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„Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā vārdā, Tur Es esmu viņu vidū.“ (Mt.18:20)
Jēzū Kristū mīļotie!
Baznīcas gadā mēs esam iegājuši tā sauktajā bezsvētku laikā, kad aiz muguras 

ir Lieldienas, Vasarsvētki un Trīsvienības diena. Mūsu baznīcas gada svētdienas 
dievkalpojumu Svēto Rakstu teksti ir izvēlēti tā, lai mēs, sākot no Baznīcas 
gada sākuma – Adventes laika līdz Trīsvienības dienai, varētu sekot līdz Kristus 
dzīves lielajiem un nozīmīgajiem notikumiem, bet pēc Trīsvienības dienas pār-

domātu mūsu ticības un kristīgās baznīcas pamatus, saturu un uzdevumus.
Protams, mēs visi dzīvojam Kristus Augšāmcelšanās gaismā, kas mūs aicina, sapulcina tik 

dažādus cilvēkus visās pasaules vietās uz kopību. Šī kopība var būt ne tikai svētdienas diev-
kalpojumu svinēšanā, bet arī jebkurā vietā un situācijā, kur cilvēki ir sanākuši Kristus vārdā.

Draudze nekad nav tikai viens cilvēks. Baznīca ir tur, kur Kristus vārdā ir divi vai trīs. 
Baznīca jeb draudze sākas tur, kur ir vairāk par vienu.

Kristīgā Baznīca ir kopība ar Dievu un kopība ar ticības brāļiem un māsām. Kristus ir 
apsolījis saviem sekotājiem, ka Viņš vienmēr būs līdzās! Pie ikviena! Bez izņēmuma! To Jēzus 
arī pilnā mēra piepilda!

Kristus apsolījuma vārdi mums liek apzināties kopības vērtību, skaistumu un spēku. Kris-
tus saka; ,,Jo kur divi vai trīs ir Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū“ (20.p.)

Kristus vēlas, lai mēs cits citu stiprinātu un iedrošinātu, mācītu, piedotu, un visu to darītu 
ticībā un mīlestībā, Jēzus klātbūtnē un pilnvarā.

Tāpēc šajā Kristus klātbūtnes apsolījumā ir izteikts aicinājums garīgo dzīvi veidot kopībā 
un sadraudzībā, lai atrastu ne vien citus, bet arī sevi.

Mēs neviens nekad nebūsim pilnīgi. Dievs to visu labi zina, bet, neskatoties uz mūsu 
vājībām, dažādiem raksturiem un īpatnībām, Viņš vēlās mums parādīt, ka šāda kopība un 
vienprātība ir skaistākais, kas var būt! Tā ir neatsverama kristiešu privilēģija un bagātība.

To var piedzīvot kopā, nevis savā pašu spēkā, bet Kristus spēkā. Ne jau tikai Viņa Vārdu 
pieminot kā formulu, bet darot visu, ko Viņš ir sacījis, vienmēr un visur! Garīgā dzīve nozīmē 
uzticēties procesam. Ticības ceļš nesaistās ar ātrām un nemaldīgām atbildēm, ko cits citam va-
ram dot, bet ar pacietīgu mācīšanos klausīties, redzēt, ar augšanu procesu un nonākšanu līdz 
atbildēm. Dievs mūs veido pamazām, pakāpeniski. Jēzus nesteidzas atbildēt uzreiz uz visiem 
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jautājumiem. Kāpēc Iespējams, ka pats ceļš līdz atbildei kopā ar Kristu un ticības brāļiem un 
māsām ir tikpat svarīgs kā pati atbilde.

Atcerēsimies, ka draudzes būtība neizpaužas tās draudzes locekļu skaitliskajā lielumā, bet 
patiesās attiecībās ar Dievu un savu līdzcilvēku.

Mēs redzam, ka bieži vien, lielas un grandiozas lietas iesākas nevis ar desmitiem, simtiem 
un tūkstošiem, bet tieši ar diviem, trijiem, kas Kristus Vārdā atrod ceļu cits pie cita Kristus 
vadīti un svētīti.

Kad mēs Dieva mīlestības gaismā cits citu iepazīstam un ieraugām, tad mēs varam Die-
vam pateikties, ka tieši šos cilvēkus Dievs mums ir devis par tuvākajiem, ar kuriem kopā ir 
ejams ceļš uz Debesu Valstību!

Lai mēs ar prieku, pateicību un ticību Dievam spētu no jauna ieraudzīt Kristus klātbūtni 
un svētības arī it kā mazās lietās un notikumos!

Sirsnībā,
māc. Dainis

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

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
Dievkalpojumu dežūras Sv. Krusta baznīcā

Katram dievkalpojumam ir vajadzīgi vairāki dežuranti, kas apņemas, tikai pāris reizes 
gadā, pušķot altāri, būt par apsveicēju, pārraudzīt dievkalpojuma laikā baznīcas skaņu sis-
tēmu un pēc dievkalpojuma baznīcas zālē uzklāt kafijas galdu. Lūdzu nāciet palīgā! Pie-
sakiet savu dežūru draudzes vecākai Dagmārai Stils, tālr. 9807 5924 vai Ģintai Pindard, 
tālr. 9807 1904.

Sagatavot draudzei diakonijas programmu
Valde ņēmusi vērā draudzes demogrāfisko stāvokli un nolēma – zem mācītāja pārraudzības sagatavot 

draudzei diakonijas programmu. Sākums būtu – sazināšanās ar visiem draudzes locekļiem, bet galveno-
kārtu ar tiem, kas jau ir pensijas gados. Lūdzu izteikt savu vēlmi piedalīties Diakonijas programmas sastādī-
šanā pie mācītāja, tālr. 9898 5467; mob. 0438 887 625. 

Lasi vairāk: www.diakonija.lv, www.baznica.de/diakonij/

Proponētās maiņas draudzes dievkalpojumu iekārtā
Valde ierosina noturēt Ciemā četrus dievkalpojumus mēnesī, t.i., divus rīta dievkalpojumus un divus 

pēcpusdienas dievkalpojumus un Sv. Krusta baznīcā noturēt tikai divus rīta dievkalpojumus mēnesī. Valdes 
pamatojums ir šāds – kuplākais draudzes vecuma grupējums ir no 80 līdz 90 gadiem un draudzes vidējais 
vecums ir starp 76 un 78 gadiem. Lielākā daļa no mūsu draudzes locekļiem dzīvo Ciemā. Mācītājs notur 
Ciemā dievkalpojumus divas reizes mēnesī. Turpretim Sv Krusta baznīcā četras reizes mēnesī. Saprotams, ka 
dievkalpojuma apmeklētāju skaits būs vairāk Ciemā nekā Sv. Krusta baznīcā. Ar šādu dievkalpojuma izkār-
tojumu dodam visiem draudzes locekļiem izvēli – apmeklēt katru svētdienu dievkalpojumu vai nu Ciemā, 
vai abus rīta dievkalpojumus mēnesī Sv. Krusta baznīcā. 

Atdusas vietu rezervēšana Sv. Krusta baznīcas kapsētā
Valde konstatējusi, ka Sv. Krusta kapsēta lēnām sāk izveidoties par latviešu ģimenes kapiem. Ģimenes 

pēcnācēji, kas vairs nav draudzes locekļi, kā arī tie, kas nekad nav bijuši draudzes locekļi, vēlas sev nodrošināt 
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vietu – vai nu kapa vietu vai urnas vietu un par to samaksāt jau tagad. Valde šo jautājumu ir pārrunājusi un 
ņēmusi vērā, ka kapu un urnu vietu daudzums Sv. Krusta kapos ir ierobežots un priekšrocība būtu dodama 
daudzus gadus draudzes nodevu maksātājiem. Pamatojoties uz iepriekš rakstīto, valde pieņēma sekojošo lē-
mumu: turpmāk vairs nebūs iespēja samaksāt uz priekšu ne par kapa vietu, ne par urnas guldināšanas 
vietu. Kapsētas atdusas vietas un urnas guldināšanas vietas turpmāk tiks rezervētas daudzus gadu 
sastāvošiem draudzes finansiāliem locekļiem.

Par draudzes samazināto nodeva 
Valde atgādina, ka draudzes nodevu atlaide pienākas studentiem starp 16 un 20 gadiem un samazi-

nātā nodeva pienākas tikai tiem draudzes locekļiem, kas saņem valsts PILNU PENSIJU. Valde vēlas 
sazināties ar tiem pilntiesīgajiem draudzes locekļiem, kam ir grūtības samaksāt šī gada draudzes 
nodeva. Lūdzu informējiet kādu no valdes locekļiem.

Sv. Krusta baznīcai nepieciešamais lielais remonts
Baznīcas lielais remonts sastādās no četriem mazākiem remontiem. Visiem četriem remontiem būs vaja-

dzīgs uz kādu laiku īrēt pārceļamas stalažas (scafolding). Lai nebūtu jāīrē stalažas priekš katra remonta darba, 
t.i., četras reizes, valde piekrita apvienot šos četrus remonta darbus vienā lielā remontā. Apvienotie remonta 
darbi: 1. baznīcas krustam atjaunot apšuvumu; 2. baznīcas altāra logam salabot rāmju puvumus; 3. iztaisnot 
baznīcas galvenās ieejas durvis un durvju rāmjus; 4. salabot no ārpuses baznīcai sānu logu rāmjus un tos 
nokrāsot. Valde lūdz draudzes locekļiem atbalstīt šo lielo projektu ar ziedojumu!

Sprīdīšu stipendijas bērnu un jauniešu latviskai audzināšanai
Draudzes līdzekļos ir ieskaitīta summa, kas tika iegūta, pārdodot Dailsfordā Sprīdīšu nometnes īpašumu. 

Pēc Sprīdīšu īpašuma pārdošanas, nākošā draudzes pilnsapulcē tika pieņemts lēmums, ka ar iegū-
tajiem līdzekļiem jāatbalsta bērnu un jauniešu latviskā audzināšana. Šodien bērnu nometne Tērvete 
darbojas līdzīgi kā kādreizējie Sprīdīši, stiprina latviešu valodu un veicina mūsu sabiedrības pastāvēšanu 
Austrālijā.

Valdes darba uzdevumi pret samaksu
Valdes darba uzdevumi ir aprakstīti Draudzes Vēstis Nr.  1. Draudzes tehniskie un apsaimniekošanas 

uzdevumi ir saistīti ar Sv. Krusta baznīcu un ar Sv. Krusta kapsētu un prasa valdes locekļiem daudz no 
viņa brīvā laika. Tāpat arī draudzes administratīvie uzdevumi kas saistīti ar kases grāmatām, ar draudzes 
finansēm, ar draudzes reģistriem utt. arī prasa valdes locekļiem daudz no viņa brīvā laika. Šī valde saredz, 
ka tuvākā nākotnē daudzi tehniskie un administratīvie darba uzdevumi būs jāveic pret samaksu un 
zem valdes pārraudzības.

Maiņa pašreizējās valdes sastāvā
Šogad vairāki valdes locekļi atvadīsies no valdes. Būtu vēlams draudzei nākt valdei palīgā, pirms pilnsa-

pulces, lai sarunātu kandidātus nākošai valdei.

Gatavosimies uz draudzes pilnsapulci
Šogad pilnsapulci noturēsim 21. augustā, plkst. 11.00, baznīcas zālē pēc dievkalpojuma. Pilnsapulcei 

darba kārta ir redzama šinīs vēstis. Valde šogad ir nopietni piestrādājusi pie augšup aprakstītiem priekšliku-
miem. Pēc pārrunām valde cer saņemt no pilnsapulces apstiprinājumu turpmākai darbībai ar balss vairāku-
mu. Ņemot vērā priekšlikumu daudzumu un to dažādību valde cer, ka uz pilnsapulci ieradīsies kupls skaits 
draudzes locekļu.

PS. Balsstiesīgie draudzes locekļi būs tie, kas samaksājuši draudzes nodevu par 2015/2016 finan-
siālo gadu, reģistrējuši savu klātbūtni pilnsapulcē un saņēmuši balsošanas zīmītes.

Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
2016. gada 6. jūlijā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MELBOURNE LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CONGREGATION
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 2016 Annual General Meeting of members of The Melbourne Latvian 
Evangelical Lutheran Congregation of the Holy Cross Inc., which carries on its activities under the name 
of Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation, will be held at Holy Cross Church, 40 Warrigal 
Road Surrey Hills Vic 3127 on Sunday, 21st August, 2016 at 11.00 am for the purpose of transacting the 
following business.

PRECEDING ORDINARY BUSINESS
1. Prayer
2. Declaring meeting open
3. Election of AGM Chair
4. Election of secretaries
5. Election of scrutineers

ORDINARY BUSINESS
6. To confirm the minutes of preceding AGM held on 2nd August 2015
7. To receive Minister’s report
8. To receive President’s report
9. To receive Committee members reports
10. To receive Treasurer’s report
11. To receive Auditors’ report
12. To receive the following financial statements:

. Balance Sheet as of 30th June 2016

. Profit and Loss Statement for year ended 30th June 2016

. Budget for the year ended 30th June 2017
13. To approve church dues for 2016/2017
14. Election of President
15. Election of Committee members
16. Election of Auditors

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ

Mūžībā aizgājuši
Aleksandrs Impols 17.01.1933. – 27.04.2016.
Skaidrīte Stonka 7.10.1923. – 7.05.2016.
Sofija Eglīte 1.06.1920. – 6.05.2016.
Ilze Rudzīte 23.02.1938 – 19.06.2016.
Elza Bērziņš 6.06.1913. – 9.07.2016.
Valentīns Šloss 10.03.1922. – 10.07.2016.

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

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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GENERAL BUSINESS
17. Congregation’s outlook for next five(5) years
18. Other matters raised.

Secretary,
by order of Committee. 
26th June 2016

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

MLELD GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks svētdien, 2016. gada 

21. augustā plkst. 11.00; 40 Warrigal Road, Surrey Hills VIC 3127

PILNSAPULCE 2016
Darba kārta

1. Lūgšana
2. Pilnsapulces atklāšana
3. Sapulces vadītāja vēlēšana
4. Sekretāru vēlēšana
5. Balsu skaitītāju vēlēšana
6. Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana
7. Mācītāja ziņojums
8. Priekšnieka ziņojums
9. Valdes locekļu ziņojumi
10. Kasiera ziņojums
11. Revidentu ziņojums
12. Finansiālie pārskati

. Bilance

. Ienākumu un Izdevumu rēķins

. Budžets 2016/2017. gadam
13. Nodeva 2016/2017 gada
14. Draudzes priekšnieka vēlēšana
15. Valdes locekļu vēlēšana
16. Revidentu vēlēšana
17. Draudzes demogrāfija un draudzes piecgadu nākotne
18. Dažādi jautājumi
Finansiālam draudzes loceklim, kas ir klāt pilnsapulcē un piereģistrējis savu klātbūtni, ir viena balss.
MLELD Valde
2016. gada 26. jūnijā

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



Draudzes Vēstis 6 Nr. 11

VĒSAS DIENAS – SILTA SADRAUDZĪBA
„Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs.“

Atsaucoties uz draudzes priekšnieka 
lūgumu, viesojos Melburnā, galvenokārt, 
lai sprediķotu dievkalpojumā angļu valo-
dā un sniegtu referātu par Apustuli Pēteri.

Sestdien, 28. maijā, draudzes zālē no-
tika neformāla tikšanās ar draudzes vadī-
bu un ieinteresētām personām, pārrunājot 

draudzes nākotnes plānus un saskaņojot un apmaino-
ties domām. Sanāksmi vadīja bijušais priekšnieks Edis 
Lēmanis. Pārrunas bija sirsnīgas un atklātas, un domu 
izmaiņa svētīga. Nācām pie slēdziena, ka vissvarīgā-
kais ir, paļauties uz Dievu ticībā, un ar atvērtu sirdi 
meklēt Viņa plānu draudzei. Taču tā ir Viņa baznīca, 
un ja paklausīgi un cītīgi staigāsim Viņa Garā, tad svē-
tība sekos. Pēc pārrunām baudījām sirsnīgu sadrau-
dzību pie vīna glāzes un uzkodām Pizzu.

Svētdienas dievkalpojuma svētrunu noturēju angļu 
valodā. Temats bija Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir 
labs. Lietoju avokado, lai ilustrētu, ka ar aizspriedumiem 
varam zaudēt daudz ko, kas labs. Gadiem ilgi neēdu avo-
kado, jo man bija aizspriedumi pret to. Kad uzzināju, ka 
tas veselīgs, sāku ēst un tagad garšo. Līdzīgi, daudziem ir 
nepamatoti aizspriedumi pret Kristīgo ticību. Norādīju, 

ka 34. Psalms dod mums 17 labus iemesls uzticēties Die-
vam. Svētrunu var noklausīties angļu vai latviešu valodā, 
uz Sound Cloud: (www.soundcloud.com/pastor-colvin). 
Bija svētīgi kopā kalpot ar mācītāju Daini, kas vadīja 
dievkalpojumu. Gandrīz visi klātesošie baudīja Svēto 
Vakarēdienu. Dievkalpojumā varēja spēcīgi izjust Jēzus 
solīto – kur divi vai trīs sanāk kopā Viņa Vārdā, Viņš tur 
ir. Izjutām Viņa klātbūtni gan Vārdā, gan Sakramentā. 
Bijām ne tikai divi vai trīs, bet drusku vairāk par 30.

Pēc dievkalpojuma pulcējamies draudzes zālē, kur 
baudījām kafiju un maizītes, un siltu sadraudzību. 
Nolasīju referātu par Pēteri, ko nosaucu – No zvejnie-
ka līdz Apustulim. Redzējām, kā Jēzus paņēma vien-
kāršu zvejnieku un pārvērta viņu par vienu no baznī-
cas pamatiem. Uzsvēru, ka Dievam ir plāns katram 
no mums, un ja ticībā atsaucamies un padodamies 
Svētā Gara vadībai, Dievs var mūs spēcīgi lietot. Pār-
runas bija sirsnīgas un svētīgas.

Tā, neraugoties uz Melburnas vēso laiku, braucu 
mājās ar siltu sirdi, baudījis jauku un sirsnīgu sadrau-
dzību ar ticības māsām un brāļiem Melburnā.

Māc. Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)
Laikrakstam „Latvietis“

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

OUR FUTURE! REPORT.
Dear members!

• Since my last report, there have been only a few changes in our situation. Last Sun-
day, there were approximately only 10 attendees at the Holy Cross service.

• The services, with sermon and subsequent discussion in English had, by coinci-
dence, higher numbers attending, special occasions excluded, of course.

• What could be the reasons?
• Karlis Kasparsons in his report has already mentioned, that we are getting old.

At present there are 409 members in our congregation; sixteen more than last January. 
The average age is 77 years.

• It seems that religion is no longer ‘flavour of the month’ with the younger set.
• Weekends are crammed full with other activities.
• There is a larger number of ex-pats from Latvia living here, but only few attend church. 
• Language? There was a small and encouraging sprinkling at the services which were partly in 

English. The next one will be a visit from our Dean Janis Priedkalns.
Conclusion
I encourage you all, young and old, to lend a hand and let us know, God willing, how we should pro-

gress. Please contact any office bearers.
Please also lend a hand with activities on the day.
This is the last time you will receive a note from me in this capacity, as Ruth and I will shortly be 

packing bags to transfer to a warmer climate in Brisbane.
We will be missing you all and hope to keep in touch.
God bless!
Ted Lemanis

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu – no vismazākā līdz 
pat lielākajam!

Aizgājušo ģimenes locekļu piemiņas ziedojums
Inese Kaņepe $ 5  000 †06.12.2015.

Saņemts  testamenta novēlojums
Elvīra Lazdiņš $ 2  000 †18.07.2015.

Izsakām īpašu paldies par sekojošo ziedojumu
Aina un Māris Kučers $ 856 ērģeļu remontam

Ziedojumi pāri par $100:
Inese Pacers, Edmunds Smalkais, Ināra un Kārlis Žubeckis.

Ziedojumi līdz $100:
A. Bērziņš, I. un R. Aleksējevs, R. un S. Birze, A. un L. Kalējs, S. Kreitals, J. Krūmiņš, H. Kondarovskis, 
B. Laidley, A. un D. Skulte, J. Lēmanis, I. Bērziņš, L. Zaķītis, M. Delverts, I. Ezernieks.

Ziedojumi līdz $50:
M. Brieska, N. Barens, A. un M. Kučers, E. Stendze, G. un I. Klauss, L. un V .Bendrups, B. Vītoliņš, 
A. un V. Saltups, M. Biršs, A. un A. Vējiņš, K. un R. Švarcs, I. Pētersons, M. Lezdkalns.

DRAUDZES NODEVAS – 2016./2017.
Gadskārtējās nodevas

Valdei vēl arvien ir grūtības „apsaimniekot“ ar pašreizējo nodevu līmeni, jo šogad atkal no rezervēm tika 
izņemts $60 000!

Valde tāpēc ir nolēmusi paaugstināt nodevas katrā kategorijā par $25, t.i., pilnā nodeva būs $175 un pa-
zeminātā būs $125.

Tas tikai pacels gadskārtējo nodevu ienākumu no $46 460 uz $54 300. Pilnu ienākumu/izdevumu pār-
skatu saņemsiet pilnsapulcē.

Par šo propozīciju Valde prasīs Pilnsapulces atbalstu!

Nodevas var samaksāt:
Kasierim – nosūtot čekus pa pastu, rakstot tos uz Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārda; 
Baznīcā – Mārtiņam Biršam; 
Ciemā – Aivaram Saulītim.
Elektroniski – pārsūtot naudu mūsu kontam: 

BSB: 704 723
Account no.: 07258-03-01
Reference: Jūsu vārds, uzvārds (Ļoti svarīgi!)

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

Nodevu parādnieki:
Atgādinu tam 61 draudzes locekļiem, kas vēl nav samaksājis 2015/16 finansiālā gada nodevas (kopsum-

mā $9 205): lūdzu, nekavējoties tās nokārtot!
Pilnsapulcē nevarēs samaksāt nodevas un tikai finansiāliem locekļiem būs balsstiesības!
Andris Atvars
Draudzes kasieris
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DIEVKALPOJUMI
JŪLIJS
3. jūlijā 
plkst. 10.00

Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

3. jūlijā 
plkst. 14.00

Dievkalpojums. Latviešu ciemā

10. jūlijā 
plkst. 10.00

Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

17. jūlijā 
plkst. 10.00

Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

17. jūlijā 
plkst. 14.00

Dievkalpojums. Latviešu ciemā

24. jūlijā 
plkst. 10.00

Dievkalpojums Draudzes vecāko vadībā. Sv. Krusta baznīcā

31. jūlijā 
plkst. 10.00

Dievkalpojums Draudzes vecāko vadībā. Sv. Krusta baznīcā

AUGUSTS
7. augustā 
plkst. 10.00 Dievkalpojums prāvesta Dr. J. Priedkalna vadībā. Sv. Krusta baznīcā

7. augustā 
plkst. 14.00 Dievkalpojums prāvesta Dr. J. Priedkalna vadībā. Latviešu ciemā

14. augustā 
plkst. 10.00 Dievkalpojums Draudzes vecāko vadībā. Sv. Krusta baznīcā

21. augustā 
plkst. 10.00
plkst. 11.00

Dievkalpojums.
Draudzes pilnsapulce.

Sv. Krusta baznīcā

21. augustā 
plkst. 15.00

Dievkalpojums.
Laiks mainīts! Latviešu ciemā

28. augustā 
plkst. 10.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

SEPTEMBRIS
4. septembrī 
plkst. 10.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

4. septembrī 
plkst. 14.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

11. septembrī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Draudzes Pļaujas svētki.

Sv. Krusta baznīcā

18. septembrī 
plkst. 10.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

18. septembrī 
plkst. 14.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

25. septembrī 
plkst. 10.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
21. augustā Draudzes pilnsapulce. Sv. Krusta baznīcā

11. septembrī Draudzes Pļaujas svētki. Sv. Krusta baznīcā

9. oktobrī „Sv. Pāvils Jēzus kalps.“ Sprediķis angļu valodā. Sekos referāts baznīcas zālē 
angļu valodā par Sv. Paulu tā laika skatījumā; prāvests Jānis Priedkalns.

Sv. Krusta baznīcā

23. oktobrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums. Tiek pieminēti ģimenes 
locekļi, kas nav guldīti draudzes kapos. 

Sv. Krusta baznīcā

29. oktobrī Baznīcas lielā TALKA. Sv. Krusta baznīcā

5. novembrī Kapsētu lielās TALKAS. Foknera kapsētā

13. novembrī 11.  novembra  – Lāčplēša dienas dievkalpojums. Karavīru piemiņas 
diena, akts; sekos referāts baznīcas zālē. (Koordinē DV.)

Sv. Krusta baznīcā

18. novembrī Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums. (Valsts svētku 
sarīkojumus koordinē MLOA.)

Sv. Krusta baznīcā

20. novembrī Kapusvētki un svētbrīži 3 kapsētās. Foknera kapsētā

11. decembrī Ziemassvētku Ieskaņas koncerts. Sv. Krusta baznīcā

24. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

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

BAZNĪCAS UN PAGALMA TĪRĪŠANAS DEŽŪRAS 2016. GADAM
ROSTER OF CHURCH UPKEEP FOR 2016

Mēnesis Baznīcā Pagalmā
Jūlijs – July Deju kopa „5. Ritenis“ Deju kopa „5. Ritenis“
Augusts – August Bērnudārzs „Daina“ Bērnudārzs „Daina“
Septembris – September Deju kopa „Ritenītis“ Deju kopa „Ritenītis“
Oktobris – October BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA

29. & 30. oktobrī – 29 & 30 October
BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA
29. & 30. oktobrī – 29 & 30 October

Novembris – November Deju kopa „5. Ritenis“ Deju kopa „5. Ritenis“
Decembris – December Deju kopa „Ritenītis“ Deju kopa „Ritenītis“

Visi aicināti piedalīties Baznīcas tīrīšanas TALKĀ, 29. un 30. oktobrī!
Piezīme: Tīrīšanas darba uzdevumi, dežurantiem un talciniekiem saņemami no Kārļa Kasparsona 
mob. 0411 119 848, kkaspars@bigpond.net.au

OKTOBRIS
2. oktobrī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

2. oktobrī 
plkst. 14.00

Dievkalpojums. Latviešu ciemā

9. oktobrī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums ar prāvesta Dr. J. Priedkalna piedalīšanos.
Svētruna angļu valodā.

Pēc dievkalpojuma Dr. J. Priedkalna referāts: Sv.Pāvils – Jēzus kalps

Sv. Krusta baznīcā

16. oktobrī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

16. oktobrī 
plkst. 14.00

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

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

Datums Draudzes 
vecākie kalpo Apsveicēji Pie skaņu 

pastiprinātāja Altāri pušķo Virtuvē

Jūlijs
3. M. Biršs J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols
3. Latviešu ciemā
10. D. Stils J. Kārkliņš
17. M. Biršs J. Kārkliņš
17. Latviešu ciemā
24. D. Stils T. Pindard G. Pindard G. Pindard
31. M. Biršs I. & E. Ārīši E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte

Augusts
7. D. Stils J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols
7. Latviešu ciemā
14. M. Biršs T. Pindard G. Pindard G. Pindard
21. D. Stils J. Kārkliņš
21. Latviešu ciemā
28. M. Biršs J. Kārkliņš

Septembris
4. D. Stils J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols
4. Latviešu ciemā
11. M. Biršs T. Pindard G. Pindard G. Pindard
18. D. Stils J. Kārkliņš
18. Latviešu ciemā
25. M. Biršs I. & E. Ārīši E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte

Oktobris
2. D. Stils J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols
2. Latviešu ciemā
9. M. Biršs D. Stils
16. D. Stils T. Pindard G. Pindard G. Pindard
16. Latviešu ciemā
23. M. Biršs J. Kārkliņš
30. D. Stils M. Biršs

Latviešu ciemā7.
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AIZGĀJĒJU PELNU GULDĪŠANA UN IZMAKSA
SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS KAPSĒTĀ

Sarunas par pelnu guldīšanu Svētā Krusta baznīcas ģimenes kapsētā ir jāuzsāk ar draudzes kasieri  ANDRI 
ATVARU, kas Jūs informēs par urnas guldīšanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu un norādīs Jums 
urnas guldīšanas vietu.

Pelnu guldīšana un izmaksa finansiāliem draudzes locekļi 
Pelnu novietne ir divvietīga 
• pirmā pelnu guldīšana  $800
• otrā pelnu guldīšana  $800

Pelnu guldīšana un izmaksa tiem kas nav finansiāli draudzes locekļi
Pelnu novietne ir divvietīga
• pirmā pelnu guldīšana  $1600
• otrā pelnu guldīšana  $1600
Piezīme: Valdes kasieris vēlas veikt revīziju par draudzes locekļu samaksātajām kapu vai urnu vietām 

Sv. Krusta baznīcas nodalījumā Foknera kapsētā. Lai apstiprināt rezervāciju un samaksu, draudzes locekļi 
tiek aicināti nosūtīt valdes kasierim kopiju no izsniegtajām kvītīm.

PERMANENT PLACEMENT OF CREMATED REMAINS
AT HOLY CROSS LATVIAN SECTION,
SEVENTH AVE. FAWKNER CEMETERY.

Please contact our Treasurer ANDRIS ATVARS, who will explain the urn permanent placement process;

For a financial member of our congregation 
• 1st Urn placement  $800
• 2nd Urn placement  $800

For a non-financial member of our congregation
• 1st Urn placement  $1600
• 2nd Urn placement  $1600
Note: Each interment niche can accommodate two standard urns.

PAR AIZGĀJĒJU GULDINĀŠANU
MĀC. BUĢA VAI MĀC. KOCIŅA KAPOS

Draudzes locekļi, kas vēlas savas ģimenes aizgājējus guldināt māc. Buģa vai māc. Kociņa kapos, vispirms 
jāuzsāk sarunas ar draudzes mācītāju Daini Markovski: tālr. 9890 5797, mob. 0438 887 625. Mācītājs Dai-
nis Jūs informēs par guldīšanas procesu abos kapos.

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

INFORMĀCIJA
Draudzes mācītājs Dainis Markovskis no š.g. 23. jūlija līdz 19. augustam būs gadskārtējā atvaļinājumā.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MELBURNAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES 65 GADI
Evas Brenneres atmiņas par draudzes dibināšanu un sākuma gadiem

Svētdien, 10.  aprīlī, Melburnas Sv.  Krusta baznīcā notika Melburnas Evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes 
65. gadu jubilejai veltītais dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē Eva Brennere, kas ir viena no pirmajām 
draudzes loceklēm, dalījās savās atmiņās par senajām dienām.

Nenoliedzami, gal-
venā atzinība un patei-
cība par mūsu draudzes 
dibināšanu un ļoti ak-
tīvu darbību, īpaši sā-
kuma gados, pienākas 

prāvestam Arnoldam Grosbacham.
Mana pirmā saskare ar toreiz mā-

cītāju Grosbachu bija Delmenhorstas 
pilsētā Vācijā, netālu no Bremenha-
ven pilsētas un ostas, no kurienes lat-
viešu bēgļi un arī citi ar kuģiem devās 
uz Austrāliju. Delmenhorstas bēgļu 
nometnē mācītājs Grosbachs latvie-
šiem noturēja atvadu dievkalpojumu. 
Tas bija tik iespaidīgs un, tiešām, 
deva spēku, ticību un cerību nezinā-
mais nākotnei. Dažu dienu laikā Grosbachu ģimene 
ar kuģi Goya devās ceļā uz Austrāliju. Es ar vīru Ed-
garu un manu tēvu sekojām dienu vēlāk kuģī Fairsea. 
Abi kuģi iebrauca Melburnas ostā ar dienas atstarpi.

Mēs palikām uz dzīvi Melburnā. Kad uzzinājām, 
ka arī iespaidīgais mācītājs ir Melburnā un dibina 
draudzi, pievienojāmies tai.

Draudzes Dāmu komitejā
Bija laba sajūta tur piederēt – latviskā, kristīgā saimē. 

1953. gadā mani iesaistīja draudzes Dāmu komitejā; Ras-
ma Hartmane bija galvenā mudinātāja. Es laikam biju 
viena no visjaunākajām – agros 20. gados. Vairums tomēr 
bijām samērā jaunas, taču netrūka arī vecākas locekles ar 
zināmu dzīves un darba pieredzi, kas ļoti noderēja.

Tika jau rīkoti draudzes bazāri, un dāmu komi-
tejai bija pienākums apmeklēs draudzes locekļus un 
lūgt ziedojumus loterijai.

Mākslinieki un rokdarbnieces bieži ziedoja savus 
izstrādājumus; tie bija skaisti un vērtīgi vinnesti.

Ziedojumu vākšanā man reiz bija iedalīts Miča-
mas rajons, ko tanī laikā tikai sāka apbūvēt. Tur to-
mēr dzīvoja labs skaits draudzes locekļu pašu būvētās 
vai vēl tikai pusbūvētās mājas. Grūti bija ar adresēm; 
daudzām mājām vēl nebija mājas adreses numuru. 
Tā sanāca iet no mājas uz māju un prasīt, vai zin kur 
dzīvo meklētā persona vai ģimene. Tā staigājot, man 
pievienojās viens suns, pēc pāris mājām vēl viens un 
tad vēl un vēl... kamēr sanāca kāds pusducis. Man 
sametās bailes, un uzmanīgi virzījos uz automašīnu, 
kurā vīrs man sekoja, un tad fiksi spruku mašīnā iek-
šā. Man tiešām bija bailes, negribēju riskēt kautiņus 
ar suņiem, lai cik svarīgi bija draudzes uzdevums!

„Sprīdīši“
Sākot ar 1963. gadu, 20 gadus kalpoju Sprīdīšu bērnu 

vasaras nometnē kā saimniece, kādus 15 no tiem – kā 
virssaimniece. Par Sprīdīšiem varētu stāstīt visu pēcpus-
dienu. Visiem, kas tur piedalījās gan kā dalībnieki, gan 
darbinieki, ir jaukas, neizdzēšamas atmiņas. Ēdināmo 
skaits bija liels – vairākus gadus pāri par 150. Vēlākos ga-
dus bija labāk, bet sākuma gados virtuves apstākļi bija 
diezgan primitīvi. Nebija viegli, bet visi ar tādu prieku un 
aizrautību strādājām, ka varēja tikai brīnīties. Bērniem 
nometnē bija daudz nodarbību: vingrošana, peldēšana, 
vēl dažādi sporti, šķēršļu gājieni, ticības mācība, dziedāša-
na, tautas dejas, vakara ugunskuri ar priekšnesumiem un 
daudz kas cits. Ļoti svarīga bija noslēguma Masku balle. 
Vēlākos gadus bērniem jau no mājām bija kostīmi līdzi. 
Balli ievadīja Sprīdīšu karalis, – kas gan cits kā prāvests 
Grosbachs – sarkanā karaļa tērpā ar kroni galvā un zizli 
rokā un princesītēm – savām mazmeitiņām. No saim-
niecēm sagaidīja uzvedumu – to mums parasti sarakstīja 
Biruta Eglāja. Saimniece Brigita Zeidaka no mājām lī-
dzi atveda šujmašīnu un pašuva mūsu tērpus. Reizēm pat 
laimējās dabūt īstu režisoru – Juri Zemīti. Uzdevumi tik 
ļoti patika, ka daudzus atkārtojām draudzes sarīkojumos.

Domāju, ka viens otrs no klātesošiem to vēl atceras!
Par bērnu audzināšanu kristīgā un latviskā garā, 

kur mīlestība vienam pret otru un palīdzēt vajadzības 
brīdī ir tik svarīgi.

Tā nu gadījās – Sprīdīšos viesojās Austrālijas Latvie-
šu teātris no Melburnas ar uzvedumu bērniem. Aktrisei 
Valijai Ponei bija loma, kur bija jāsaka: „Ak, kā man gri-
bās ēst, kaut būtu gabaliņš maizes!“ Te no publikas uzleca 
kājās sprīdīšu puisēns Kaspars un iesaucās: „Es tev pa-

Sprīdīšu karalis (prāv. A. Grosbachs) ar princesītēm (viņa mazmei-
tas) un saimnieču uzveduma „Pelnrušķīte“ dažām dalībniecēm – 
princis ar 2 pavadoņiem un Pelnrušķīti (1973).
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JAUNS DZEJOĻU KRĀJUMS „SAULRIETĀ“
Autore Anna Švalbe, dzimusi Cinkus. Grāmatu sakārtojis un tehnisko apdari veicis Zigurds Švalbe. Autores 

zīmējumi. Dzejas krājums „Saulrietā“ izdots 2016. gadā.

Roka
Lai Dieva stiprā roka,
Kā drošais sargs ir klāt;
Kas visās dzīves vētrās
Spēj Tevi stiprināt.

Pie rokas ņem un vadi
Tos, kuri tumsā klīst,
Kas Dieva mīlestību
Vēl vienmēr nepazīst.

Anna Cinkus
no krājuma „Saulrietā“

līdzēšu, es zinu, kur ir maize; es tev to 
tūlīt atnesīšu,“ un aizskrēja uz netālo 
ēdamzāli, kur glabājās maize nākošām 
brokastīm, un atnesa vairākas šķēles un 
iedeva tās aktrisei, kas ļoti par to patei-
cās, bet nu bija ātri jāizdomā, kā lugu 
turpinās pēc negaidītās piedevas.

Sava baznīca
Un kur nu vēl lielais sasniegums, 

kad draudze bija pastāvējusi drusku 
pāri 20 gadiem. Mūsu pašu baznīcas 
celšana un iesvētīšana. Tas tiešām bija 
liels darbs, bet turpat visa draudze  – 
katrs pēc savām spējām, zināšanām un 
rocības tur piedalījās. Tam bija liels, vie-
nojošs spēks. Starp tiem latviešiem, kas 
devās bēgļu gaitās Otrā pasaules kara 
beigu posmā, bija labs skaits ar dzīves, darba un sabiedris-
kās vadības pieredzi. Daļa no tiem bija aktīvi sabiedriskā 
darbā un latvietības saglabāšanā bēgļu nometnēs Vācijā 
un tad atkal, uzsākot dzīvi Austrālijā.

Prāvestam Grosbacham bija talants šādus cilvēkus 
iesaistīt draudzes darbā, bet nu jau ļoti daudzi no vi-
ņiem ir aizsaulē.

Laiks nestāv uz vietas, mainās apstākļi, mainās 
uzskati, mainās prioritātes.

Daudzās ģimenēs ir pieaugusi trešā paaudze un 
ceturtā; – oriģinālo ieceļotāju mazmazbērni nav ne-
kāds retums.

Nevaram sagaidīt no viņiem to pašu sabiedriskā dar-

bā, ieskaitot draudzi, ko gribēja un darīja viņu priekšteči.
Esam ļoti pateicīgi tiem jaunākiem un arī ne tik 

jauniem, bet tomēr vēl spējīgiem draudzes locekļiem, 
kas veic draudzes darbu.

Paldies draudzes mācītājam, paldies viņa māmiņai, 
kas te veica visādus darbus, kad bija šeit. Vēlam sekmes 
piesaistīt vairāk palīgu, lai mūsu draudze un baznīca vēl 
ilgi turpina pastāvēt; lai tiem, kam tas ir svarīgi, var savu 
mūžu nodzīvot pie savas iemīļotās draudzes un baznīcas, 
un lai tas būtu arī nozīmīgi mūsu nākošajām paaudzēm.

Lai Dievs mums palīdz!
Eva Brennere
2016. gada aprīlī

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

Sv. Krusta baznīcas iesvētīšana 1972. g. 8. oktobrī. Aiz Austrālijas 
karoga arhibīskaps Lūsis ar zizli.

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



Draudzes Vēstis 14 Nr. 11

AK, BRĀĻI, BRĀĻI…
Šķita, lai nu no kurienes, bet no baznīcas gan būs iz-

vējojis padomju gars, tomēr šodien tas dzen modificētas 
atvases. Kā rāda LELB sinodes balsojums par to, ka or-
dināciju var lūgt tikai vīrieši, tas gars ir dzīvīgs. Ak, brā-
ļi, brāļi Kristū, vai tagad jūs jūtaties drošībā? Kā gan jūs 
sarunāsieties ar sievietēm mācītājām un luterāņiem visā 
plašajā pasaulē?

Ilgus gadus es esmu piedalījusies garīgo darbinieku 
eksaminācijas komisijas darbā un vērojusi arī tās nedau-
dzās sievietes, kuras bija sajutušas kalpošanas aicinājumu. 
Viņas zināja, ka augstākais, uz ko drīkst cerēt, kalpojot 
Latvijā, ir grūtais kapelāna vai evaņģēlista amats. Teolo-
ģijā viņas bija galvas tiesu pārākas par dažu labu vīriešu 
kārtas kandidātu, taču tas neko nemainīja. Vai šis arī nav 
viens no galvenajiem viņu neordinēšanas iemesliem? Kad 
psiholoģiskās problēmas pārvērš par teoloģiskajām, sekas 
ir graujošas. Dievs izredz, cilvēkiem padomu neprasot. Ne 
viens vien ordinētais vīrietis ir izrādījies par postu baz-
nīcai. Vārdus: „Sievas lai draudzes sapulcēs cieš klusu, kā 
tas parasts visās ticīgo draudzēs, jo tām neklājas runāt, bet 
jābūt paklausīgām, kā arī bauslība to nosaka,“ ir teicis nevis 
Jēzus, bet vīrietis Pāvils. Kaut gan lielai ļaužu daļai to ir 
sāpīgi atzīt, visu izšķir spējas, nevis dzimums.

Diemžēl ir daudz cilvēku, arhibīskapu Jāni Vanagu 
ieskaitot, kuru uzskatus nekas un neviens nespēj mainīt. 

Bet vēl skumjāk, ka Latvijas garīdznieku vidū ir ne ma-
zums tādu, kuri tāpat kā padomju laikā dzīvo dubultdzī-
vi – klusībā viņi gan atzīst, ka aicinājums nešķiro cilvēkus 
pēc dzimuma, taču skaļi pateikt to neuzdrīkstas, jo (tā-
pat, kā tas ir laicīgajā pasaulē) ir atkarīgi no priekšniecības 
labvēlības. Tā ir baisa lieta, kad jāliekuļo gan cilvēku, gan 
Dieva priekšā. Īpaši neapskaužamā situācijā tagad būs tās 
dažas Latvijā vēl patlaban kalpojošās mācītājas. Lai nu 
kādi būtu LELB vadības īstenie apsvērumi, viens gan ir 
skaidrs – tā ir vēl viena mūsu tautas šķelšana.

1996. gadā man bija tā laime viesoties Amerikas lat-
viešu draudzēs un arī piedalīties VIII sinodes dievkalpo-
jumos. Tādu garīgo atbrīvotību un savstarpēju labvēlību 
es nedz pirms tam, nedz vēlāk Latvijā diemžēl neesmu 
piedzīvojusi. Sievietes mācītājas stāvēja blakus vīriešiem 
mācītājiem, un tas ļāva noticēt, ka ir iespējama pasaule, 
kurā, kā Rakstos sacījis tas pats Pāvils: „tur nav ne jūda, 
ne grieķa, nav ne verga, nedz svabadā, tur nav ne vīrieša, 
nedz sievietes, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.“ Tāda pasau-
le ir iespējama, jautājums tikai, vai mēs to vēlamies?

Anda Līce
Draudzes Vēstīm Nr.11
Pirmpublicējums LA

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

LELBĀL NOSTIPRINĀS DZIMTENĒ
31. maijā uz apgabala dibināšanas sinodi sanāca Lat-

vijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELBĀL) Latvi-
jas draudzes un to garīdznieki. Tajā piedalījās LELBĀL 
arhibīskape Lauma Zušēvica, LELBĀL Virsvaldes locek-
ļi, LELBĀL četru Latvijas draudžu locekļi un garīdznie-
ki. Tāpat uz LELBĀL Latvijas apgabala dibināšanas sino-
di bija aicināti pārstāvji no citiem baznīcas apgabaliem, 
kā arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas garīdznieki 
un arhibīskaps Jānis Vanags.

Uz  jaundibināmā apgabala prāvesta amatu LELBĀL 
sinodē kandidēja mācītājs Kārlis Žols. K. Žols, iepazīs-
tinot ar LELBĀL mērķiem Latvijā, norāda – „Luteriskā 
baznīca citur pasaulē ir atšķirīga. Šo, nedaudz citādāko lu-
teriskās baznīcas dimensiju, Latvijā vēlas ienest LELBĀL – 
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas. Šo-
brīd Latvijā to pārstāv četras draudzes un deviņi Latvijā 
kalpojoši garīdznieki. Vēsturiski LELBĀL ir veidojusies no 
Otrā pasaules kara laikā Latviju atstājušajiem Latvijas 
draudžu locekļiem (arhibīskapa un lielas daļas prāvestu 
un citu garīdznieku), kas pēc kara Rietumu pasaulē varēja 
brīvi īstenot savu reliģisko pārliecību - kā leģitīms, tiesisks 
turpinājums Latvijas luteriskajai baznīcai, kas okupāciju 
rezultātā tika faktiski iznīcināta. Latvijas Evaņģēliski lute-
riskā baznīca ārpus Latvijas sevi uzskata par vismaz tikpat 
patiesu mantinieci tai LELB, kas pastāvēja līdz Otrajam 
pasaules karam, kā tā atlikusī LELB daļa, kura neizbēgami 
nonāca PSRS varas iestāžu kontroles sfērā.“

LELBĀL Latvijas apgabala dibināšanas sinode iesākās 
ar svinīgu dievkalpojumu Sv.  Pestītāja (anglikāņu) baz-
nīcā Rīgā, 31. maijā, plkst. 10.30 un vēlāk turpinājās ar 
sinodes darba sesiju Latvijas Universitātē.

Jāatzīmē, ka LELBĀL Latvijas apgabala dibināšanas 
sinode vienlaikus sakrita ar brīdi, kad LELB savā sinodē 
lema par pilnīgu sieviešu ordinācijas aizliegumu, to no-
stiprinot LELB Satversmē. LELB arhibīskapa Jāņa Vana-
ga prakse daudzu gadu garumā ir liecinājusi par vēlmi 
pilnībā atstumt sievietes no kalpošanas garīdznieku ama-
tos LELB.

Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu nodibināja 
1922. gadā, kad Latvija bija kļuvusi par neatkarīgu valsti 
1918. gadā. Baznīcu, ko tagad sauc par Latvijas Evaņģē-
liski Luterisko Baznīcu Ārpus Latvijas (LELBĀL), izvei-
doja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija 
okupēta un iekļauta Padomju Savienībā. Kāda puse lat-
viešu luterāņu mācītāju, ieskaitot arhibīskapu un vairumu 
prāvestu, bija atstājuši Latviju un 1944. gadā atradās trim-
dā. Kādus nākamos desmit gadus viņi pārstāvēja Latvijas 
Evaņģēliski Luterisko Baznīcu starptautiskos forumos, 
piemēram, kā Pasaules Luterāņu Federācijas locekļi dibi-
nātāji. Viņi arī pārveidoja savas baznīcas administratīvo 
struktūru, lai tā atbilstu dzīvei trimdas apstākļos. Latvie-
šu bēgļi, ieskaitot mācītājus, izceļoja uz visām pasaules 
malām, kur tie nodibināja draudzes: Eiropā – galvenokārt 
Rietumvācijā, Lielbritānijā un Zviedrijā; Amerikā – gal-
venokārt ASV un Kanādā, kā arī Dienvidamerikā; Aus-
trālijā un Jaunzēlandē.

Māc. Guntars Rēboks,
tālr. 22085148, e-pasts: guntarsreboks@gmail.com
Māc. Rinalds Gulbis,
tālr. 28816176, e-pasts: rinalds.gulbis@gmail.com

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DRAUDZES DARBINIEKI – OFFICE BEARERS
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 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 un 
biedrzinis
Treasurer and Registrar
Andris Atvars

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

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Draudzes finanses
Congregation Finances
Andrejs Daliņš

e-pasts: andrejsdalins@yahoo.com Mob. 0477 181 207

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

Sarīkojumu vadītāja
Functions and Events 
Organizer 
Kristīne Saulīte

PO Box 390, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: saulitis.kristine@gmail.com Tel. 9830 0101

Dāmu kopas pārstāve 
Ladies Aux. Representative
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, Mt. Waverley, VIC 3149 Tel. 9807 1904

Arhivārs
Archival Materials
Jānis Dēliņš

e-pasts: latcon@ozemail.com.au Tel. 9824 0707

Draudzes nākotne
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 16 Nr. 11

SATURA RĀDĪTĀJS
Māc. Dainis „... kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā vārdā...“ 1, 2
Kārlis Kasparsons No draudzes priekšnieka rakstāmgalda 2, 3
*** Pārmaiņas draudzes dzīvē 4
*** MLELD gadskārtējā pilnsapulce 4, 5
Eduards Lēmanis Our Future! Report. 6
Māc. Kolvins Makfersons Vēsas dienas – silta sadraudzība 6
Andris Atvars Draudzes nodevas un ziedojumi 7
*** Dievkalpojumi 8, 9
*** Baznīcas kalendārs ģimenei un sabiedrībai 9
*** Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras 9
*** Dievkalpojumu dežūras 10
*** Aizgājēju pelnu guldīšana un izmaksa 11
*** Informācija par mācītāja atvaļinājumu 11
Eva Brennere Par draudzes dibināšanu un sākuma gadiem 12, 13
Anna Cinkus Jauns dzejoļu krājums „Saulrietā“ 13
Māc. G. Rēboks, LELBĀL nostiprinās dzimtenē 14

māc. R. Gulbis
Anda Līce Ak brāļi, brāļi... 14
*** Draudzes darbinieki – Office bearers 15
*** Satura rādītājs 16

2016. gada 26. – 27. novembrī
Melburnas Svētā Krusta baznīcā

notiks

ALELDA Sinode
ar LELBĀL arhibīskapes Laumas Zušēvicas piedalīšanos

MLELD GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE – 2016
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks 

svētdien, 2016. gada 21. augustā plkst. 11.00 
40 Warrigal Road, Surrey Hills VIC 3127

Finansiālam draudzes loceklim, kas ir klāt pilnsapulcē un piereģistrējis savu klātbūtni, ir viena balss. 
Balsstiesīgie draudzes locekļi būs tie, kas samaksājuši draudzes nodevu par 2015/2016 finansiālo gadu, 

reģistrējuši savu klātbūtni pilnsapulcē un saņēmuši balsošanas zīmītes.

Pilnsapulcē nevarēs samaksāt nodevas un tikai finansiāliem locekļiem būs balsstiesības!

MLELD Valde


