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atklājot LELBĀL Latvijā Sinodi 2016. gada 31. maijā

No nākotnes ja skatās – Viss ir pērns. Man vecāmāte teica: „Dievs nav mazais bērns.“
Viņš stāv tur nākotnē, Viņš redz, kā vārpas vārpos. Viņš arī redz, Kā es te maziņš kārpos.
Kas sarūsēs, lai rūs, – Viss iet un plūst. Tur, kur Viņš stāv, Tur jauna zvaigzne būs!

Kristus mums šī jaunā zvaigzne mūžīgā, kas iedrošina cerībā, jo ir tas pats 
vakar, šodien un mūžos! (Ebr. 13:8). Dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi liek do-
māt par laika plūsmu un To, kas vakar un šodien un rīt vada visu laika plūsmu. 
Pirms 26 gadiem Kanādā, Toronto, Sv. Andreja draudzes telpās bija klāt divi, 
tagad pie Dieva aizsaukti arhibīskapi: Arnolds Lūsis un Kārlis Gailītis. Bija pul-
cējusies LELBA savai Sinodei. Uzrunai man toreiz tika uzdotā tēma: „Skats 
mūsu un Latvijas Baznīcas nākotnē no šī krasta...“ Bija cerību pilns laiks! Šodien, 

ticu, vairākas toreizējās cerības piepildās, kaut ne tā, kā mēs jebkad būtu varējuši paredzēt. 
Tādēļ arī šodien, nākotnē raugoties, apliecinām paļāvību Tam, kas vada visu laika plūsmu.

Toronto teiktai uzrunai izvēlējos tekstus no Jāņa atklāsmes grāmatas, kur pierakstītas itin 
praktiskas ziņas septiņām draudzēm. Teksti arī atklāj brīnumu pilno Dieva Gara dāvināto 
nākotnes vīzija. Jānis raksta no ieslodzījuma Patmas salā. Mūsu laikā Patmas salas iedzīvotāji 
cīnās ar vajadzību palīdzēt bēgļiem, kas riskē visu, lai tiktu tās krastā. Tie bēg no tiem, kas 
nežēlīgi apdraud viņu dzīvības.

Līdzīgi reiz darīja latvieši, kas kopā ar mūsu Baznīcas arhibīskapu Grīnbergu, komunistu 
briesmu un izsūtīšanas apdraudēti, devās bēgļu gaitās, glābjot savas dzīvības. Ticu, ka viņi 
bija pārliecināti, ka, tā darot, viņi saglabā arī Latvijas ev.  lut. Baznīcas nākotni no galīgas 
izpostīšanas. Kara laika briesmās un bēgļu ceļā netika pārtraukts Latvijas ev. lut. Baznīcas 
darbs. Kopā ar savu tautu mūsu garīdznieki lūdza par visiem, kas bija ap viņiem svešās zemēs, 
un par tiem, kas bija izsūtīti vai palika Latvijā, un darīja visu, lai izdzīvotu briesmās un uzti-
cībā Dievam kalpotu okupētā zemē. Izkaisīti pasaulē, LELBĀL turpināja lūgt par brāļiem un 
māsām gan Latvijā, visur, kur turpinājās Dieva darbs patvēruma zemēs.

Šodien no sirds izlūdzamies Dieva svētību, dibinot LELBĀL Latvijā apgabalu. Atgrie-
žas mūsu Baznīca Latvijā, cerībā sludināt Kristus evaņģēliju, kalpot Kristus mīlestības garā. 
Paldies Dievam, ka jūs esat klāt no Rīgas evaņģēliskās draudzes, Brāļu reformātu draudzes, 
no Aizputes Sv. Jāņa un Valtaiķu draudzēm! Jau gadiem jūs esat uzticīgi sludinājuši Kristus 
žēlastības, mīlestības un prieka vēsti un vārdus pārvērtuši darbos, kas nesuši svētību jūsu 
draudžu locekļiem un citiem Dieva bērniem Latvijā. Lai Dievs turpina svētīt un iedvesmot!
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Jāņa atklāsmes grāmatā draudžu vadītājus sauc par eņģeļiem, Dieva sūtītiem! Praktiskos norā-
dījumus lasot, ir zīmīgi, cik labi Dieva Gars pazīst katras draudzes stiprās un vājās puses. Ir labi 
iepazīties ar savām draudzēm, ir labi mācīties nenobīties no domu izmaiņas, pat no aizrādījumiem, 
kam līdztekas atskan ieteikumi un iedrošinājumi mainīt to, kas iespējams mūsu darbībā, lai tā nestu 
lielāku svētību. Jāņa atklāsmes grāmata atklāj, ka Laodikejas draudzei bija jācīnās pret remdenību. 
Atskan mudinājums; esi dedzīgs, iekarsies un atgriezies! Sardas draudze dzird Dieva Gara vērtēju-
mu, ka viņi bija kā miruši! Tai atskan pavēle uzmosties un būt nomodā! Zinot Smirnas draudzes 
ciešanas, Gars stiprina nebīties, tas mudina nezaudēt cerību vai uzticību.

Latviešu bēgļi pa pasauli izklīda, bet mūsu brāļi un māsas Kristū bija uzticīgi Dievam! Tie uzreiz 
dibināja draudzes, būvēja, sanāca dievkalpojumos. Baznīca bija klāt tur, kur viņi sāka dzīvi kā no 
jauna! Draudzes bija uzticīgas Dievam, tās turpināja cīnīties, un vēl cīnās pret remdenību vai bailēm 
par mūsu Baznīcas nākotni. Ar laiku LELBĀL izveidojās par Baznīcu, kurā bija manāma liela dažā-
dība. Nonākot teoloģiskās diskusijās un debatēs par Bībeles interpretāciju, par liturģiju, par praktis-
kiem jautājumiem, paldies Dievam, tā gandrīz vienmēr ir spējusi dažādībā saredzēt Dieva varenību 
un izaicinājumu, atrast kopēju valodu un mērķus, vietu katram un katrai, kas Kristus aicināti seko 
un kalpo Viņam, mūsu Kungam.

Kad 1991. gadā Latvija atguva neatkarību, LELBĀL ar lielu prieku izveidoja māsu draudžu at-
tiecības. Kristus mīlestībā tika celts lūgšanu un sadarbības tilts! Uz Latvijas Universitātes teoloģijas 
fakultāti devās mācīt daudzi LELBĀL garīdznieki. Ticu, ka viņi ir dziļi ietekmējuši un iedrošinā-
juši topošos LELBĀL garīdzniekus un garīdznieces. Starp tiem bija un ir: māc Dr. Visvaldis Klīve, 
māc. Dr. Egīls Grīslis, māc. Dr. Juris Cālītis, māc. Laris Saliņš, arh. Emer. Elmārs Ernsts Rozītis, 
māc. Dr. Inese Radziņa, prāv. Alberts Ozols, māc. Dr. Dace Skudiņa un prāv. Dr. Vilis Vārsbergs, 
māc. Dr. Imants Kalniņš un citi. Paldies viņiem, jo nekad jau nezinām, kura sirds atvērās Kristus 
aicinājumam dēļ viņu pasniegtām mācībām.

Domāju par viņu ietekmi, kad lasīju māc. Vara Bitenieka vārdus, raksturojot LELBĀL. Viņš tos 
pirms dažām dienām ātri pierakstīja Vācijas garīdznieku sanāksmē, Annabergā, pēc pārrunām par 
mūsu identitāti. Viņš rakstīja:

LELBĀL ir:
1. par sieviešu ordināciju;
2. par akadēmisku un zinātnisku teoloģiju;
3. par ekumēni – tā izjūt atbildību iet kopā ar citām konfesijām uz dialoga pamata;
4. atvērta Baznīca – diakonijai, un daudzām sabiedriskām tēmām. LELBĀL nebūvē apkārtējo 

pasauli kā draudu sev, bet apzinās sevi kā līdzstrādnieku (ci) vai līdzatbildīgo Kristus mīles-
tības vēsts pasludināšanā;

5. Kristus miesa līdzīgi kā citas evaņģēliskas baznīcas (landeskirhes), kas ietilpst PLF. Un kurā 
apzinās atbildību, kas tai uzlikta.

Dibinot LELBĀL apgabalu Latvijā, lai paldies Dievam, ka te jau likts stiprs pamats, uz kuru 
tālāk būvēt. Mums jau ir daudz par ko pateikties.

LELBĀL nav skaitliski liela Baznīca, bet tā nav maza, ja tik Dievs piešķir spēku, gudrību, bet arī 
pārliecību, ka katram jāturpina garīgi augt! Jāturpina izglītoties, kristiski izvērtēt notikumus un ten-
dences pasaulē. Jāturpina mācīties kā saprotamā valodā pārtulkot Bībeles patiesības, lai tās dvēselēs 
pārtop par mūžīgām patiesībām. Tas nebūt nenozīmē ka šī kristiskā, vēsturiskā pieeja Dieva Vārdam 
aizved visatļautībā. Pāri visam, LELBĀL cer vienmēr un visur, cik pilnīgi iespējams, piepildīt Kris-
tus augstāko mīlestības bausli. Ja tiek pāri darīts, skādēts Kristus darbs, tad LELBĀL stāv gatava 
saukt pie atbildības. Līdz ar Mārtiņu Luteru, apzināmies, ka vienlaicīgi esam grēcinieki un apžēloti! 
Lūdzot pēc piedošanas un žēlastības, Dievs lai dod arī aizstāvēt to, kas ir taisnīgs un svēts Viņa acīs.

Par Baznīcas svētumu reiz rakstīja komunisma upuris, māc. Dr. Edgars Rumba: „Baznīcas svētu-
mu nenosaka viņas locekļu spējas vai īpašības, bet svētais Dievs, kas ar Svēto Garu draudzi sapulcina un 
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vieno savā svētajā Dēlā Kristū Jēzū... Baznīca ir svēta tādēļ, ka Dievs to ir izredzējis un tā ir Dieva, jeb 
Kristus baznīca. Ne svinīgās kulta norises, ne dievlūdzēju svētcere, ne svētbildes, ne vīraks, ne cienījamās 
gadsimtu tradīcijas dara draudzi svētu, bet tas Dievs, kas pavēlējis: „Esiet svēti, jo Es esmu svēts.“ (3. 
Mozus 11:44; I Pēt. 1:16).“

Dievs mūs ir svētījis ar spēcīgiem Kristus lieciniekiem, kas nebīstas atgādināt, pārbaudīt mūsu 
Baznīcu, vai ļaujam to vadīt Dieva Garam, kas dzīvu dara! Katru tās locekli un visus kopā. Ieejot 
jaunā darbības posmā, paldies Dievam, mēs neesam vieni! Mēs varam mācīties no citām Baznīcām 
un kristīgiem misionāriem. Reiz nelaiķis arh. Lūsis stāstīja par pirmajiem misionāriem Kanādas 
pašos ziemeļos. Tie ar sirds degsmi bija sludinājuši Kristus evaņģēliju eskimosiem, kas tik grozīju-
ši galvas, neskaidrībā par Ciešanu laika dziesmu, kurā godināts šķīstais Dieva jēriņš. Tādu jēriņu 
viņi nekad nebija redzējuši. Pēc pārdomām un lūgšanām misionāri atraduši atrisinājumu; nākamā 
dievkalpojumā dievlūdzēji eskmimosi dziedāja: Ak šķīstais, Dieva ronīt! Ronīša tēlu viņi pazina, tas 
uzrunāja viņu sirdis. Vieglāk tapa Kristum sekot un pat ar prieku kalpot ar tik atšķirīgiem Dieva 
bērniem.

Cik gan daudz un dažādi mēs esam Dieva bērni un Kristus liecinieki, kas kopā veido Viņa Baznī-
cu, Kristus dzīvo mieru. Tā vienmēr bijis. Pēteris, Pāvils, Jēkabs? Evaņģēlisti Matejs, Marks, Lūkas, 
Jānis – katrs tik atšķirīgi raksta, sludina, kaut visi smēlās no vienas mūžīgās dzīvības un patiesības 
akas, no Dieva vārdiem. Ko gan Pāvils neriskēja, kad rakstīja: „Jūdiem es biju kā jūds, lai iemantotu 
jūdus, tiem, kas zem bauslības, kā tāds, kas zem bauslības, – tomēr tāds nebūdams, – lai iemantotu tos, 
kas zem bauslības. Tiem, kas bauslību nepazīst, es biju kā tāds, kas bez bauslības, – tomēr es biju brīvs 
no Dieva bauslības, es biju zem Kristus bauslības, – lai iegūtu tos, kas nepazīst bauslību. Vājajiem es biju 
vājš, lai iemantotu vājos. Ikvienam biju tāds, kāds viņš ir, lai vismaz kaut dažus izglābtu. Bet to visu 
es daru evaņģēlija dēļ, lai būtu pie tā līdzdalīgs.“ ( I Kor. 9: 20-23) Nāca prātā amata brāļa, mācītāja 
Mārtiņa Urdzes vārdi, liecinot, ka, ja LELB pieņems rezolūciju pret sieviešu ordināciju, viņš taps par 
sievieti! Un viss, lai patiesi mums visiem būtu daļa pie Kristus evaņģēlija.

Reiz 1948. gadā prāvests Ķūllītis rakstīja: Dievs nekā nenokavē. Nenokavēsim šo laiku, arī sevi 
stiprinot apziņā, tev nepietrūks spēka, jo Dieva Vārds saka, mans spēks nespēkā varens parādās.

Noslēdzot, LELBĀL Latvijai novēlu Dieva svētību un lūdzu, kaut dzejnieka A. Sirmā vārdi ie-
dvesmotu mūsu pateicību Trīsvienīgam Dievam, kas patiesi ir un būs mīlestība!

Ir vaļā logs Kā cerība uz gaismu,
Kā ticība, Kas eņģeļ‘ spārniem nes
Pār nāves baismu,
Kā bērnus Mūsu dvēseles.

Ir vaļā logs Kā svētnīca, kā telpa,
Kur mūžība Kā altārglezna blāv,
Ko gleznojusi Dieva gaišā elpa,
Un gleznā dzīvība Kā brīnums stāv.

Ir vaļā logs... Es mierīgs eju iekšā,
Un viegli top it viss, Kas bijis grūts.
Es brīnā apstājos: Tur mīlestības priekšā
Dievs ceļos nometies Par mani lūdz.

+ Lauma
Lauma Zušēvica
Arhibīskape

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ

Mūžībā aizgājuši
Elza Bērziņa 6.06.1913. – 9.07.2016.
Varis Pūce 12.05.1936. – 25.08.2016.
Skaidrīte Leinasars 29.09.1920. – 1.09.2016.
Vilis Padoms 13.10.1950. – 15.09.2016.

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

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

GANA RAKSTS
„Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas diena“ (2. Kor. 6:2b)

Lai pateicība Dievam, ka mēs vēl dzīvojam Viņa labvēlības laikā!
Mūsu draudze 11. septembrī nosvinēja draudzes pļaujas svētkus.
Zīmīgi, ka Austrālijā mēs svinam pļaujas-pateicības svētkus pavasara mēnesī nevis rudenī. 

Tas kārtējo reizi apliecina, ka katra diena savā ziņā ir sēja un pļauja. Dievs mums visu devis 
ir ar savu nozīmi, lai mēs viņa dāvanas izmantotu pareizi un svētīgi! Īstenībā, mums pieder 
tikai šī konkrētā diena un laiks!

Ilgāku laiku dzīvojot uz šīs pasaules, mēs arvien vairāk un skaidrāk apzināmies, ka mūsu 
dzīves laiks ir īss. Laiks nepieder mums, tas ir savā ziņā aizdevums (dāvana!), jo viss laiks pieder Dievam.

Mārtiņš Luters kādā no saviem sprediķiem raksta: „Kristus saka: „Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, ka 
jūs topat par gaismas bērniem“ (Jņ.12:36). Tāpat arī apustulis Pāvils (2.Kor.6:1-2) citē pravieša Jesajas vārdus: 
„Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena“ (Jes.49:8). Tādēļ pielūkojiet,– viņš saka,– 
„lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši“, tas ir, lai jūs nepalaistu garām savu pestīšanu, bet izmantotu to, 
kamēr varat, palīdzēdami vairot Dieva valstību – jūsu un citu cilvēku pestīšanas dēļ; un neatlieciet to uz vēlāku 
laiku, jo tad labvēlīgais laiks varētu nemanāmi paskriet garām. Tā apustulis saka: „Tad nu, kamēr mums ir laiks, 
darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas pieder pie mūsu saimes“ (Gal.6:10). Itin kā viņš gribētu sacīt: palīdziet darīt 
labu, kamēr varat; jūs būsit pārsteigti, redzēdami, kā laiks izslīd jums caur pirkstiem. Tādēļ nepieviliet paši sevi 
un nedomājiet: ak, es jau vēl varēšu sākt darīt labu pēc viena, diviem vai trijiem gadiem. Tās ir nevērīgu cilvēku 
neizpratnes pilnās, negudrās domas; viņi palaiž garām savu pestīšanu, kad tā ir pieejama – pirms vēl paguvuši to 
pamanīt. Tie nedomā, kāds ir Dieva prāts, bet noliek to malā, līdz būs nokārtojuši savas lietas; un ik reizi viņi 
ir vilcinājušies pārāk ilgi.“

Pāvils aicina: „Izmanto šo laiku, šo Dieva doto laiku tagad, šodien: jo tagad ir vislabvēlīgākais laiks: 
redzi,  tagad ir pestīšanas diena“ (2.Kor.6:2b). Dievs vēlas mūs lietot šodien, nevis kaut kad, kādreiz nā-
kotnē,– bet tieši tagad!

Lai Dievs svētī, ka ar pateicību varam saņemt visas lietas no Viņa rokām, tās lietot un darīt citus bagātus, 
jo vēl ir Baznīcas gada pļaujas svētki, bet, reiz mēs paši būsim Dieva pļauja.

Sirsnībā,
māc. Dainis

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MŪSU JUBILĀRES
2016. gada 18. jūlijā Veltai Bērziņai palika 100.
2016. gada 12. augustā Lidijai Treimanei palika 100.

DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
PAR DRAUDZES PILNSAPULCI

Draudzes gadskārtējā pilnsapulcē, 21. augustā, Sv. Krusta baznīcas zālē pulcējās 51 drau-
dzes loceklis. Pēc mācītāja Daiņa Markovska novadītās lūgšanas, pilnsapulce ievēlēja valdes 
priekšnieku Kārli Kasparsonu par vadītāju, Jāni Kārkliņu par sekretāru, Arni Vējiņu un 
Guntu Delveri par balss skaitītājiem. Darba kārtas punktos tika pārrunāts mazais draudzes 
nodevu maksātāju skaits un mazais apmeklētāju skaits dievkalpojumos. Draudzes demo-
grāfija rāda, ka vairākums no draudzes locekļiem ir sirmgalvji. Valdes priekšnieks ierosina, 
ka būtu laiks sagatavot draudzei diakonijas programmu mācītāja pārraudzībā. Pilnsapulce 
ierosinājumu atbalsta un atstāj izkārtošanu valdes rokās.

Kasieris Andris Atvars ziņo par draudzes finansēm un uzsver, ka budžeti pēdējās četrās pilnsapulcēs ir 
bijuši ar iztrūkumu un var sagaidīt, ka turpmākie budžeti arī būs ar iztrūkumu. 

Priekšpēdējā darba kārtas punktā draudzes valde sniedza sagatavotus ziņojumus par draudzes nākotni. 
Ziņojumā tika uzsvērts draudzes demogrāfiskais stāvoklis pēc vecumu grupējumiem līdz 89 gadu vecumam. 
Valdes loceklis Andrejs Daliņs bija sagatavojis 15 gadu grafiku, sākot ar 2016. g., pielietojot pieejamo ABS 
(Australian Bureau of Statistics) statistiku. Grafs parāda skaitļus, kā draudzes skaits dabīgi samazināsies. 
Draudzes loceklis Ēriks Vēliņš pasniedza pilnsapulcei savu prognozi Kas visvairāk iespaidos draudzes nākotni. 
Ēriks ņēma vērā straujo pieaugumu draudzes nodevu NEMAKSĀTĀJU skaitā, kā arī manāmu pieaugumu 
no tiem, kas draudzi atstājuši. Abus rakstus varat lasīt šinīs Draudzes Vēstīs. Kārlis Kasparsons ierosina val-
dei iepazīties ar Ērika ieteikumiem un sniegt 2017. gada pilnsapulcei konkrētu plānu par draudzes nākotni. 
Pilnsapulce vienbalsīgi piekrīt ierosinājumam un uzdod valdei sagatavot plānu līdz nākošai pilnsapulcei.

Pilnsapulce ar balss vairākumu pieņēma sekojošās valdes propozīcijas: 
1. Ka ar uzglabātajiem Sprīdīšu naudas līdzekļiem valde nodibina SPRĪDĪŠU STIPENDIJAS, lai veici-

nātu bērnu un jaunatnes latvisko audzināšanu;
2. Sākot ar š.g. oktobra mēnesi, valde proponē ievest sekojošās maiņas draudzes dievkalpojumu sarakstā:

i. Katru mēnesi tiks noturēti divi svētdienas rīta dievkalpojumi Sv. Krusta baznīcā, 
ii. Katru mēnesi tiks noturēti divi svētdienās rīta dievkalpojumi Latviešu ciemā.

3. Samazināta draudzes nodeva pienākas sekojošiem draudzes locekļiem:
i. Aktīviem studentiem starp 16 un 20 gadiem un
ii. Draudzes locekļiem, kas saņem PILNU VALSTS PENSIJU.

4. Sākot ar 2017. gada janvāri, Sv. Krusta baznīcas kapsētā Fawkner kapos:
i. Draudzes loceklis nevarēs sev iegādāties kapavietu, samaksājot uz priekšu; 
ii. Draudzes loceklis nevarēs sev iegādāties urnas vietu, samaksājot uz priekšu. 

Pēc pilnsapulces sekoja dāmu kopas sagatavotais kafijas galds, un turpinājās pārrunas par Melburnas 
Latviešu ev. lut. draudzes nākotni.

Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks

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

Velta Bērziņa.
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –

no vismazākā līdz pat lielākajam!

Izsakām īpašu paldies par sekojošo ziedojumu
Anonīms – $ 10 000 baznīcas remontam

Ziedojumi pāri par $100:
Juris un Maija Mašinskas, Kārlis un Silvija Freiverts, Grieta un Rolands Šķoba, Zigurds Kaņepe, Ērika 
Pētersone, Austra Šloss.

Ziedojumi līdz $100:
Ilga Junge, Anna Švalbe, Marta Apine, Mudīte Cunskis, Dzidra Luste, Lidija Ķikuta.

Ziedojumi līdz $50:
Lidija Bergmansone, Aija Fabinski, Lonija Celma, Ināra un Leonards Langenfelds, Asja Bērziņa.

DRAUDZES NODEVAS – 2016./2017.
Gadskārtējās nodevas

Šī gada pilnsapulcē svētdien, 21. augustā, apstiprināja 2016/2017. g. nodevas, t.i.,:
pilnā nodeva – $175
pazeminātā nodeva – $125
Vēlreiz atgādinu, ka „draudzes nodevu atlaide pienākas studentiem starp 16 un 20 gadiem un sa-

mazinātā nodeva pienākas tikai tiem draudzes locekļiem, kas saņem valsts PILNU PENSIJU“. Pārējie 
locekļi pensionāru gados skaitās Self Funded Retirees, un nodeva ir $175.

Lūdzu tiem centīgajiem draudzes locekļiem, kas jau uz priekšu bija samaksājuši nodevas par pagājušo 
gadu likmēm, atsūtiet papildu samaksu.

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 pēdējo reizi tiem 46 draudzes locekļiem, kas vēl nav samaksājuši 2015/16 finansiālā gada no-

devas (kopsummā $6 925): lūdzu, nekavējoši tās nokārtot!

Pļaujas svētki 11.09.2016. – atlikums $1035.

Andris Atvars
Draudzes kasieris

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MĀCĪTĀJA ZIŅOJUMS PILNSAPULCĒ
Laikā no 2015.gada 1. augusta līdz 2016. gada 20. augustam

Dievkalpojumi 83
Svētā Krusta baznīcā 55
Latviešu ciemā 26
Futskrejā 2

Svētbrīži 6

Draudzes locekļu apmeklējumi mājās 148
Draudzes locekļu apmeklējumi Latviešu ciemā 284
Draudzes locekļu apmeklējumi slimnīcās 38
Draudzes locekļu apmeklējumi aprūpes namos 42

Bībeles studijas 19

Bēres 20
Kristības 4
Kapu svētki Foknera (Fawkner) kapos 3 svētbrīži

Garīgās audzināšanas (ticības mācības) stundas
Daugavas latviešu skolā 14 dienas
Bērnu vasaras nometnē „Tērvete“ 3.01.2016.– 9.01.2016.

Viesu piedalīšanās dievkalpojumos un referāti/stāstījumi
Dr. māc. Sarma Eglīte (ASV)
Dr. prāv. Jānis Priedkalns
Māc. Kolvins Makfersons (Sidneja)

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

MĀCĪTĀJA KANCELEJAS STUNDAS SV. KRUSTA BAZNĪCĀ
Trešdienās no plkst. 12.00 – 14.00, kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties ar mācītāju.

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

PĻAUJAS SVĒTKI
Svētdienas, 11. septembra, saules apspīdētajā rītā uz dievkalpojumu biju pulcējušies ap 50 draudzes locekļu. Pēc 

zvanu skaņām ērģelnieka Briana Copple pavadījumā visi nodziedāja pirmo korāli Brīnišķīgais Ķēniņ.
Šajā svētdienā, kas bija arī draudzes Pļaujas–Pateicības svētki, Dieva Vārds bija no Mateja evaņģēlija (Mt.22:34-39) 

Kurš ir augstākais bauslis? Mācītājs savā svētrunā atgādināja, ka mēs katrs vēl bagātīgi baudām Dieva žēlastību, un ka 
Dievs vēlas, lai mēs ieraudzītu cits citu ar ticības acīm, un vēl vairāk mācītos otru saprast, piedot un mīlēt. Svētos rakstus 
lasīja Mārtiņš Biršs. Uz draudzes Pļaujas svētkiem arī no Latviešu ciema busiņš bija atvedis Ciema iemītniekus.

Pēc dievkalpojuma visi kuplā skaitā devās uz baznīcas zāli, lai svinētu Pļaujas svētkus. Piedalīšanās pusdienās bija 
pret ziedojumiem, sākot ar $10. Pēc īsas lūgšanas draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons sveica visus un iepazīstināja 
ar pēcpusdienas norisi.

Draudzes čaklās dāmas piedāvāja siltas pusdienas: tradicionālās desiņas ar skābiem kāpostiem un kartupeļu sa-
lātiem; kā kāds no to ēdājiem izteicās – bija ļoti garšīgi, Latviešu nama kvalitāte. Runājot par cienastiem, noteikti 
jāpiemin bagātīgais kafijas galds – cepumi un plātsmaizes bija lielā izvēlē.

Kad pusdienas bija ieturētas, sarīkojums turpinājās; draudzes priekšnieks katram no 6 galdiem iedalīja savus pie-
nākumus. Bija gan mīklu minēšana, gan dziedāšana; uz katra galda bija lapas ar 15 mīklām, un bija uzdevums tās 
atminēt. Kurš uzvarēs? Divi galdi nestartēja, bet atlikušiem četriem mīklu atminēšanā bija vienādi rezultāti, – tātad, 
bija četras pirmās vietas. Katram galdam bija jāizvēlas un jānovada arī viena dziesma.

Kas gan tas būtu par latviešu sarīkojumu, ja nebūtu loterija? Neizpalika arī šoreiz. Tā bija bagātīgi atbalstīta gan 
no klātesošiem, gan no tiem, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties, bet loterijas biļetes bija iegādājušies iepriekš. 
Paldies visiem; loterijas atlikums bija $700, kas būs liels atbalsts draudzei un Sv. Krusta baznīcas uzturēšanai.

Pēc sarīkojuma krietns pulciņš vēl palika, lai visi kopā draudzīgi sakoptu telpas, nomazgātu traukus. Paldies!
Kārlis Kasparsons



Draudzes Vēstis 8 Nr. 12

DIEVKALPOJUMI
OKTOBRĪ
2. oktobrī 
plkst. 11.00 Dievkalpojums draudzes vecāko vadībā. Latviešu ciemā

9. oktobrī 
plkst. 11.00

Dievkalpojums.
Ar prāvesta Dr. J. Priedkalna piedalīšanos.

Svētruna angļu valodā.
Pēc dievkalpojuma Dr. J. Priedkalns referēs: Sv. Pauls – Jēzus kalps

Sv. Krusta baznīcā

16. oktobrī 
plkst. 11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

23. oktobrī 
plkst. 11.00

Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums.
Mirušo piemiņas diena. 

Tiek pieminēti ģimenes locekļi, kuri nav guldīti draudzes kapsētās.
Sv. Krusta baznīcā

29. oktobrī 
plkst. 10.00

BAZNĪCAS LIELĀ TALKA
(Ņemt līdzi darbarīkus!)

Sv. Krusta baznīcā

30. oktobrī 
plkst. 11.00

Ticības atjaunošanas dienas dievkalpojums.
Reformācijas svētki 31. oktobrī.

Sv. Krusta baznīcā

NOVEMBRĪ

5. novembrī 
plkst. 11.00

KAPSĒTU LIELĀS TALKAS
(Ņemt līdzi darbarīkus!)

Foknera kapos

6. novembrī 
plkst. 11.00

Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums.
Tiek pieminēti ģimenes locekļi, kuri nav guldīti draudzes kapsētās.

Latviešu ciemā

13. novembrī 
plkst. 11.00

Lāčplēša dienas dievkalpojums
Karavīru piemiņas diena – 11. novembris

Baznīcas zālē: Varoņu piemiņas dienas sarīkojums
(Koordinē DV)

Sv. Krusta baznīcā

18. novembrī 
plkst. 11.00

Latvijas valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums
 (Valsts svētku sarīkojumus koordinē MLOA)

Sv. Krusta baznīcā

20. novembrī 
plkst. 10.00

KAPUSVĒTKI
un

Mirušo piemiņas diena 
Svētbrīži kapos:

Sv. Krusta baznīcas kapos plkst. 10.00
Buģa kapos plkst. 11.00

Kociņa kapos plkst. 12.00

Foknera kapsētā

26. novembrī 
plkst. 11.00

ALELDA SINODE 
Baznīcas zālē

Sv. Krusta baznīcā

27. novembrī 
plkst. 11.00

SINODES dievkalpojums
 Ar arhibīskapes Laumas Žusevičas piedalīšanos

Sv. Krusta baznīcā
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
9. oktobrī Sv. Pauls – 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, kuri 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
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

DECEMBRĪ
4. decembrī 
plkst. 11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

11. decembrī 
plkst. 11.00 DRAUDZES ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS Sv. Krusta baznīcā

18. decembrī 
plkst. 11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

24. decembrī 
plkst. 14.00

Dievkalpojums.
ZIEMASSVĒTKU VAKARS

Sv. Mateja baznīcā
Futskrejā

24. decembrī 
plkst. 18.00

Dievkalpojums.
ZIEMASSVĒTKU VAKARS

Sv. Krusta baznīcā

25. decembrī 
plkst. 11.00

Dievkalpojums.
ZIEMASSVĒTKU DIENA

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

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

Novembris
6. Latviešu ciemā
13. D. Stils J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols Daugavas Vanadzes
18. M. Biršs J. Kārkliņš
20. M. Biršs KAPUSVĒTKI
27. D. Stils I. & E. Ārīši E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte

Decembris
4. Latviešu ciemā
11. D. Stils T. Pindard G. Pindard G. Pindard
18. Latviešu ciemā
24. M. Biršs Sv. Mateja baznīcā, Futskrejā
24. M. Biršs J. Kārkliņš
25. Latviešu ciemā

Janvāris 2017
15. Latviešu ciemā
22. D. Stils J. Kārkliņš

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

KAPUSVĒTKIM. Biršs20.

29. oktobrī plkst. 10.00 Sv. Krusta baznīcā

BAZNĪCAS LIELĀ TALKA
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MELBURNAS LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS 
DRAUDZES NĀKOTNE
Jautājums? Kas visvairāk iespaidos draudzes nākotni?
Atbilde! Draudzes nodevu maksātāju skaits.

Bet tūlīt seko vēl divi jautājumi:
1. Kad draudzei būs jāizbeidz noturēt dievkalpojumus?
2. Kad draudze vairs nevarēs atalgot mācītāju un uzturēt kapus? 
Mēģināšu sākt atbildēt šos jautājumus ar grafiku, kas ir bāzēta uz beidzamo gadu statistiku. 

Pirmais pārsteigums šinī grafikā ir, ka pēdējos trijos gados draudzes locekļu skaits samazinājies no 600 
līdz 400 biedriem. No tiem 53% ir vecāki par 75 gadiem, un 39% vecāki par 80 gadiem. Bet tas nav viss. 
Kādi 30 vēl nav samaksājuši nodevas, un valde ir 20 atbrīvojusi no nodevu maksāšanas. Tas nozīme, ka pa-
gājušā gadā draudzi uzturēja tikai 350 draudzes locekļu. Cik daudz maksātāju būs nākošo gad? 

Jau tagad biedru maksa nevar segt mācītāja atalgojumu, un budžeta iztrūkumu jāsedz no termiņa iegul-
dījumiem un no kapitāla rezervēm. Ir skaidrs, ka samērā īsā laika draudze vairs nevarēs darboties kā līdz 
šim. Precīzi nevaru pateikt, kad pienāks tas brīdis, bet tam būs divi galvenie iemesli: vai nu dievkalpojumos 
nebūs pietiekami dievlūdzēju vai kasei nebūs pietiekami līdzekļu. Atkarājas, kas būs pirmais. Lai prātīgi un 
laicīgi ievestu vajadzīgās maiņas, tā lai pagarinātu draudzes mūžu, ir pienācis beidzamais laiks sākt ko darīt. 

Uz šādu nākotni var reaģēt divos veidos:
1. Nedarīt nekā. Tam būs divas sekas. Draudze zaudēs savus īpašumus, jo draudzes nākotne nebūs priekš-

laicīgi nodrošināta, un būsim spiesti pamest draudzes kapus, jo nebūs līdzekļu tos apkopt. Pašreizējie ter-
miņa ieguldījumi šā vai tā ātri iztērēsies. Tāda būs mūsu nākotne, ja turpināsim tikai debatēt par šodienas 
problēmām.

2. Mainīt nākotni nozīmē pārdot baznīcu un no iegūtā kapitāla procentiem turpināt draudzes dzīvi. Ma-
nāmi mainīsies arī draudzes locekļu skaits. Bet, toties spēsim turpināt kopt kapus un, ja iespējams, palīdzēt 
un atbalstīt latviešu sabiedriskās organizācijas un sabiedrību Melburnā, jo draudze taču ir un paliks viena no 
Melburnas latviešu sabiedrības stūrakmeņiem.

Lai varētu ko sākt darīt vispirms ir:
1. Jāizplāno kādus remontus vēl ir jāveic baznīcai un kas būtu jādara ar kapiem tā, lai tos savestu tādā 

kārtībā, ka latviešu sabiedrība Melburnā atkal varētu būt lepna par saviem kapiem.
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2. Noskaidrot kapu vietu īpašuma tiesības un turpmāk sadarbību ar Foknera kapsētu tā, lai kapi tiktu 
apkopti uz ilgiem gadiem. 

3. Pārrakstīt draudzes satversmes 26. pantu Winding up or Cancellation, in the Rules for an Incorporated 
Association, The Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation of the Holy Cross Incorporated, lai drau-
dze pati varētu noteikt baznīcas nākotni.

Kā tad varētu darboties jaunā draudze?
1. Visa draudzes nauda būtu ieguldīta attiecīgā fondā, un no peļņas draudze varētu turpināt pastāvēt un 

uzturēt kapus. Fonds piederētu draudzei ar atsevišķu vadību. Valde turpinātu vadīt draudzi un budžetus.
2. Tuvākas attiecības būtu nodibinātas ar Latviešu ciemu, jo draudzei būs jāīrē Latviešu ciema baznīciņu, 

kā arī biroja telpas un darbiniekus administrācijai. Domāju, ka tad daudz draudzes locekļu jau arī dzīvos 
Latviešu ciemā. Lielajiem sabiedrības dievkalpojumiem būs jāīrē piemērota baznīca.

3. Tad, kad draudzes locekļu skaits mainīsies no 400 (faktiski 350) locekļiem, kā tagad, uz piemēram 
300-250 locekļiem, tad vajadzētu pārdot baznīcu un ar līdzekļiem turpināt draudzes darbu līdz beidzamam 
draudzes loceklim. Fonda vadība būtu tāda, kas sekotu laikiem līdz, jo to vadītu Trustees.

Laika līnija.
Ja valde šīs domas pieņem un draudze tās apstiprina, tad līdz nākošā gada pilnsapulcei vajadzētu jau būt 

sagatavotiem plāniem, ko tad 2017. gada draudzes pilnsapulce apstiprina. Domāju, ka pēc tam vēl paies 
gads, lai plānu īstenotu. Tad draudzes nākotne tiks bāzēta uz 2018. gada skaitļiem, jo paredzu, ka 2019. g. 
draudzes locekļu skaits būs jau nokrities līdz minimālam.

Ēriks Vēliņš
Draudzes loceklis

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

KOPSAVILKUMS PAR DRAUDZES NĀKOTNI

Ko redzam grafikā:
Ļoti vienkāršajā veidā parādās prognozētais locekļu skaits, no 2017. g., kuri ir jaunāki par 89 gadiem. 

Praktiski, ir pierēķināts katra locekļu vecumam viens gads katru gadu nākamos 15 gadus. Katru gadu ir tad 
sasummēts, cik locekļi ir jaunāki par 89 gadiem.
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Apstākļi pieņemti, lai nonāktu pie cipariem:
• Nepierēķinu nevienu jaunu locekli, jo lai gan ir dažādas stratēģijas pielietotas, lai piesaistītu jaunus 

locekļus, nav bijis ievērojams locekļa skaita uzplaukums, un tāpēc arī nākotnē nevar arī tādu pama-
toti sagaidīt (bez īpaša jauna plāna);

• Rēķinu, ka no ap 90 gada vecuma locekļiem ir ierobežotāka piedalīšanās draudzes dzīvē, un no kases 
viedokļa, vairs nemaksā regulāro gadamaksu;

• Neatvilku nekādu dabisko sarukumu, t.i., mūžībā aizgājušo skaitu (kas arī var iespaidot maksātāju 
skaitu, t.i., tie jaunāki par 89 gadiem);

• Nav atvilkts skaits, ja kādi locekļi, kas izstājas dažādu iemeslu dēļ;
• Lai nonāktu pie šībrīža draudzes kopskaita 399, no locekļa saraksta bija jāizņem 7 locekļus, kuriem 

dzimšanas dienas datums nebija datos uzrādīts.

Tātad, ieskati:
• Pēc maniem aprēķiniem, šobrīd ir 315 locekļu, kas ir jaunāki par 89 gadiem.
• Pēc 5-6 gadiem, neatvelkot mirstību un skaitu, kas izstājas no draudzes, var palikt 264 locekļu, kas 

jaunāki par 89 gadiem. Protams, ja rēķinātu mirstību utt., tad skaits būs mazāks, tātad 264 ir opti-
mistisks cipars.

• Posmā no 5-6 gadiem līdz 10-11 gadiem kritums var būt straujāks.
Noteikt kāda tā situācija būs ap 10-11 gadiem ir grūtāk – neprecīzāk, jo augšminētie pieņēmumi 

uzņem lielāku nozīmi dēļ laika pieauguma. Labāk angliski – it’s harder to predict over this longer term, 
as over a longer timeframe the assumptions can have a greater effect on actual number – it kā loģiski, bet ar 
vārdu sakot, jo tālāk skatās uz priekšu, jo netiešāki ieskati mēdz būt. Ja pieņēmumi ir korekti tagad, viņi 
varētu arī nebūt vairs aktuāli pēc dažiem gadiem.

Ņemot vērā iepriekšējo rindkopu, par 10-11 gadiem kā vispārīgu ieskatu, var orientēties, ka skaits, 
kas jaunāki par 89, var samazināties līdz pat 205, – optimistiski.

Kā lietot skaitus:
Ja vēlas zināt, cik būs maksātāji draudzē, var protams skatīties tikai tiešo skaitu zem 89 gadiem, bet tie 

ir optimistiski, manuprāt.
Būtu jākomentē valdei/draudzei vēl par tām lietām, ko Donalds Rumsfelds kādreiz nosauca savus known 

knowns, known unknowns, and unknown unknowns – Par pirmajiem mēs zinām, par otrajiem mēs draudzē 
patreiz cīnāmies, un tikt gala ar trešajiem var tikai mēģināt – Ja gribam, varam ņemt pieņēmumus (assump-
tions) par sekojošajiem, un tad modelēt nākotni.

„Known unknowns“:
– mantojumi/bequeathments;
– mirstība ik gadu;
– izstājušos skaits, dažādu iemeslu dēļ;
– cik gatavi esam balstīties uz citiem avotiem (rezerves?) – cik summa un cik ilgi;
...ir arī citi...
Noteikti citiem ir ieskati par augšminētiem punktiem.
Andrejs Daliņš
Draudzes valdes loceklis

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

5. novembrī plkst. 11.00 Foknera kapos

KAPSĒTU LIELĀS TALKAS
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Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL)
Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības

KĀRTĒJĀ SINODE
2016. gada 26. un 27. novembrī
Melburnas draudzes īpašumā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills, Viktorijā.

Sestdien, 26. novembrī
plkst. 9.00 Mandātu reģistrēšana: Miķelis Strīķis. [DN 12, 7, 28.3.2]
plkst. 9.30 Svētbrīdis: mācītājs Dainis Markovskis.
plkst. 9.45 Sinodes atklāšana: prāvests Dr. Jānis Priedkalns.
plkst. 9.50 Apsveikumi: arhibīskape Lauma Zušēvica; citi rakstiski saņemtie.
plkst. 10.00 Mandātu komisijas ziņojums un Sinodes prezidija ievēlēšana: [DN 11]
 Sinodes vadītājs; Sinodes vadītāja vietnieks; divi protokolisti; trīs balsu skaitītāji.
plkst. 10.10 Iepriekšējās – 2013. gada ārkārtas sinodes protokola pieņemšana.
plkst. 10.20 Pārvaldes priekšnieka ziņojums: prāv. Dr J. Priedkalns, un jautājumi. [DN 27.3]
plkst. 10.45 LELBĀL prezidenta ziņojums: arhib. L. Zušēvica, un jautājumi.
plkst. 11.15 Kafijas pārtraukums.
plkst. 11.30 Arhivāra ziņojums: Aivars Saulītis, un jautājumi.
plkst. 11.45 Draudžu ziņojumi (ne ilgāk kā 10 minūtes katram), un jautājumi (Adelaides, Kanberas, 

Kvīnslandes, Melburnas, Volongongas).
plkst. 12.45 Pusdienu pārtraukums.
plkst. 14.00 Svētbrīdis. 
plkst. 14.15 Revīzijas komisijas ziņojumi un kases pārskati par laikiem: no 1-II-2010 līdz 30-XI-2013 

un no 1-XII-2013 līdz 31-X-2016.
plkst. 14.30 Ierosinājumi, pārrunas un jautājumi par kasi un par nākotnes darbību.
plkst. 15.00 Budžeta pieņemšana posmam no 1-XII-2016 līdz 31-XII-2019.
plkst. 15.30 Kafijas pārtraukums.
plkst. 15.45 Pārvaldes un Revīzijas komisijas vēlēšana: [DN 17.4, 18]
 – ALELDA priekšnieks [DN 20.3, 21.1]
 – ALELDA priekšnieka garīgais vietnieks – māc. [DN 21.2]
 – ALELDA priekšnieka laicīgais vietnieks  [DN 21.1]
 – ALELDA sekretārs [DN 21.2]
 – ALELDA kasieris [DN 21.2]
 – ALELDA Revīzijas komisija: 3 locekļi + 2 kandidāti [DN 29, 32]
plkst. 16.30 Dažādi ierosinājumi, jautājumi utt.
plkst. 16.45 Lūgšana: arhibīskape L. Zušēvica. Sinodes slēgšana.

Svētdien, 27. novembrī
plkst. 11.00 Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Sv.  Krusta baznīcā. Sprediķos LELBĀL 

arhibīskape Lauma Zušēvica. Pēc dievkalpojuma kafija un sadraudzība.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DRAUDZES DARBINIEKI – OFFICE BEARERS 2016
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, biedrzinis 
un priekšnieka vietnieks
Treasurer, Registrar and 
Vice-Chairman
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 Dēliņš

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

Sarīkojumu vadītāja
Functions and Events
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

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

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

11. decembrī plkst. 11.00 Sv. Krusta baznīcā

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS
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MĀCĪTĀJA DAIŅA MARKOVSKA
100. DIEVKALPOJUMS LATVIEŠU CIEMĀ

To piedzīvojam svētdien, 2016.  g. 4.  septembrī. 
Bija skaista, saulaina diena; dievkalpojums bija labi 
apmeklēts. Mācītājs bija ģērbies skaistā, baltā talārā, 
dziesmas dziedājām Rūtas Škobas ērģeļu pavadījumā. 
Bija jauka, svinīga noskaņa. Austrālijā septembra pir-
mā svētdienā atzīmē Tēva dienu, un tēva loma ģimenē 
bija arī galvenais sprediķa temats.

Pēc dievkalpojuma visi sēdās pie draudzes dāmu sa-
gatavota kafijas galda, pie siltiem pīrādziņiem un lielas 
maizīšu un kūciņu izvēles. Aivars Saulītis ciema ie-
mītnieku vārdā apsveica mācītāju un pateicās viņam par labu sava ama-
ta pildīšanu, sirsnību un mīlestību. Kopīgi visi apsveikumam uzdzērām 
Ciema ziedotu vīnu. Tad Eva Brennere ciema vārdā sveica mācītāju ar 
skaistu rožu pušķi.

Divsimtais dievkalpojums tik ātri nepienāks; – pirmais mācītāja Dai-
ņa dievkalpojums Latviešu ciemā notika svētdien, 2010. gada 19. decem-
brī, tātad šī gada beigās mācītājs Dainis būs šeit kalpojis sešus gadus! Kas 
to būtu iedomājies, cik ātri laiks aizskrējis!

Vēlēsim mūsu mācītājam sekmīgi un mīļi savu kalpošanu turpināt, 
un mums to baudīt.

EB
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

SATURA RĀDĪTĀJS
Arhib. Lauma Uzruna, atklājot LELBĀL Latvijā Sinodi 1, 2, 3
*** Pārmaiņas draudzes dzīvē 4
Māc. Dainis „Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks,...“ 4
Kārlis Kasparsons Draudzes priekšnieka ziņojums par pilnsapulci 5
*** Mūsu jubilāres 5
Andris Atvars Draudzes nodevas un ziedojumi 6
Māc. Dainis Mācītāja ziņojums pilnsapulcē 7
Māc. Dainis Mācītāja kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā 7
Kārlis Kasparsons Pļaujas svētki 7
*** Dievkalpojumi 8, 9
*** Baznīcas kalendārs ģimenei un sabiedrībai 9
*** Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras 9
*** Dievkalpojumu dežūras 10
Ēriks Vēliņš Draudzes nākotne 11, 12
Andrejs Daliņš Kopsavilkums par draudzes nākotni 12, 13
*** Kārtējās Sinodes dienas kārtība 14
*** Draudzes darbinieki – Office bearers 15
*** Satura rādītājs 16

Mācītāja Daiņa 100. dievkalpojums Latviešu ciemā.
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Mācītājs Dainis un Eva Brennere.
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