ādamsone
draudzes locekle

MĀCĪTĀJS KOLVINS MAKFERSONS MELBURNĀ
Svētdien, 31. maijā, Melburnas Svētā Krusta baznīcā Melburnas Latv. ev. lut. draudzes Trīsvienības dienas
dievkalpojumā piedalījās viesis – mācītājs no Sidnejas Kolvins Makfersons ar svētrunu angļu valodā. Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē mācītājs Kolvins Makfersons angļu valodā referēja par tematu „Dieva Svētā Trīsvienība.“

Par manu viesošanos
Priecājos par iespēju atkal būt Svētā Krusta baznīcā pie mīļiem draugiem. Kaut gan diena bija vēsa,
draudzības siltums gan dievkalpojumā, gan zālē pretspēkoja ārienes vēsumu. Personīgi, uzskatu par lielu
privilēģiju sludināt Dieva Vārdu. Bija jāpiedomā, kāpjot kancelē (kur esmu daudzreiz sprediķojis), atcerēties
runāt angliski. Domāju, ka draudzes vēlēšanās izmēģināt šāda veida dievkalpojumu ar svētrunu angļu valodā
ir apsveicams. Vizīte uz Melburnu deva jauku iespēju tikties ar mīļiem draugiem, kā arī stiprināt saites ar
mācītāju Daini. Uzskatu, ka nepieciešami mums vienam otru atbalstīt, lai Kristus darbs tiktu sekmīgi un
svētīgi veikts. Kā tik skaisti dziesmā izteikts „Tas darbs Kungs Jēzu, viss ir Tavs, Tas darbs, ko darām mēs...“
Vēlu draudzei Dieva svētību un ceru, ka atkal radīsies kāda iespēja ar jums tikties.
Mācītājs Kolvins
Draudzes Vēstis
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Draudzes pasta adrese / Postal address for correspondence:
8 Melaleuca Avenue, Templestowe Lower, Vic 3107
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 – Management Committee
Draudzes mācītājs / Pastor
Māc. Dainis Markovskis

7B Chester Street, Surrey Hills. VIC 3127
e-pasts: dainis.marko@gmail.com

Tel. 9898 5467
Mob. 0438 887 625

Draudzes pagaidu
priekšnieks / Chairman
Kārlis Kasparsons

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

Tel. 9850 1248
Mob. 0411 119 848

Draudzes kasieris
Treasurer
Andris Atvars

4 Spencer Drive, Carrum Downs, VIC 3201
e-pasts: andrisat@bigpond.com

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Valdes sekretārs
Secretary
Jānis Kārkliņš

21 Highclere Ave., Mt Waverley, VIC 3149
e-pasts: mjk51688@bigpond.com

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

Sabiedrības Sekretārs
Association Secretary
Jānis Daliņš

3/70 Wattle Valley Road, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: dalins@optusnet.com.au

Tel. 9830 2619
Mob. 0423 724 309

Raksti un publikācijas
Publications
Kristīne Saulīte

PO Box 390, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: saulitis.kristine@gmail.com

Tel. 9830 0101

Dāmu kopas pārstāve
Ladies Auxilliary
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, Mt. Waverley, VIC 3149

Tel. 9807 1904

Draudzes nākotnes projekts
Future Planning
Eduards Lēmanis

1 Eustace Street, Blackburn, VIC 3130
e-pasts: belmanis@bigpond.com

Tel. 9877 9403
Mob. 0404 856 511

Draudzes vecākie – Church Elders
Mārtiņš Biršs

214 Jasper Road, Bentleigh, VIC 3204
e-pasts: martinbirss@live.com

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

Dagmāra Stils

4 Gilbert Court, Mt. Waverley. VIC 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au

Tel. 9807 5924

Draudzes Vēstis
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2. augustā plkst.11.00 baznīcas zālē

DRAUDZES PILNSAPULCE

Draudzes Gada/Pļaujas svētki
Svētdien, 6. septembrī plkst. 11.00.
Baznīcas zālē
Gaidīsim jūs kuplā skaitā!

SATURA RĀDĪTĀJS
Māc. Dainis
Kārlis Kasparsons
Kārlis Kasparsons
***
Māc. Dainis
***
***
***
***
***
***
Sandra Kalve
Anita Andersone,
Kārlis Kasparsons
Zigrīda Ādamsone
Kolvins Makfersons
***
***
Draudzes Vēstis

„Ja jums būs mīlestība savā starpā,...“
1.
Mūsu draudze 2015
2.
Draudzes locekļu skaits pa vecuma grupām
3.
Pārmaiņas draudzes dzīvē
4.
Mācītāja ziņojums par paveiktajiem darbiem
4
Informācija!
5.
Vēstis
5.
Dievkalpojumu kalendārs
6.
Draudzes nodevas un ziedojumi / Dues and donations 7.
Dievkalpojumu dežūras
8.
Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras
9.
Konsekrācija
10.
Baltijas valstu pilsoņu masu deportāciju atcere
13.
Viesis no Sidnejas
Par manu viesošanos
Draudzes darbinieki – Office bearers
Satura rādītājs
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