Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze
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www.melburnaslatviesudraudze.org.au

Draudzes Vēstis Nr. 25

2020. g. janvāris, februāris, marts

Vēl nav par vēlu novēlēt Dieva svētītu 2020. gadu!
Lai tas nes ikkatram laimi, veselību, izturību, mieru, mīlestību,
kalpošanas prieku un Kristus gaismu, kurai kā zvaigznei sekot!
Lai Dievs svētī jūs, mūsu Baznīcu un Latviju,
visu šo Dieva radīto pasauli un katru tās bērnu!
+ Lauma Zušēvica
Arhibīskape
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
DRAUDZES ADMINISTRATĪVĀS VADLĪNIJAS GUIDELINES
Vadlīnijas ir draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi, tās var atcelt vai mainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu. Pilnāka informācija draudzes mājas lapā: www.melburnaslatviesudraudze.
org.au zem virsraksta ZIŅAS.

KĀ KĻŪT PAR PILNTIESĪGU DRAUDZES LOCEKLI?

Pilntiesīgs draudzes loceklis ir tas, kas samaksājis savu gadskārtējo draudzes nodevu par šo gadu un
par iepriekšējiem diviem gadiem. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīca un telpu lietošana, ieskaitot virtuvi, ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes locekļa izvadīšanas gadījumā,
ir pieejamas bez maksas. Arī atdusas vieta Sv. Krusta baznīcas kapsētā Foknerā Fawkner Cemetery ir ar lielu atlaidi.

JŪSU DĀVINĀJUMS BAZNĪCAI UN KAPIEM

Aicinu draudzei padomāt un savos testamentāros novēlējumos atcerēties arī Melburnas Latviešu evaņģēliski
luterisko draudzi un iekļaut dāvinājumu Svētā Krusta baznīcai un to kapiem. Ar savu dāvinājumu Jūs palīdzēsiet
draudzes valdei nodrošināt Sv. Krusta baznīcas un Sv. Krusta baznīcas kapsētas nākotni. Piezīme. Dāvinājumi,
$10 000 un lielāki tiks ievietoti dāvinātāju godināšanas plāksnē, kas būs novietota Sv. Krusta baznīcas foajē.

DRAUDZES LOCEKĻU UN VIESU MĀCĪTĀJU RAKSTI VĒSTĪS

Valde vēlās saņemt rakstus no draudzes locekļiem, kā arī no viesu mācītājiem par līdzšinējo draudzes
dievkalpojumu iekārtojumu un ieteikumus, kā iekārtojumu papildināt. Saņemtie raksti, ar autora piekrišanu, tiks ievietoti 2020. gada Draudzes Vēstīs.

DRAUDZES TURPMĀKĀ DARBĪBA

Lasiet priekšnieka rakstu šajās Draudzes Vēstīs un Draudzes Vēstīs Nr. 24.

VIESU MĀCĪTĀJA ATALGOJUMI

Lasiet priekšnieka rakstu šajās Draudzes Vēstīs un Draudzes Vēstīs Nr. 24.

DRAUDZES LOCEKĻA GARĪGĀ APRŪPE

Pilntiesīgs draudzes loceklis, pats vai kopā ar ģimeni, sazinās ar draudzes vecāko Mārtiņu Biršu un pārrunā vēlamo garīgo aprūpi.

DRAUDZES SADARBĪBA AR VIESU MĀCĪTĀJIEM

Kristības. Izraudzītais viesu mācītājs pēc dievkalpojuma novada kristības. Draudzes vecākais vecākiem
pasniedz draudzes kristības apliecību.
Laulības. Izraudzītais viesu mācītājs pēc dievkalpojuma novada laulības ceremoniju. Draudzes vecākais
laulātam pārim pasniedz draudzes laulības apliecību.

UZSĀKTI BAZNĪCAS DAIĻDĀRZNIECĪBAS DARBI

Jau vairākus gadus draudzes locekļi jautājuši valdei: „Kad sakopsiet baznīcai dārzu?” Varu ziņot, ka daiļdārzniecības darbi ir jau uzsākti Andra Atvara pārraudzībā. Ir sarunāts vietējais dārznieks, kas priekšdārzā
un abus cipras kokus pie zāles ieejas nozāģējis, tos sasmalcinājis, lai vēlāk izkaisītu pa dobēm. Jaunu koku un
citu stādu stādīšana notiks rudenī. Arī baznīcas šilte tiks pārvietota, lai tā būtu labāk redzama.

SPRĪDĪŠU STIPENDIJAS

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

ŠĪ GADA STIPENDIJU SAŅĒMĒJI

Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola, Melburnas Latviešu vidusskola, Bērnu vasaras nometne
„Tērvete“, Annas Ziedares Vasaras vidusskola.
PIEZĪME: PIRMS KONTAKTĒJIET DRAUDZES KASIERI SAKARĀ AR DRAUDZES NODEVU VAI AIZGĀJĒJA GULDĪŠANU FOKNERA KAPOS, PĀRLASIET DRAUDZES MĀJAS LAPU
www.melburnaslatviesudraudze.org.au zem virsrakstiem KAPSĒTAS un ZIŅAS!
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2020. gada janvārī.
Draudzes Vēstis
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –
no mazās zīles izaug varens ozols!

Aizgājušo testamenta novēlējums
Uldis Šterns $ 2 000 †31.10.2018

Izsaku īpašu paldies par sekojošiem ziedojumu
Silvija un Kārlis Freiverts – draugu un ģimenes ziedojums sakarā
ar Kārļa apaļo jubileju
Asja Bērziņš
Natālija Neiburga
Tautas deju kopa Piektais Ritenis
Vilma Puķe

$ 1 000*
$ 1 025
$ 500
$ 350
$ 175 (Valsts Svētku kliņģeri un pīrāgi)

Ziedojumi līdz $200:
N. Žubecka.

Ziedojumi līdz $100:

B. Bruns, J. Saltups, V. Puķe, A. Jansons, E. Brenners.

* Atvainojos, ka šis ziedojums netika ievietots Vēstis Nr.20

DRAUDZES NODEVAS – 2019./2020.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)

Pilnsapulces apstiprinātas:

* pieaugušajiem locekļiem
– $175
bet
* studentiem starp 17 un 25 gadiem – $125

Nodevu var samaksāt:
Kasierim
– nosūtot čeku pa pastu, rakstot to Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārdā;
Latviešu Ciemā – Veltai Strožai;
Baznīcā
– Mārtiņam Biršam;
Elektroniski
– pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu:
BSB:
704-235
Account no.: 00017508
Reference: Jūsu vārds un uzvārds. (ĻOTI SVARĪGI!)
Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu, pievienojiet sev adresētu aploksni ar
pastmarku.
Lūdzu tiem Draudzes locekļiem, kas vēl nav samaksājuši savas nodevas, to laicīgi izdarīt, jo bez naudas nevaram saimniekot. Līdz šim datumam 80% locekļi vēl ir parādā!
5. janvārī pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma zāle (un Ciemā nākamajā dienā) bija saziedots $1110, ko
esmu nosūtījis Sarkanam Krustam VIC – „Ugunsgrēka palīdzības fondam“!
Andris Atvars
Draudzes kasieris
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PAR DRAUDZES TURPMĀKO DARBĪBU
Draudzes pilnsapulcē, Sv. Krusta baznīcas zālē svētdien, 27. oktobrī, no 275 mūsu draudzes locekļiem piereģistrējās 53 draudzes locekļi. Prāvests Dr. J. Priedkalns noturēja svētbrīdi, draudzes priekšnieks ziņoja, ka kvorums ir sasniegts, un atklāja pilnsapulci. Pilnsapulce
pieņēma darba kārtu latviešu valodā ar vienu grozījumu.
Draudzes priekšnieks savu ziņojumu iesāka ar 2016. gada pilnsapulcē pieņemtajiem lēmumiem.
Draudzes mērķis: Veicināt un atbalstīt latviešu kulturālo un sociālo sadarbību, piedaloties un sadarbojoties
ar latviešu organizācijām Austrālijā. Noturēt draudzes dievkalpojumus latviešu valodā tradicionālā stilā un
formātā pēc LELBĀL noteiktās kārtības. Rīkot iesvētību mācības, mācīt jaunatnei latviešu luterāņu tradīcijas.
Publicēt periodisko biļetenu „Draudzes Vēstis“ latviešu valodā (un pēc vajadzības arī alternatīvu tekstu angļu valodā). Nodrošināt garīgo aprūpi draudzei; arī tiem locekļiem, kas nerunā latviski. Palikt daļai no latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL). Uzturēt attiecības ar luterāņu baznīcu Austrālijā, LCA.
Draudzes misija: Noturēt latviešu sabiedrībai dievkalpojumus, svētbrīžus, laulības, kristības, iesvētības un
apbedīšanas pakalpojumus.
Draudzes priekšnieks informēja pilnsapulci, ka vairāku iemeslu dēļ draudze vairs nevar atļauties algot
pilna laika mācītāju. Valde pieņēma, un pilnsapulce apstiprināja valdes lēmumu:
Aicināt viesu mācītājus, kas reizi gadā vai pāris reizes gadā noturētu pret samaksu latviešu valodā
pēc LELBĀL noteiktās kārtības dievkalpojumus Sv. Krusta baznīcā un Latviešu ciemā, kas atspoguļo
draudzes mērķus un misiju.
Draudzes priekšnieks paskaidroja, ka gatavojot apvienotās draudzes statūtus, nevarējam ievietot daudzos
valdes un draudzes locekļu ikdienas darba noteikumus. Tamdēļ draudzes ikdienas darba noteikumus esam
aprakstījuši vadlīnijās – Guidelines, kas tiek apstiprinātas pilnsapulcēs kā draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi. Vadlīnijas var atcelt vai nomainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu.
Draudzes priekšnieks proponēja un pilnsapulce apstiprināja draudzes vadlīnijas, kas attiecas uz draudzes
turpmāko darbību:

Parastie dievkalpojumi
• Svētdienās reizi mēnesī noturēt divus dievkalpojumus vienā dienā, t.i., Sv. Krusta baznīcā un Melburnas
Latviešu ciemā.
• Var arī noturēt dievkalpojumu Sv. Krusta baznīcā un Latviešu ciemā sestdienās vai piektdienās.

Sabiedriskie dievkalpojumi un svētbrīži
•
•
•
•
•
•
•

Latvijas valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums baznīcā.
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojumi baznīcā un Ciemā.
O. Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums baznīcā un Ciemā.
Ģimenes dienas dievkalpojums baznīcā un Ciemā.
Draudzes pilnsapulce ar dievkalpojumu baznīcā un svētbrīdi baznīcas zālē.
Lāčplēša dienas dievkalpojums novembrī baznīcā ar karavīru piemiņas aktu zālē.
Kapusvētki un svētbrīži Foknerā kapos ar svētbrīžiem trijās kapsētās novembrī.

Sevišķie dievkalpojumi
•
•
•
•
•
•
•

Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Mateja baznīcā.
Lieldienu plkst. 6.30 rīta dievkalpojums baznīcā un plkst. 11.00 Lieldienu dievkalpojums Ciemā.
Ziemassvētku vakara dievkalpojums plkst. 18.00 Sv. Krusta baznīcā.
Ziemassvētku vakara dievkalpojums plkst. 14.00 Sv. Mateja baznīcā Futskrеjā.
Ziemassvētku dienas dievkalpojums plkst. 11.00 Ciemā.
Trīsvienības svētku dievkalpojumi jūnijā Sv. Krusta baznīcā un Ciemā.
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• Mirušo piemiņas dienas dievkalpojumi oktobrī Sv. Krusta baznīcā un Ciemā.
• Reformācijas svētku dievkalpojums novembrī Sv. Krusta baznīcā un Ciemā.

Draudzes vizitācijas un darbinieki
Apmeklēt/apciemot draudzes locekļus, apmeklēt slimos locekļus slimnīcās/mājā, apmeklēt draudzes locekļus
krīzes gadījumos.

Bēres, izvadīšana un guldīšana
Draudzes akreditētais garīdznieks vai selebrants.
Piezīme: Pilntiesīgiem draudzes locekļiem – mācītājs, baznīca un zālē ir pieejama bez maksas.
Piezīme: Citiem – mācītājs, baznīca un zāle pieejama par samaksu.

Kristības, iesvētības un laulības
Draudzes akreditētais garīdznieks vai selebrants.
Piezīme: Pilntiesīgiem draudzes locekļiem – mācītājs, baznīca un zālē ir pieejama bez maksas.
Piezīme: Citiem – mācītājs, baznīca un zāle pieejama par samaksu.

Bībeles stundas
Tiek noturētas tikai Latviešu ciemā.

DRAUDZES AKREDITĒTIE GARĪDZNIEKI UN SELEBRANTI
Melburnā:
draudzes vecākais Mārtiņš Biršs
māc. Aldis Elberts
selebrante Iveta Laine
Sidnejā:
māc. Colvin McPherson
māc. Raimonds Sokolovskis
Adelaidē:
prāv. Jānis Priedkalns
māc. Valdis Andersons
māc. Guntars Baikovs

martinbirss@live.com
pasaldi85@gmail.com
iveta_lainis@hotmail.com

mob. 0407 685 006
mob. 0414 365 350
mob. 0421 018 063

pastor@sydneylatvianchurch.org.au
s.sraimis@gmail.com

mob. 0412 024 476
mob. 0438 301 512

jpuika@bigpond.com
Valdis.Andersons@lca.org.au
guntars.baikovs@gmail.com

08 8379 6983
mob. 0477 033 230
mob. 0407 281 333

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2020. g. janvārī
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši
Artūrs Eglājs
Ilga Junge
Raymond Beck
Andrejs Celms
Rasma Celms
Gunārs Rozītis
Grieta Šķoba
Uldis Erdmanis

4.01.1931. – 21.07.2019 .
18.07.1932. – 12.10.2019.
14.08.1925. – 22.11.2019.
27.03.1931. – 27.11.2019.
28.12.1935. – 4.12.2019 .
15.12.1927. – 12.12.2019.
25.06.1919. – 15.12.2019.
11.03.1930. – 20.12.2019.

„Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jņ.14:6)
Draudzes Vēstis
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VĒSTĪJUMS
Melburnas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzei, Jauno gadu uzsākot

„Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis! Redziet, Es veikšu ko
jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs.“
Jesaja 43:18-19

1. AIZMIRSTIET BIJUŠO

„Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis!“
Daudziem pagājušais gads bijis grūts. Viņi gribētu to
aizmirst un likt aizmugurē. Citi tieši gribētu dzīvot pagātnē, un patīk kā lietas bija. Bet tā nav īstenība, un
mums no tā jātiek brīviem. Kā lai to dara? Ar Dieva
žēlastību. Dieva žēlastība ļauj mums piedot un aizmirst
to, kas bijis. Ebreju 10:14-17, „Šī ir tā derība, ko Es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka Tas Kungs, Savus baušļus Es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā, un viņu
grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu.“ Zvaigznes
dienā gudrie vīri saņēma norādījumu, brīdinājumu pie
Hēroda neatgriezties, un tā tie aizgāja pa citu ceļu uz
savu zemi. Mēs nevaram tikt uz priekšu, ja vienmēr
Mācītājs Aldis Elberts.
skatāmies atmuguriski. Jēzus vārdos: „Neviens, kas savu
roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai.“ Vienīgi caur Jēzus Kristus asinīm un grēku piedošanu tiekam mēs atbrīvoti no pagātnes un varam tikt
uz priekšu.

2. REDZIET JAUNO
„Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat?“ Kamdēļ daudziem grūti atbrīvoties no
pagātnes, jo viņi neredz, ko Dievs dara tagad, bieži vien, viņu acu priekšā. Kāds smuki teicis: „Vakardiena ir
vēsture, rītdien ir mistērija, šodien ir Dieva dāvana, tamdēļ mēs to saucam šodienu, tagad the present.“
Jautājums pacēlās nesen: „Kā dabūt jaunatni atpakaļ baznīcā?“ Daļēji atbilde – ir redzēt un satikt jauniešus tur, kur un kā viņi atrodas. Nupat pavadīju veselu nedēļu ar viņiem Tērvetes bērnu nometnē, kurā viņi ar
lielu sajūsmu dziedāja „Šī ir tā diena (šī ir tā diena), ko mums devis Dievs (ko mums devis Dievs); priecāsimies
(priecāsimies) un slavēsim!“ Aizpagājušā gadā Latvijā kalpoju draudzē, kurā katru gadu 100 jauni cilvēki tiek
pieskaitīti kā locekļi! Latviešu sestdienas skolā jaunos redzu un iepazīstu. Nupat Jaunatnes dienās Melburna
bija pilna ar viņiem. Palīdz saprast, ka mērķis nav dabūt jauniešus uz baznīcu, bet baznīcu un Jēzu Kristu
pievest pie jauniešiem. Kristieši redz, ko Dievs dara un mēģina to mudināt un pavairot citos. Pašlaik apmeklēju baznīcu, kurā liels vairums draudzes locekļi ir starp 18-35 gadiem. Viņi ir izslāpuši pēc taisnības. Viņi
grib, lai viņu bērni aug un mācās par Jēzu Kristu un Viņa valstību. Ir ļoti mudinoši būt viņu vidū. Pāvils
rakstīja 2. Kor. 5:17: „Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.“
Tas, kas ir Kristū, vairs neredz lietas kā agrāk. Viņi redz kaut ko jaunu un aug tam līdzi.

3. CERIET APSOLĪJUMIEM
„Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs.“ Dievs runā uz mums caur pravieti Jeremiju:
„Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.“ Dievs apsola daudz vairāk nekā līdz šim esam redzējuši.
1 Kor. 2:9: „Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.“ Jautājums ir, vai vēlamies to redzēt un pieņemt, lai tas notiek mūsu vidū, draudzē,
ģimenē, sabiedrībā, dzīvēs? Ja to vēlamies, tad mums ir gaiša nākotne un cerība. 1 Kor. 1:20: „Jo, cik ir Dieva
apsolīšanu, tās ir Viņā; jā, tāpēc caur Viņu mūsu āmen Dievam par godu.“
Novēlu Melburnas Latviešu ev. lut. draudzei aizmirst bijušo, redzēt jauno un cerēt Dieva apsolījumiem!
Mācītājs Aldis
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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VIESU MĀCĪTĀJA ATALGOJUMI PAR GARĪGIEM PAKALPOJUMIEM
Viesu mācītāja atalgojumu par dievkalpojumiem, ilggadīgu draudzes locekļa izvadīšanu, draudzes locekļa
garīgo aprūpi, draudzes locekļa bērnu kristību, draudzes locekļa laulību pakalpojumiem.
A Viesu mācītājam, kas dzīvo uz vietas Melburnā:
Par diviem dievkalpojumiem dienā $ 600,
Par vienu dievkalpojumu dienā
$ 400.
B Viesu mācītājam, kas dzīvo ārpus Melburnas, t.i., Sidnejā vai Adelaidē:
Par diviem dievkalpojumiem dienā kopā ar ceļa naudu $ 1000.
C Viesu mācītājam vai selebrantam, kas dzīvo uz vietas Melburnā:
Par ilggadīga draudzes locekļa izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, valde maksā draudzes viesu mācītājam par pakalpojumu $600 (baznīca un zāle pieejama bez maksas);
Par ilggadīga draudzes locekļa izvadīšanu no apbedīšanas biroja, valde maksā draudzes viesu mācītājam par pakalpojumu $600.
D Viesu mācītājam vai selebrantam, kas dzīvo ārpus Melburnas:
Par ilggadīga draudzes locekļa izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, valde maksā draudzes viesu mācītājam par pakalpojumu $600 (baznīca un zāle pieejama bez maksas);
Par ilggadīga draudzes locekļa izvadīšanu no apbedīšanas biroja, valde maksā draudzes viesu mācītājam par pakalpojumu $600.
E Garīgā aprūpe:
Pilntiesīgs draudzes loceklis, kas uz savu roku vai kopā ar ģimeni, sazinās ar draudzes vecāko un pārrunā vēlamo garīgo aprūpi. Valde viesu mācītājam par vēlamo garīgo vizīti mājā vai slimnīcā maksā
$ 50, par vēlamo svēto vakarēdien mājā vai slimnīcā $ 75.
F Kristības:
Ģimenes izraudzītais viesu mācītājs pēc sava dievkalpojuma Sv. Krusta baznīcā vai Latviešu ciema
baznīciņā novada ģimenei kristības ceremoniju. Valde viesu mācītājam par pakalpojumu maksā $ 100.
G Laulības:
Izraudzītais viesu mācītājs pēc sava dievkalpojuma Sv. Krusta baznīcā vai Latviešu ciema baznīciņā
arī novada laulības ceremoniju un ar savu rokrakstu paraksta valdības oficiālos laulības dokumentus.
Valde viesu mācītājam par pakalpojumu un viņa parakstu maksā $ 150.
Piezīme: Ilggadīgs draudzes loceklis ir tas, kas maksājis draudzes nodevas pēdējos trīs gadus pēc kārtas.
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2020. gada janvārī
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!

Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
E-pasts: redakcija@laikraksts.com
Laikraksts „Latvietis“ iznāk jau divpadsmito gadu
Nedēļas laikraksts „Latvietis“ ir lasāms gan drukātā veidā, gan elektroniski
Draudzes Vēstis
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KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI 2019. GADAM
9. februārī – plkst. 11.00

Draudzes gada atsākšanas dievkalpojums
Kalpos māc. Aldis Elberts.
Saviesīgais sarīkojums baznīcas zālē pēc
dievkalpojuma

Sv. Krusta baznīcā.

9. februārī – plkst. 14.00

Draudzes gada atsākšanas dievkalpojums
Kalpos māc. Aldis Elberts.

Latviešu ciemā.

8. martā – plkst. 11.00

Plkv. O. Kalpaka un Studentu rotas piemiņas
dievkalpojums
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis.
Pēc dievkalpojuma piemiņas brīdis baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā.

8. martā – plkst. 14.00

Plkv. O. Kalpaka un Studentu rotas piemiņas
dievkalpojums
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis.

Latviešu ciemā.

10. aprīlī – plkst. 11.00

Lielās Piektdienas dievkalpojums
Kalpos māc. Aldis Elberts.

Sv. Krusta baznīcā.

10. aprīlī – plkst. 14.00

Lielās Piektdienas dievkalpojums
Kalpos māc. Aldis Elberts.

Sv. Mateja baznīcā.

12. aprīlī – plkst. 6.30

Lieldienu dievkalpojums
Kalpos māc. Aldis Elberts.

Sv. Krusta baznīcā.

12. aprīlī – plkst. 11.00

Lieldienu dievkalpojums
Kalpos māc. Aldis Elberts.

Latviešu ciemā.

DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Datums

Dievkalpojumu
vada

Draudzes
vecākie
kalpo

Apsveicēji

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri pušķo

Virtuvē

Februāris
9.

Māc. A. Elberts

M. Biršs

9.

Māc. A. Elberts

Latviešu ciemā

8.

Māc. R. Sokolovskis

M. Biršs

8.

Māc. R. Sokolovskis

Latviešu ciemā

10.

Māc. A. Elberts

M. Biršs

10.
12.

Māc. A. Elberts
Māc. A. Elberts

12.

Māc. A. Elberts

Marts

Aprīlis

Maijs
10.
10.

Draudzes Vēstis

J. & M. Ozoli

J. Ozols

M. Ozola

J. Kārkliņš

G. Pindard

G. Pindard

K. & Z.
J. Kārkliņš
Kasparsoni
M. Biršs
Futskrejā – Sv. Mateja baznīcā
M. Biršs
K. & Z.
J. Kārkliņš
K. & Z.
Kasparsoni
Kasparsoni
Latviešu ciemā

M. Biršs
Latviešu ciemā

T. Pindard
8
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PIRMS 70 GADIEM...
Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskapa Dr. Theol. T. Grīnberga

Novēlējums
1950. gadam latviešiem, kuri pulcējas Eiropā, Amerikā, Āzijā, tāpat kā tālajā Austrālijā un Āfrikā.

Sveiki Jaunā gadā!
Uz Jauno Gadu mēs mēdzam viens otram vēlēt laimi un svētību. Bet tāpēc, ka mēs zinām, ka paši nespējam
to dot, ko viens otram vēlam, ka to spēj dot tikai Dievs, tad katrs laimes vēlējums ir arī lūgšana un aizlūgšana, lai Dievs, pārvērš mūsu vēlējumu īstenībā. Ko tad lai izlūdzos no Dieva saviem tautas brāļiem un māsām
uz Jauno Gadu? – Nekā mazāka kā tādu ticību, kas arvien, vistumšākajā laikā, visneizprotamākajos notikumos runāt līdzi Dieva vārdiem: „Taču pie Tevis es palieku vienmēr; Tu mani turi pie manas labās rokas. Tu
mani vadīsi pēc sava padoma un pēc uzņemsi godībā!“
Novēlēsim viens otram mīlestību, kas panes visu, kas cerē visu, kas tic visu un nekad nebeidzas.
Vēlēsim viens otram cerību, ko nekas nevar salauzt un sadragāt, kas arvien pilda sirdi ar prieku un arvien
dod jaunu cīņas sparu uz visu labo, cēlo, svēto.
Īsta ticība, sirsnīga mīlestība, priecīga cerība lai it tās zvaigznes, kas lai noteic mūsu dzīves ceļu caur sabangoto pasaules jūru, un Jaunais gads būs ikvienam no mums īsts SVĒTĪBAS GADS! To izlūgsimies no Dieva
viens otram, lai mēs dzīvotu, kur dzīvodami, un lai mēs būtu, kas būdami, jo:
Mēs viena tauta, viena saime,
Mums zeme viena, liktens viens.
Vai plosās negaiss, smaida laime,
Sev pašam pāri ceļ ikviens
Sirds kvēlē tautas lūgšanu:
Dievs Svētī Mūsu Latviju!

Draudzes Vēstis
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„ES TICU! PALĪDZI MAN MANĀ NETICĪBĀ!” (MK. 9,24)
ir šī – 2020. gada lozungs. Ar šiem dievvārdiem esam uzsākuši savas gaitas Jaunajā gadā –
un šie vārdi mūs pavadīs visā gada gājumā, un mums ir vesels gads, šos vārdus pārdomāt.
Es apzinos, ka man, kā cilvēkam, grūti tam ticēt, ko neredzu un varētu teikt, ka Marka
evaņģēlija stāsta, nelaimīgais tēvs, vismaz Jēzu redzēja, tādēļ savās pārdomās es aizceļoju uz
mūsu ticības pirmsākumiem un aicinu jūs man sekot.
Un Kungs teica Mozum: „Tu esi guvis manu vēlību, un es tevi pazīstu pēc vārda!“ Un Mozus teica: „Parādi jel man savu godību!“ Viņš atbildēja: „Es likšu, lai viss mans labums iet tava
vaiga priekšā, un es saukšu vārdu „Kungs“ tavā priekšā – es būšu žēlsirdīgs pret tiem, pret kuriem būšu žēlsirdīgs,
un es apžēlošos par tiem, par kuriem apžēlošos!“ Un viņš teica: „Tev neredzēt manu vaigu, jo neviens cilvēks
neredzēs mani, palikdams dzīvs!“ Un Kungs teica: „Redzi, vieta man blakus, nostājies uz tās klints! Kad mana
godība ies garām, es likšu tevi tās klints plaisā un aizsegšu tevi ar roku, kamēr būšu pagājis garām. Es noņemšu
savu roku, un tu redzēsi mani no mugurpuses, bet mans vaigs nebūs redzams!“ (2. Moz. 33,17-23)
Šis stāsts nav par to, kā Dievs izskatās. Tas vairāk norāda virzienu, manu – mūsu dzīves virzienu. Mozus
nevar aptvert Dievu, nevar Viņu saprast, nedz Viņš saredz Dieva nodomu, un tas viņu dara nedrošu.
Mozus ar Dievu piedzīvo neticamas lietas. Viņš piedzīvo dramatisko iziešanu no Ēģiptes, tuksneša pārgājienu, viņš saņem akmens plāksnes ar Dieva baušļiem un piedzīvo, no kalna nokāpjot, lielu vilšanos, ieraugot
zelta teļu, ko izraēlieši uzcēluši viņa prombūtnē.
Mozus pārdzīvo, kā Dievs vada Izraēla tautu ar mākoņu stabu dienas laikā un ar uguns stabu naktī. Mozus piedzīvo Viņu gandrīz redzamu, būdams tuvu Dievam. Viņam ar to taču vajadzētu pietikt! Bet Mozus
vēlas vairāk! Vairāk nekā tikai Dieva piedzīvošana, izjūtu un dzirdēšanu. Viņš vēlas redzēt, redzēt cauri
visam, saprast, iespējams, iesaistīt Viņu savos plānos: „Parādi jel man savu godību!“
Viņš vēlas zināt, kā viņam rīkoties tālāk. Vai Dievs joprojām stāv par viņu un viņa ļaudīm? Mozus ir izsmelts ar savām pilnvarām un ved sarunas ar Dievu: „Tu vēlies, lai es vadu Tavu tautu, tad vismaz atklāj man
savus nodomus. Saki man, kā man vadīt tautu, kurp doties un no kā man izvairīties. Es gribu precīzi zināt, kas
mani sagaidītu un kur man jāiet. Un gribu precīzi zināt, kā viss beigsies.“
Es ļoti labi saprotu šo vēlmi. Cik bieži es vēlos zināt, kā mana dzīve turpināsies? Kāda izskatās mana nākotne? Vai mani lēmumi ir pareizi, vai nepareizi? Es gribu saņemt atbildes uz maniem jautājumiem. Es vēlos
palīdzību lēmumu pieņemšanā. Es gribētu redzēt Dievu! Viņu saprast!
Bet Dievs šādas vēlmes noliedz. „Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu gaitas nav manas gaitas,“ saka Kungs.
Viņš neļauj mums ieskatīties nākotnē, vai Viņa nodomos. Viņš arī nedod mums nekādus tiešus norādījumus.
„Es esmu ar jums. Es eju ar tevi un tavā priekšā.“ Ar to mums jāsamierinās.
Dievu nevar ņemt gūstā, pat ne mūsu domas. Viņš vienmēr ir atšķirts no mums – jebšu Viņš nav tālu
nevienam no mums. Lielāks, gaišāks un mirdzošāks. Mums grūti pieņemt stāsta mācība un noskaidrot, vai
tad šad un tad nav iespējams arī mums, skatīt Dievu un ļaut Viņa labestībai mums paiet garām?
Dievs ļauj Viņa labestībai un godībai spīdēt visur. Manā dzīvē, manā ikdienā. Stāstos un pārdzīvojumos,
tiekoties ar cilvēkiem, sarunās un atmiņās. Dievs satiekas ar mani, kad vakara klusumā es visu lieku viņa
rokās. Kad rudens meža krāsas izgaismo saule un spīd zeltaini, kad, gaidot ziemā sniegu klājot zemi. Un
atskatoties savā dzīvi, es atklāju Viņa pēdas. Kad bija grūti, kad bija tumšs, Viņš man deva spēku izkļūt no
tumsas ielejām. Viņš mani cēla gaismā. Viņš dāvāja cilvēkus man līdzās Viņš bija vienmēr ar mani, ar ja viņu
nepamanīju. Un man ir skaidrs, ka biju un esmu Dieva nests. Viņš arī mani lika klints plaisā un aizsedza
mani ar savu roku. Atkal un atkal!
Un es ticu, ka Dievs mani arī turpmāk pavadīs. Ka Viņš būs ar mani visaizraujošākajos manas dzīves nākamajos brīžos. Es ticu, ka Viņš mani pārcels grūtiem, manas dzīves laikiem. Es ticu, ka Viņa rokā ir mūsu dzīves
sākumi un beigas, un ka Viņš mums ļaus sajust Viņa labestību un godību, žēlastību un pāri visam Viņa mīlestību!
„Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!“ (Jāņa 20,29).
Āmen!
Prāvests Klāvs Bērziņš,
Lauku mājā „Ziemeļniekos“, Latvijā, 2020. gada janvārī
Draudzes Vēstis
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VIESOJOTIES MELBURNAS LATVIEŠU DRAUDZĒ
Mācītājs Raimonds ar dzīvesbiedri Maritu – pēc dievkalpojuma
svētdien, 2019. gada 13. oktobrī, pie
altāra Melburnas Latviešu Ciema
baznīcā. Mirušo Piemiņas dienas
Dievkalpojumā pieminējām savus
mīļos aizgājējus.
Sv. Krusta baznīcā tika atjaunota
tradīcija arī ar individuāliem aizlūgumiem, kas spriežot pēc pieteikumiem, raisīja apmeklētājos labu
atsauksmi. Abi dievkalpojumi bija
labi apmeklēti. Pēc dievkalpojuma
Baznīcā sekoja jauks kafijas galds un Mācītājs Raimonds Sokolovskis ar dzīvesbiedri Maritu Lipsku
tikšanās ar māc. Raimondu Bībeles Latviešu ciema baznīciņā pēc viesošanās dievkalpojuma svētdien,
pusstundā.
2019. gada 13. oktobrī.
Mācītājs Raimonds pēc dievkalpojuma Melburnas Latviešu Ciemā sniedza īsu koncertu Ciema zālē, pats dziedot un pavadot uz klavierēm.
Jaukā tikšanās iesākās ar Bībeles pusstundu, kur mācītājs komentēja arī klātesošo interesentu jautājumus par
dažādiem Bībeles tematiem.
Nākamā ieplānotā tikšanās ir
š.g. – 2020. gada 8. martā, svētdienā – ar Pulkveža O. Kalpaka un
Studentu rotas Piemiņas svinīgiem
dievkalpojumiem Sv. Krusta baznīcā
un Latviešu Ciemā. Pēc svinīgā dievkalpojuma Sv. Krusta baznīcā sekos
kafijas galds un Bībeles pusstunda
māc. Raimonda vadībā.
Arī Latviešu Ciemā pēc svinīgā
dievkalpojuma būs Bībeles pusstunda, kur tāpat varēs pārrunāt ar Māc. Raimonds pēc viesošanās dievkalpojuma Latviešu Ciemā
mācītāju interesējošas tēmas. Pēc svētdien, 2019. gada 13. oktobrī, sniedz īsu koncertu Ciema zālē,
tam – koncertprogramma, ko sniegs dziedot un pavadot uz klavierēm.
Raimonds.
Marita Lipska
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Pārrunas ar māc. Raimondu Sokolovski
2020. gada 8. martā, svētdienā Latviešu Ciemā pēc svinīgā dievkalpojuma būs Bībeles pusstunda,
kur tāpat varēs pārrunāt ar mācītāju interesējošas tēmas.
Pēc tam – koncertprogramma, ko sniegs Raimonds.

Draudzes Vēstis
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ARHIBĪSKAPE LAUMA ZUŠĒVICA AUSTRĀLIJĀ
Zvaigznes dienas dievkalpojums Melburnā

Arhibīskape Lauma Zušēvica (otrā no kreisās)
bērnu vasaras nometnē „Tērvete“.
Draudzes Vēstis

FOTO Andris Atvars

FOTO Andris Atvars

FOTO no Andra Atvara personīgā arhīva

Svētdien, 2020. gada 5. janvārī, Melburnas latviešu ev. lut. draudzes Svētā Krusta baznīcā bija īpašs
viesis – LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica. Viņa
vadīja Zvaigznes dienas dievkalpojumu, liekot tam iemirdzēties patiesā mirdzumā.
Pie altāra izrotātā egle liecināja par nule svinētajiem
Ziemassvētkiem.
Dievkalpojuma norisi bija sastādījusi arhibīskape
pati, šim svētku dievkalpojuma izvēloties lielāku skaitu
dziesmu. To skanīgumu kuplināja vairāki Melburnas
jauktā kora Daina un vīru kora Veseris dalībnieki.
Svētrunā Jēzus – mūsu rīta zvaigzne arhibīskape aicināja mums katram pārdomāt par bijušo, esošo un nāArhibīskape ar Melburnas latviešu ev. lut. draudzes valkotni. „Es, Jēzus, esmu sūtījis Savu eņģeli, lai jums šo lie- des locekļiem. No kreisās draudzes priekšnieks Kārlis
cību dotu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, Kasparsons, arhibīskape Lauma Zušēvica, draudzes kasieris Andris Atvars, draudzes vecākais Mārtiņš Biršs.
spožā Rīta Zvaigzne.“ (Jāņa atklāsmes gr.22:16.)
Dievkalpojumā ērģelnieks Brian Copple ne tikai izjusti
pavadīja dziesmas, bet pēc arhibīskapes Laumas Zušēvicas Svētrunas sniedza savu priekšnesumu – muzikālo meditāciju.
Liels skaits dievlūdzēju saņēma Svēto vakarēdienu no arhibīskapes rokām.
Melburnā un tās tuvumā dzīvojošās studenšu korporācijas Spīdola dalībnieces lielā skaitā bija ieradušās uz dievkalpojumu, jo arī arhibīskape Lauma Zušēvica ir studenšu korporācijas Spīdola biedre. Ļoti draudzīga bija viņu tikšanās
pēc dievkalpojuma ar arhibīskapi, un visas spīdolas kopā fotografējās pie svētku egles, lai atzīmētu šo jauko tikšanos.
Zvaigznes dienas dievkalpojumā piedalījās, apmēram, 80 cilvēku.
Pēc dievkalpojuma visi tika aicināti baznīcas zālē uz pusdienām. Arhibīskape īsumā pastāstīja par saviem
šī apmeklējuma darba plāniem un atbildēja uz klātesošo jautājumiem.
Ļoti atsaucīgi bija visi, kad draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons aicināja ziedot Melburnas Sarkanajam Krustam, lai atbalstītu Viktorijas pavalstī lielajos ugunsgrēkos cietušos; tika saziedoti $ 1060.
Pirmdien, 6. janvārī, arhibīskape apmeklēja Melburnas Latviešu ciemu, kur arī noturēja dievkalpojumu
ar dievgaldu, kā arī apmeklēja viņu istabiņās tos Ciema iemītniekus, kuru spēki ir par vājiem, lai ierastos
uz dievkalpojumu. Lauma Zušēvica apskatīja Latviešu ciemu un iepazinās ar tā vadītāju Ingrīdu Houku
(Hawke) un Ciema darbiniekiem un iedzīvotājiem.
Otrdien, 7. janvārī, arhibīskape apmeklēja bērnu vasaras nometni Tērvete, iepazinās ar bērniem, viņu
vecākiem apskatīja nometni un tās apkārtni.
Trešdien, 8. janvārī, arhibīskape Lauma Zušēvica devās uz Annas Ziedares Vasaras vidusskolu Adelaides
tuvumā Dzintaros.
IN
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“

Arhibīskape Lauma Zušēvica un draudzes valdes
priekšsēdis Kārlis Kasparsons
12
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MŪSU ARHIBĪSKAPE LAUMA ZUŠĒVICA PIE MUMS
Zvaigznes dienas dievkalpojums

Arhibīskape Lauma Zušēvica Latviešu ciemā Melburnā.
Draudzes Vēstis
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FOTO Ingrida Biezaite

FOTO Ingrīda Biezaite

FOTO Ingrīda Biezaite

Esam ļoti pagodināti
un iepriecināti par to, ka
bija iespēja būt dievkalpojumā, kur kalpoja mūsu
arhibīskape
Lauma
Zušēvica, un pēc tam ar
viņu sabiedriski tikties.
Dievkalpojums notika Zvaigznes dienā, – 6. janvārī, Melburnas Latviešu ciema baznīciņā, kas
bija pilna ar apmeklētājiem.
Arhibīskape Lauma Zušēvica Latviešu ciema baznīciņā.
Noklausījāmies ļoti saistošu svētrunu – „Jēzus – mūsu rīta zvaigzne“ un arī norādījumus, kā dzīvot pēc Dieva prāta.
Sekoja dievgalds, ko saņemt vēlējās tikpat kā visi dievkalpojuma apmeklētāji, un to arī saņēma.
Tad noklausījāmies ērģelnieka Brian Copple muzikālo meditāciju, kuras laikā bija iespēja pārdomāt
svētrunu un savu dzīvi un vai rīkojamies pēc Dieva prāta.
Dievkalpojumu nobeidza ar dziesmu Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī ar somu komponista Sibeliusa
Finladia melodiju un beigu vārdiem Lai mana tēvu zeme jaukāk zeļ, mūs domās aizvedot uz mūsu tēvu zemi
Latviju, kas mums visiem tik mīļa. Paldies par skaisto dievkalpojumu!
Svēto rakstu lasījumus dievkalpojumā bija uzdots sniegt man – Evai Brennerei, kas no patreizējiem Ciema iedzīvotājiem visilgāk sastāv mūsu draudzē. Paldies par pagodinājumu!
Pēc dievkalpojuma arhibīskape vēl apmeklēja vairākus Aprūpes nama iedzīvotājus, kas nebija spējīgi tikt
uz baznīciņu, un sniedza viņiem Svēto vakarēdienu. Paldies arhibīskapei par to; tas viņus ļoti iepriecināja.
Tad tikāmies pie kafijas galda, kur bija iespēja ar arhibīskapi personīgi parunāties un baudīt viņas sirsnību.
Ciema pārvaldniece Ingrīda Houka (Hawke) izrādīja arhibīskapei Aprūpes namu un pastāstīja par tā
darbību. Arhibīskape arī apskatīja un paciemojās Lejas ciema mājiņās.
Paldies mūsu arhibīskapei par apmeklējumu, sirsnību un vadību ticībā. Tas mums paliks neizdzēšamā atmiņā.
Dievkalpojums ar tādu pašu programmu arī notika svētdien, 5. janvārī, Svētā Krusta baznīcā, kalpojot
mūsu arhibīskapei. Pēc tam bija tikšanās baznīcas zālē pie pusdienu galda.
Mums visiem zināms par lielo postu, ko patreiz cieš Austrālijas iedzīvotāji sakarā ar ugunsgrēkiem, kuros bojā gājuši īpašumi, dzīvnieki un arī cilvēki. Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons proponēja, lai
ziedojam cietušo palīdzībai, un klātesošie (ap 65 personas) saziedoja $ 1060, lai palīdzētu Viktorijas pavalstī
cietušajiem. Tiešām prieks par mūsu līdzjūtību un gatavību palīdzēt!
Lūgsim, lai Dievs mums dod laimīgu Jauno gadu, īpaši veselību, izturību un priecīgu prātu, un gatavību
pieņemt, ko Dievs mums ir lēmis mūsu nākotnē.
Ar mīļie sveicieniem, –
Eva Brennere
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“

Arhib. Lauma Zušēvica un Eva
Brennere Sv. Krusta baznīcas zālē.
Nr. 25

PAR ALELDA SINODI

FOTO Rūta Abakuka

FOTO Rūta Abakuka

ALELDA kārtējās sinodes notiek reizi pa trim gadiem un 2019. gada 23. un
24. novembrī Adelaides latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes skaistā Sv. Pētera
baznīca bija Sinodes mājvieta.
Sinodes sapulce notika 23. novembrī
un Sinodes dievkalpojums 24. novembrī. Apvienības
draudžu delegāti bija ieradušies no Brisbanes, Vollongongas, Melburnas un, saprotams, Adelaides; rakstiski pārstāvētas bija Kanberas un Kraistčērčas draudzes.
Viesis no Anglijas bija LELBāL Lielbritānijas apgabala No kreisās: Diakons Ivars Ozols, diakone Rota Stone, prāprāvesta dzīvesbiedre Rūta Abakuka. Rakstiskie ap- vests Jānis Priedkalns Sinodes dievkalpojumā Adelaides
sveikumi nāca gan no LELBāL arhibīskapes Laumas latv. ev.lut. dievnamā 24. novembrī.
Zušēvicas, gan no atsevišķām draudzēm un organizācijām.
Laikā, kad mūsu draudzes Austrālijā un Jaunzēlandē jau ir atzīmējušas 70 gadu darbību, vai šai jubilejai
tuvojas, dalībnieku vidū valdīja mērens optimisms, ka pastāvēsim vēl ilgi.
Kaut tālu no Latvijas bijām devušies trimdā 2. pasaules kara beigās – gandrīz mūsu tēvzemes globālā
antipodā – garīgā piederība Latvijai, latviešu kultūrai un mūsu Baznīcai ir vēl arvien noturīga. To vēl
papildina nesen no Latvijas atbraukušie tautieši.
Mūsu draudzes darbojas ilgtspējīgi. Dievvārdus sludinām latviešu valodā. Draudžu locekļu skaits gan ir
krities, līdzīgi kā tas ir austrāliešu draudzēs, un šobrīd latviešu draudzēs Austrālijā un Jaunzēlandē skaitām
ap 500 dvēseļu. Jauniešu līdzdalība dievkalpošanā visumā ir maza, bet gan izcili apmeklēti ir Vasaras vidusskolas dievkalpojumi un Sestdienas skolu Ģimenes dienas pateicības dievkalpojumi.
Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes darbojas Adelaidē, Brisbanē (Kvīnslandes draudze), Kanberā,
Kraistčērčā (Jaunzēlandē), Melburnā, Vollongongā; tās kopīgi veido Austrālijas un Jaunzēlandes Latviešu
evanģēliski-luterisko draudžu apvienību (ALELDA).
Draudzes Pertā un Sidnejā darbojas autonomi un nesastāv ALELDA, kaut kādreizējās doktrinālās nesaskaņas vairs nav aktuālas.
ALELDA draudžu priekšnieki ir Ivars Ozols Adelaidē, Māra Siksna Brisbanē, Egons Eversons Kanberā, Miervaldis Altments / Sniedze Plesova Kraistčērčā, Kārlis Kasparsons Melburnā un Juris Reinfelds
Vollongongā.
Jaunievēlētajā ALELDA Pārvaldē kalpo līdzšinējās amatpersonas – adelaidieši – priekšnieks prāvests Jānis Priedkalns, priekšnieka laicīgais vietnieks juriskonsults Miķelis Strīķis (Adelaides draudzes loceklis,
kaut pašlaik dzīvo Latvijā) un sekretāre Ilga Vēvere-Priedkalna, bet jaunievēlēta ir diakone Rota Stone no
Jaunzēlandes kā priekšnieka garīgā vietniece un Pēteris Saulītis no Melburnas kā kasieris.
ALELDA apgabalā kā vikāri kalpo māc. Ivars Osis, diak. Rota Stone un B.Th.-LL.B. Ivonna Danberga. Kā viesmācītāji ir kalpojuši
mācītājs Guntars Baikovs, kurš vada
divas austrāliešu luteriskās draudzes
Tanundā, Dienvidaustrālijā un mācītājs Valdis Andersons, kurš vada
divas austrāliešu luteriskās draudzes
Barossa Ielejā, Dienvidaustrālijā.
LELBāL Virsvaldē no ALELDA
kalpo prāvests Priedkalns un jurists
Strīķis. Jaunievēlētie ALELDA revidenti ir Ivars Ozols, Rūdis Dancis,
Valdis Voitkus, Juris un Lauma
Sinodes dalībnieki draudzīgās pārrunās pēc sēdes; galda galā Adelaides drau- Reinfeldi.
dzes Dāmu komitejas vadītāja Maija Sila.
Draudzes Vēstis
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Draudžu dzīvi raksturo draudzes locekļu pašaizliedzīga kalpošana Baznīcai un latviešu sabiedrībai, bet
rūpes rada neizbēgamā novecošanās un materiālas vajadzības, lai saglabātu labā stāvoklī draudžu īpašumus.
Tomēr, neskatoties uz grūtībām, draudzes ir dalībnieki palīdzības programmās, kas saistītas ar LELBāL
Misijas fondu, LV Aprūpes centru Dzīvības ceļš, rūpēs par bērniem ar invaliditātēm un palīdzībā Latvijas
ārpusģimeņu bērniem Zvanniekos. Ar kolektēm tiek atbalstīts Latvijas Okupācijas muzejs, un ik gadus palīdzība sniegta sūtījumos ar dāvanām mazturīgiem ļaudīm Latvijā.
Austrālijas Latviešu Vasaras vidusskolā 2019. g. janvārī ALELDA izkārtoja garīgo vērtību un ticības
mācības pasniegšanu mācītāja Guntara Baikova vadībā. Izkārtojums turpināsies 2020. g. janvārī ar divu
garīdznieku – arhibīskapes Laumas Zušēvicas un mācītāja Guntara Baikova – piedalīšanos. Atbalsti tiek
veltīti arī Austrālijas Latviešu Jaunatnes dienām un Sestdienas skolām.
Raugoties nākotnē, ALELDA cer, ka LELBāL un LELB Latvijā atradīs laikmetīgus kopsaucējus, lai atjaunotu sadarbību un kopdarbību, ievērojot ka abas Baznīcas ir izaugušas no viena celma – kopējās Latvijas
luteriskās Baznīcas ar 1928. gadā apstiprinātu Baznīcas Satversmi. ALELDA ieteikums ir abām Baznīcām
apvienoties, katrai paturot savu kārtību, kas LELBāL gadījumā ieskaita arī sieviešu ordināciju par mācītājām, ko LELB noraida.
Ar pacietību, iecietību un pretējā viedokļa izpratni, lūdzot Dievpalīgu, lai virzāmies uz priekšu.
Prāvests Jānis Priedkalns,
ALELDA priekšnieks
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

VALDES LOCEKĻI – OFFICE BEARERS

Pasta adrese / Postal address: 4 Spencer Drive, CARRUM DOWNS, VIC 3201
Svētā Krusta baznīca / Holy Cross Church: 40 Warrigal Rd. SURREY HILLS. Vic. 3127
Draudzes mājas lapa / Our website (in Latvian and English):
www.melburnaslatviesudraudze.org.au www.melbournelatviancongregation.org.au

Draudzes valde – Church Management Committee
Draudzes vecākais
Church Elder
Mārtiņš Biršs

e-pasts: martinbirss@live.com

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

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

Valdes sekretārs
Secretary
Jānis Kārkliņš

21 Highclere Ave., MT WAVERLEY, VIC 3149
e-pasts: mjk51688@bigpond.com

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

Dāmu kopas pārstāve
Ladies’ Auxilliary
Representative
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, MT. WAVERLEY, VIC 3149

Tel. 9807 1904

Valdes locekle
Committee Member
Anna Jaster

e-pasts: anne.jaster@bigpond.net.com

Tel. 9808 2196
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Nākamie dievkalpojumi – kalpos māc. Aldis Elberts
9. febr.

plkst. 11.00 Draudzes gada iesākšanas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Saviesīgais sarīkojums zālē pēc dievkalpojuma

9. febr.

plkst. 14.00 Draudzes gada iesākšanas dievkalpojums Latviešu ciemā.

Generations of care since 1928
Aprūpe vairākās paaudzēs kopš 1928. g.

Fixed price prepaid funerals
Fiksētas cenas priekšapmaksātām bērēm
Proudly serving the Latvian community since 1947
Ar lepnumu apkalpo latviešu sabiedrību kopš 1947. g.
9480 - 1477 All suburbs
9480 - 1477 Visas priekšpilsētas
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 25.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.
Draudzes Vēstis

16

Nr. 25

