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PĀRDOMAS ATGRIEŽOTIES LIDMAŠĪNĀ
„No tā Kunga ir atkarīgi ikviena cilvēka soļi,
bet kurš cilvēks gan zina un izprot savu ceļu?“
(Sālamana pamāc. 20:24)

Beidzot pēc pusotra gada es atkal lidoju laikā, 
kad daba ir apliecinājusi, ka tuvojas pārmaiņas. 
Daudziem pandēmijas dēļ pasaule uz ilgāku lai-
ku bija izmainījusies. Man tā ierobežoja ceļošanu, 
vismaz lidojot. 2020. gada janvārī bija pēdējā rei-
ze, kad lidoju. Bet šī gada 18. septembrī man bija 

jābūt Linkolnā, lai vadītu piemiņas dievkalpojumu mācītājam 
Vitautam Grīnvaldam, kurš mira 2020. gada 29. martā.

Gan turp, gan atpakaļceļā lidoju kopā ar Purdue Universitātes sieviešu futbola komandu. Tā kā 
lidmašīna bija samērā maza, viegli bija sarunāties, un arī saklausīt, par ko savā starpā runāja jaunie-
tes. Grūti bija nedzirdēt viņu sarunas, jo sevišķi kādu samērā skaļu sarunu starp divām draudzenēm: 
viena no draudzenēm centās izskaidrot, kādēļ viņa pārtraukusi attiecības ar savu sirdsdraugu. Tas 
saistījās ar ticību un to, kā katrs izprata ticību, piederību Dievam un Bībeles patiesību. Dzirdētais 
lika man domāt par tekstu, ko biju izvēlējusies, lai pieminētu mācītāju Vitautu Grīnvaldu.

Sālamana vārdi 1965. gada tulkojumā skan šādi: „No tā Kunga ir atkarīgi ikviena cilvēka 
soļi, bet kurš cilvēks gan zina un izprot savu ceļu?“ Tā tulkojot tiek uzrunāti visi: viņš, viņa, 
katrs cilvēks, arī jaunā sportiste, kas, šķiet, juta, ka viņas balss netiek līdzvērtīgi novērtēta, 
kaut arī viņa paļaujas Dievam, kad meklē atbildes uz ētiskiem jautājumiem.

Savukārt, 1680. gadā Ernests Gliks tulkoja šo tekstu šādi: „Tā vīra soļi nāk no tā Kunga, kā varē-
tu tad tas cilvēks izprast savu ceļu“, bet 2012. gada tulkojums skan: „Vīrs staigā, kur Kungs liek, kā lai 
cilvēks zina savu ceļu?“ Ebreju valodā runa ir par vīrieti, arī grieķu valodas tulkojumā tas parādās. 
Tomēr, varbūt kādā variantā, manuskriptā tulkotāji atrada pamatojumu tulkot tā, lai visi tiktu 
uzrunāti, lai katrs cilvēks izprastu, ka, dzīvojot ticībā, noteicošais nav tas, cik tu pats ar saviem spē-
kiem esi izgudrojis vai zini, nedz arī tas, cik tu spēsi saprast visu, kas notiek tavā dzīvē. Nē, notei-
cošais ir tas, cik spēsi Dievam uzticēties un Viņam sekot, kad Tavi soļi iegriežas neparedzētos ceļos.

Mācītāja Vitauta Grīnvalda dzīvesstāsts atklāj, ka viņš ne vienu reizi vien piedzīvojis šīs atziņas, 
piemēram, vai tā patiešām bija tikai nejauša satikšanās ar prāvestu Pāvilu Ķirsonu vācu bēgļu 
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nometnē? Vitauts bija tik jauns karavīrs, kas nebija vēl paspējis absolvēt pat vidusskolu, bet jau 
dzīves skolā bija iemācījies, ko nozīmē redzēt to, ko nevēlies vairs nekad atcerēties un kas jāpārdzī-
vo, gandrīz nomirstot slimnīcā. Prāvesta Ķirsona ticības mācību stundas dziļi ietekmēja Vitautu, 
kā arī Laimdotu Grendzi un daudzus latviešu jauniešus, tai skaitā arī Vili Vārsbergu. Šo jau-
niešu dzīvēs notika lielas pārmaiņas. Vitauts bija nodomājis studēt matemātiku un inženierzināt-
nes, bet pēc mācībām pie prāvesta Pāvila Ķirsona viņš dodas studēt teoloģiju luterāņu seminārā.

Varbūt arī viņu starpā notika sarunas ārpus stundām? Varbūt ne lidmašīnā, bet, kas to lai zin?
Rudens ir pie durvīm, bet pasaules malu malās skolas durvis jau atvērušās. Gan ar mas-

kām, gan bez studenti dodas mācīties. Kaut starp viņu skolotājiem būtu tādi kā prāvests 
Pāvils Ķirsons, kurš palīdzēja jaunajiem latviešiem saprast, kā Dievs viņu soļus bija vadījis, kā 
viss, kas bija noticis, redzēts, piedzīvots ar traģiskām sekām Latvijai un neskaitāmiem cilvēku 
bērniem, nenozīmēja, ka Dievs viņus bija atstājis.

Mācītājs Vitauts Grīnvalds jau pirms savas nāves bija atstājis norādes savām bērēm. Dzies-
mas, Bībeles teksti, izvadītāji bija uzskaitīti vēstulē savai sievai Liesmai, lai viņa zinātu, kā 
rīkoties pēc viņa nāves. Taču nenotika tā, kā viņš bija paredzējis. Liesma nomira 2012. gadā, 
tātad, astoņus gadus pirms brīža, kad viņš pats, atgriezies Latvijā, netālu no dzimtās vietas, 
nomira Raunā. „...kurš cilvēks gan zina un izprot savu ceļu?“

Viņa sen izmeklētie Dieva vārdi tika nolasīti piemiņas brīdī. No visiem Jaunās Derības vār-
diem viņš bija izvēlējies Jāņa 1. vēst. 4:16-18, kur minēts, ka Dievs ir mīlestība un, ka pilnīga 
mīlestība aizdzen bailes. Un no Mateja ev. teksts no 5:1-10, kas ir Evaņģēlija vārdi, kas ievada 
Jēzus Kalna sprediķi. Tik piemēroti dzirdēt iedrošinājumu: „Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks ie-
priecināti.“ Tik ļoti pamācošs ir apliecinājums: „Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu 
valstība.“ Var notikt tik daudz, ko nesaprotam, kas liekas netaisnīgi, bet Kristus dāvina pavi-
sam citu perspektīvu: pat ciešanās, pārbaudījumos, visās dzīves straujās pārmaiņās atliek mums 
uzticēties, sekot Tam, kas nosaka, kurp dodas mūsu ceļš, kas dažkārt arī citu cilvēku ietekmēts.

Ceru, ka studente no Purdue turpinās ticībā augt un viņai būs labi skolotāji! Sarma Eglīte, es un vēl 
daudz citi jaunieši, kuri pirmo reizi satikām mācītāju Vitautu Grīnvaldu pirms 50 gadiem Garezerā, 
bijām nedaudz jaunāki par šo studenti, kuras sarunu es dzirdēju lidmašīnā. Mācītājs Vitauts mācēja 
ieklausīties sirds valodā un mums atklāt jaunas iespējas, kā izprast Dievu un sevi pašu. Kaut mums 
katram būtu tāds skolotājs vai mēs katrs pats varētu būt tāds skolotājs, kāds bija mācītājs Vitauts!

Kā aplī dodas Dieva laiks, nomainās gadalaiki, izmainās cilvēku dzīves, paliek atmiņas, par ku-
rām pateikties, rodas jaunas iespējas ticībā augt. Varbūt Tu esi tas, pie kura Dievs vadīs kādu cilvēku: 
jaunu, ne tik jaunu, bērniņu, sievieti vai vīrieti. Varbūt Tu būsi tas, kurš uzdrīkstēsies pārtulkot Dieva 
Vārdu un Viņa atklāsmi tā, lai ikviens tiktu uzrunāts un iekļauts Viņa mīļoto bērnu lokā! Nav jābai-
dās vai jāzina atbildes uz visiem jautājumiem. Kādreiz pietiek saklausīt jautājumus. Kādreiz pietiek ai-
cināt uzticēties Tam, kas vada soli pa solim – no vasaras rudenī, no šīs dzīves mūžībā. Mums ir un būs 
klāt Dievs, kas ir Mīlestība un Viņa Dēls, kas ir un būs Ceļš, Patiesība un Dzīvība! Laikā un mūžībā.

Pirms paredzētā laika ielidojām Čikāgā. Jauki! Visi domāja: ātrāk tiksim mājās. Bet tad 
gaidījām pusstundu, lai piebrauktu pie vārtiem. Vai jums arī tā ir noticis? Tu, cilvēks, domā 
vienu, bet notiek kas cits, un tad tieši tajā pusstundā notiek sarunas, ko vēl ilgi neaizmirsīsi.

Vai tas bija Viņa nodoms, no kura atkarīgi ikviena cilvēka soļi?... Kurš gan zina un izprot 
savu ceļu? Dievs! Un, galu galā, vai ar to nepietiek?

Lai Viņš dāvina skaistu, ar krāsām un dziļām domām bagātu rudens laiku! Nenokavējiet 
iespēju dalīties Viņa mīlestībā! Pat lidmašīnā...

+ Arhibīskape Lauma Zušēvica
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
DRAUDZES ADMINISTRATĪVĀS VADLĪNIJAS GUIDELINES 

Vadlīnijas ir draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi; tos var atcelt vai mainīt tikai ar 
pilnsapulces piekrišanu.

Pilnāka informācija draudzes mājas lapā:
www.melburnaslatviesudraudze.org.au zem virsraksta ZIŅAS.

DRAUDZES LOCEKĻIEM UN VIESU MĀCĪTĀJIEM
Valde vēlas saņemt rakstus no draudzes locekļiem, viesu mācītājiem, kā arī no selebrantiem.

GARĪGIE PAKALPOJUMI
Valdes lēmums: Gādāt draudzei par garīgiem pakalpojumiem ģimenes aizgājēju izvadīšanā, par privāto 

garīgo aprūpi, par bērnu kristībām un par laulībām. Kā redzat, šie ir ģimenes pakalpojumi. Ģimene pati 
izvēlas pakalpojuma veidu un sarunā to ar mācītāju vai ar selebrantu. Lūdzu ņemiet vērā, ka ģimene var 
izvēlēties mācītāju, kā arī selebrantu, kas dzīvo Melburnā vai ārpus Melburnas. Ģimene sarunā ar mācītāju 
vai selebrantu atlīdzību par pakalpojumu. Ņemiet vēra, ka mācītājam un selebrantam ir tiesības prasīt 
samaksu par pakalpojumu.

Valde piedāvā ģimenei tikai daļēju atmaksu par garīgo pakalpojumu.

Par laulības pakalpojumu mācītājam un selebrantam jābūt valsts reģistrētam ar tiesībām parakstīt ar 
savu roku valsts laulības dokumentus – Marriage Certificate. Šādam legālam pakalpojumam draudze dod 
atlīdzību ar piemaksu.

Piezīme: Atlīdzība ģimenei par draudzes locekļa izvadīšanu no baznīcas vai no apbedīšanas biroja 
ir $300. Atlīdzība par pārējiem pakalpojumiem ģimenei, skati „Draudzes Vēstis“ Nr. 25.

VALDES NORĀDĪJUMI DIEVKALPOJUMU UN SARĪKOJUMU APMEKLĒTĀJIEM
Valde cītīgi seko COVID-19 vīrusa izplatīšanos pasaulē un sabiedrības vidē Melburnā. Arī cītīgi sekojam 

pēdējiem valdības norādījumiem un pieņemtajiem likumiem, lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos Viktorija 
un Austrālijā.

Dievkalpojumu un sarīkojumu dalībniekiem ņemt vērā:

Lūdzu, ievērojiet baznīcā un baznīcas zālē norādītos 1,5 metru attālumus un ņemiet līdzi sev svai-
gu sejas masku!

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2021. gada septembrī

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

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši

Gita Māra Whitelaw 12.11.1942. – 17.07.2021.
Zokrāts Jānis Rožkalns 26.06.1924. – 30.07.2021.
Velta Švolmanis 23.02.1927. – 28.08.2021.
Eduards Lēmanis 27.09.1934. – 20.09.2021.

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

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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2021 GADA PILNSAPULCĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI UN VADLĪNIJAS
Draudzes misija

Noturēt latviešu sabiedrībai dievkalpojumus, svētbrīžus, laulības, kristības, iesvētības un apbedīšanas 
pakalpojumus.

Draudzes mērķi
Veicināt un atbalstīt latviešu kulturālo un sociālo sadarbību, piedaloties un sadarbojoties ar latviešu organi-

zācijām Austrālijā. Noturēt draudzes dievkalpojumus latviešu valodā tradicionālā stilā un formātā pēc LELB 
Pasaulē noteiktās kārtības. Rīko  iesvētību mācības, mācīt un vadīt jaunatni latviešu luterāņu tradīcijās. Publi-
cēt periodisko biļetenu Draudzes vēstis latviešu valodā (un pēc vajadzības arī alternatīvus tekstus angļu valodā). 
Nodrošināt garīgo aprūpi draudzei, kā arī tiem locekļiem, kas nerunā latviski. Palikt daļai no latviešu evaņģē-
liski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBPasaulē). Uzturēt attiecības ar luterāņu baznīcu Austrālijā, LCA.

Draudzes statūti
Rules of Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation Inc, kas pieņemti valdes sēdē 

2017. gada 19. jūlijā un apstiprināti draudzes pilnsapulcē 2017.  gada 20. augustā.
Piezīme: Pilntiesīgs draudzes loceklis var iegādāties sev pilnsapulcē pieņemtos statūtus, kā arī 

pilnsapulces protokolu. Lūdzu, sazinieties ar valdes rakstvedi J. Kārkliņu. Jānis jums nosūtīs jaunos 
statūtus un pilnsapulces protokolu bezmaksas pa e-pastu, vai par $10 samaksu pa parasto pastu.

Draudzes ticības vadlīnijas
Ticības vadlīnijas ir aprakstītas LELB Pasaulē Darbības noteikumos VIII un IX paragrāfos, kas pie-

ņemti Baznīcas virsvaldes sēdē Vitenbergā, Vācijā 2010. gada no 23.-26. septembrim.
Skati: http://www.lelbal.org/lv/?ct=satversme

Draudzes administratīvās vadlīnijas, Guidelines
Gatavojot apvienoto draudžu statūtus, nevarējam ievietot daudzos valdes un draudzes locekļu ikdienas 

darba noteikumus. Tamdēļ draudzes ikdienas darba noteikumus esam aprakstījuši vadlīnijās –  Guidelines, kas 
apstiprinātas pilnsapulcēs kā draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi. Vadlīnijas var atcelt vai 
nomainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu.

Pilnsapulcēs pieņemtās vadlīnijas – Guidelines
1. Ka draudzes loceklim, kas samaksājis draudzes nodevas, ir pieejama bez maksas lietošanā baznīca un 

baznīcas zāle.
2. Ka pie bijušā draudzes darbinieka izvadīšanu piedalās valdes pārstāvis un pateicas par padarīto darbu, 

strādājot draudzes labā.
3. Ka pie katra draudzes locekļa izvadīšanas no Sv. Krusta baznīcas piedalās draudzes akreditētais ga-

rīdznieks/selebrants ar atvadu vārdiem.
4. Ka draudzes valdei, pirms pilna laika mācītāja darba līguma parakstīšanas, jāsastāda darba pārskata 

komisiju, kas novērtēs mācītāja darba izpildi.
5. Ka ģimenes pārstāvis ziņo draudzes priekšniekam un kasierim par draudzes locekļu aiziešanu mūžībā. 

Kasieris nosūta ģimenes pārstāvim izpildīt informācijas lapu par aizgājēju un lūdz pēc izpildīšanas to 
nosūtīt atpakaļ kasierim. Vadoties no saņemtās informācijas, kasieris sastāda rēķinu un nosūta ģime-
nes pārstāvim.
Piezīme: Ja ģimene nolemj rīkot izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, tad ģimenes pārstāvim ir jāuzņemas atbildī-
ba par baznīcas, par zāles un par virtuves tīrību un iekārtu, lai to atstātu tādu, kāda tā bija pirms izvadīšanas.

6. Ka sarunu par šķirsta vai urnas guldīšanu ir jāuzsāk ar draudzes kasieri. Kasieris Jūs informēs par gul-
dīšanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu, norādīs Jums guldīšanas vietu, piemiņas plāksnes 
lielumu un VĒLAMO tekstu.

7. Ka ar uzglabātajiem Sprīdīšu naudas līdzekļiem valde nodibina Sprīdīšu stipendijas, lai veicinātu bērnu 
un jauniešu latvisko audzināšanu.
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8. Ka sākot ar 2021. gadu valde ieved sekojošās maiņas draudzes dievkalpojumu sarakstā:
1. Reizi mēnesī tiks noturēts plkst. 12.00 svētdienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā;
2. Uz Ciema vadības aicinājumu arī tiks noturēts reizi mēnesī svētdienas dievkalpojums.

9. Ka samazināta draudzes nodeva pienākas tikai sekojošiem draudzes locekļiem: 
1. Aktīviem studentiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem un;
2. Draudzes locekļiem, kas saņem PILNU valsts pensiju.

10. Ka Sv. Krusta baznīcas kapsētā Fawknera kapos:
1. Draudzes loceklis nevar iegādāties, samaksājot uz priekšu, sev kapavietu;
2. Draudzes loceklis nevar iegādāties, samaksājot uz priekšu, sev urnas vietu.

11. Draudzes valde apņēmās sagatavot uz katru pilnsapulci nākotnes plānu ar ieteikumiem, kas jāveic 
tuvākā nākotne.

12. Valde arī apņēmās sagatavot draudzes garīgās aprūpes plānu un diakonijas plānu un abus apstiprināt 
gadskārtējā pilnsapulcē.

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

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

no mazās zīles izaug varens ozols!
Aizgājušo piemiņas ziedojums
Anita un Kārlis Rumbe – $300 – Līvijas piemiņai †2.02.2021.

Ziedojumi līdz $100:
L. Ķikuts, M. Delverts, B. Muške, E. Brenners, S. Adamovskis, A. Kaņepe, G. Bisnieks, A. Dislers.

DRAUDZES NODEVAS – 2021./2022.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
Valde ir nolēmusi turpināt arī šajā finansiālā gadā ar Covida samazināto nodevu. Pilnsapulcē proponēsim 
apstiprināt šo lēmumu:

* pieaugušajiem locekļiem –  $75
* studentiem vecumā no 17 līdz 25 gadiem – atbrīvoti no nodevām
* locekļi, kas sasnieguši 95 gadus, – atbrīvoti no nodevām.

Nodevas var samaksāt:
Kasierim –  nosūtot čeku vai „Aust.Post Money Order“ pa pastu,
  rakstot to Melb.Lat.Ev.Luth.Cong vārdā;
Latviešu Ciemā –  Dnister pārstāvei Angelikai Pētersonei; 
Elektroniski –  pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu: 

BSB: 704-235
Account no.: 17508
Reference: Invoice numurs vai Jūsu vārds un uzvārds. (ĻOTI SVARĪGI!)

Atgādinām tiem locekļiem, ja nodevas 2 gadus pēc kārtas nav samaksāts, viņi ir automātiski izslēgti no Draudzes!
Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu, pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.
Uz Pilnsapulci, lūdzu, ņemiet līdz finanšu pārskatus, kuri bija drukāti Draudzes Vēstis Nr.31 (7. līdz 10. lpp.)
Pilnsapulcē nevarēs samaksāt nodevas un tikai finansiāliem locekļiem būs balsstiesības!

Andris Atvars
Draudzes kasieris

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS DIEVKALPOJUMI
Mīļā draudze!
Lai mazinātu neskaidrību par dievkalpojumu norisi šī gada pēdējām ceturksnim, valdes ieteikums:
PĀRBAUDIET LAIKRAKSTĀ „LATVIETIS“, PAR DIEVKALPOJUMA NOTURĒŠANU VAI 
ATCELŠANU!
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks

NOVEMBRIS
18. novembrī plkst.19.00 Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā

DECEMBRIS
5. decembrī plkst.11.00 Dievkalpojums ar sekojošu pilnsapulci Sv. Krusta baznīcā
5. decembrī plkst.12.00 DRAUDZES PILNSAPULCE baznīcas zālē Sv. Krusta baznīcā
24. decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

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

PAZIŅOJUMI
MLELD pilnsapulce atcelta pandēmijas dēļ un notiks, kad pandēmijas ierobežojumi to atļaus.
Svētdien, 31. oktobrī, plkst.12.00. Reformācijas svētku dievkalpojums prāvesta Dr.  J  Priedkalna vadībā 
Sv Krusta baznīcā ATCELTS.
Iespējams Reformācijas svētku dievkalpojumu māc. Helgas Jansones no ASV vadībā varēs noskatīties video 
ieraksta veidā. Ja vēlaties noskatīties, lūdzu, sazinieties ar MLELD valdes rakstvedi Jāni Kārkliņu (e-pasts: 
mjk51688@bigpond.com), lai saņemtu saiti.
Dievkalpojums tiks sagatavots tieši MLELD 2021. gada Reformācijas svētkiem.

18. novembrī
Latvijas Valsts proklamēšanas 

dienas dievkalpojums
Plkst. 19.00  Sv. Krusta baznīcā

Draudzes valde novēl visiem draudzes locekļiem 
priecīgus Ziemassvētkus

un 
laimīgu Jauno – 2022. gadu!
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SVĒTRUNA
Šogad Covid-19 dēļ māc. R. Sokolovska mirušo piemiņas dievkalpojums tiek atcelts. 
Kā aizpildījumu, šī gada mirušo piemiņas dievkalpojumam, mācītājs nosūtīja valdei savu 2019. g. mirušo 
piemiņas dievkalpojuma sprediķi  Sv. Krusta baznīcā, ar atļauju to ievietot Draudzes Vēstīs Nr. 32.
Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks

MIRUŠO PIEMIŅAS DIENAS DIEVKALPOJUMĀ
MELBURNAS LATVIEŠU DRAUDZĒ 2019. GADĀ

Tad Marta sacīja Jēzum: „Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris! Bet arī 
tagad es zinu, ka visu, ko Tu no Dieva lūgsi, Dievs Tev dos.“ Jēzus viņai saka: „Tavs brālis celsies 
augšām!“ Marta saka Viņam: „Es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām, pa-
starā dienā.“ Jēzus viņai sacīja: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī 
ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu to tici?“ Viņa saka: „Jā, 
Kungs, es ticu, ka Tu esi Kristus, Dieva Dēls, kam jānāk pasaulē.“... (pilns lasījums dievkalpoju-
mā Jņ.11:21-45 )

Šodienas Vārds, ko lasām Mirušo Piemiņas dienā, mums skaidri apliecina Tā Kunga Kristus varenību. 
Par to liecina jau 2000 gadus Kristīgā draudze, un visa Zeme. Viņam tiešām pieder, kā Svētie Raksti liecina: 
vara pār nāvi un pat elles atslēgas. Tā ir mūsu visu ieprieca, jo arī, kad mūsu stunda nāks, tad mēs varam dro-
ši aizmigt savā Kungā, zinādami, ka Viņš mūs modinās Mūžībā, un vedīs pie Sevis, savā Valstībā Debesīs. 
Jo pat ļaundarim, kas karājās pie krusta blakus Jēzum Golgātā, bet – ticēja Viņam, un nožēloja savu vainu, 
Kristus apsolīja: „Patiesi, Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē.“

Ļoti svarīga ir šī ticība – no vienas puses, kas tam cilvēkam uz Viņu bija, un šī grēku nožēla – no otras 
puses, jo tas teica: „Un mums gan pareizi notiek: jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem (tā ir 
grēku nožēla), bet šis nekā ļauna nav darījis (ticība).“ Un tas sacīja: „Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā 
Valstībā!“ (liela ticība)... Ko Tas Kungs atbild uz šādu ticību? Ko Jēzus teica? „Patiesi, es tev saku, šodien tu 
būsi ar Mani paradīzē.“ Arī par farizeju un muitnieku, kas bija iegājuši Dievnamā, un viens teica: „pateicos, ka 
es neesmu tāds grēcinieks, kā šis muitnieks“...bet otrs teica: „Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs“, ko Jēzus saka? 
Viņš teica: „Es jums saku – tas izgāja no Dievnama laukā labāks par pirmo.“ Jo katrs, kas pats pazemojas, tiks 
paaugstināts. Tā nu redzam, – grēku nožēla un ticība ir ļoti svarīgas pie taisnošanas. Kā M. Luters saka – 
atgriezties no grēkiem un ticēt uz Evaņģeliju katru dienu. Un „Kristietis nekad nav, Kristietis vienmēr top.“

Šo tapšanu arī iezīmē šodienas Vārdā lasītā Lācara uzmodināšana. Jo tā ir arī uzmodināšana no grēku 
miega. Pēc uzmodināšanas Dieva žēlastībā seko taisnošana un svētdarīšana. Bet, lai tā notiktu, ir vajadzīga 
ticība, kā bija Martai un Marijai. Jeb arī tam virsniekam, kurš lūdza Jēzu dziedināt viņa slimo kalpu, un ti-
cībā Jēzum teica – saki tik vienu vārdu, un mans kalps būs vesels. Kā Jēzus atsaucas uz šādu ticību? Ko Jēzus 
par to saka? To Jēzus uzslavēja un sacīja tiem, kas Viņam sekoja: „Patiesi, Es jums saku: ne pie viena Israēlā Es 
tādu ticību neesmu atradis.“

Tā nu šī Ticība dara šo brīnuma darbu. Tā paver to portālu, tās durvis, to logu, pa kuru var iespīdēt 
Debesu Gaisma, un kad tu tici, tad Kristus, Tas Kungs, var tev teikt: „tu būsi ar Mani paradīzē.“ Cituviet 
Jēzus saka: „Lai tev notiek kā tu esi ticējis.“ Un atkal: „Ja jūsu ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit uz šo 
kalnu – pārcelies uz turieni, un tas jums notiks.“

Tik liela ir Dieva žēlastība, un grēku piedošana Jēzū Kristū, kas mums ir atspīdējusi, un kas ir vairāk par 
mūsu saprašanu. Jo Dievs Tas Kungs ir par mums iežēlojies – vēl pirms mēs kļuvām ticīgi. Vēl - pirms mēs 
nožēlojām savus grēkus. Jo Viņš ir sūtījis Savu Vienpiedzimušo Dēlu mūsu grēku izpirkšanai vēl kad bijām 
grēcinieki.

Dažreiz ir dzirdēts jautājums: Vai Lācars nebija vienkārši fiziski aizmidzis? Vai tā kā komā? Nē, saskaņā 
ar Jēzus sacīto, viņš jau bija miris. Tas Kungs dara savu brīnuma darbu, uzmodinot šo mirušo. Tāpat citā 
gadījumā pilsētā vārdā Naine, Viņš uzmodināja jau skaidri mirušu personu. Mēs lasām Lk.7. nodaļā: „Bet, 
kad Viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls...Un to redzējis, 
tas Kungs par to iežēlojās un tai sacīja: „Neraudi!“ Un piegājis Viņš aizskāra zārku, un nesēji apstājās, un Viņš 
sacīja: „Jaunekli, Es tev Saku, celies augšā!“ Un mironis cēlās sēdus un sāka runāt, un Viņš to atdeva viņa mā-
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tei.“ Tie ir fiziski gadījumi, bet šiem notikumiem, kā jau Jēzus pats atklāj, piemīt arī garīga dimensija – tie 
ir skaidra zīme no debesīm, ka – tāpat kā Tas Kungs Kristus Dieva spēkā fiziski uzmodināja mirušos, un 
darīja visu to, ko Viņš jau Jāņa mācekļiem norādīja: akli redz, kurli dzird, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, miroņi 
top uzmodināti un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts, tāpat Viņš laiku beigās uzmodinās pie Augšāmcel-
šanās visus cilvēkus, bet ticīgos pa priekšu, pēc apsolījuma, lai tos sagatavotu Debesbraukšanai un Mūžīgai 
dzīvošanai skaidrībā, svētlaimībā un jaunā apskaidrotā miesā, kura vairs nav padota ne nāvei ne iznīcībai, 
resp., somatiskai miesai, tādai, kas vairs nemirst. Viņš pārvērtīs cilvēka mirstīgo miesu jaunā Augšāmceltā 
miesā. Tai pašā spēkā, kādā Viņš to darīja toreiz Palestīnas zemē, tāpat darīs Jaunajā Pasaulē. Kā mēs lasām 
Atkl. 21: „Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs 
ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs 
nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.“

Dažreiz mēs vaicājam – nu labi, tajos laikos, par ko lasām Svētajos Rakstos šādas lielas lietas, kā mirušo 
uzmodināšanu, dziedināšanu, ko Tas Kungs ir darījis un arī apustuļi, pie ticīgajiem toreiz, un pat arī pie 
tiem, kas ir bijuši mazticīgi vai šaubīgi. Toreiz. Bet vai arī šodien notiek līdzīgi gadījumi, ar kristiešiem, 
ticīgajiem, un citiem? Jā, mēs zinām, ka tādi tikpat lieli un citos gadījumos vēl lielāki notiek arī šodien pie 
tiem, kas ir Kristum ticīgie, gan arī pie tiem, kas ir bijuši Jēzum pretinieki, bet vēlāk kļuvuši ticīgi. Līdzīgi 
kā Sauls kļuva par apustuli Pāvilu toreiz. Tāpat šodien Tas Kungs aizstājas drošam grēciniekam priekšā un 
ved pie ticības, grēku nožēlas un atdzimšanas Svētajā Garā un Patiesībā. Kā Jēzus teica: „Mans Tēvs aizvien 
vēl darbojas, tāpēc arī Es darbojos.“ Tieši tā. Tie ir gadījumi, kad Debesis pieskaras cilvēka Dvēselei.

Šai sakarā var pieminēt slaveno gadījumu Amerikā 20. gadsimta septiņdesmitajos, kur kādam cilvēkam 
vārdā Danion Brinkley, runājot pa telefonu, iespēra zibens. Un viņš no saņemtā elektrošoka nomira. Dvēsele 
aizlidoja. Tika konstatēta nāves iestāšanās, kā arī tika izdarīts viss atbilstošais, ieskaitot aizvešanu uz mor-
gu. BET! Pēc 28 minūtēm (kas tika reģistrēts) viņš atdzīvojās. Dvēsele atgriezās, un cilvēks pēc mēnešiem 
ilgas atveseļošanās – atkopās, lai pavēstītu visiem savu vienreizējo piedzīvojumu tieši šajās 28 minūtēs! Tas 
ir ietverts Dr. Raimonda Mūdija (Raymond Moody) klasiskajā grāmatā Dzīve pēc dzīves, kā arī detalizēti 
aprakstīts paša Daniona Brinklija (Danion Brinkley) grāmatā Gaismas izglābtais (Saved by the Light). Var 
pieņemt vai apšaubīt viņa stāstījumu, bet ir neiespējami noliegt faktu, ka cilvēks ir pilnīgi pārmainījies! Kā 
Danions pats izsakās: „Ja nu kāds ir bijis liels grēcinieks zemes virsū, tad tas ir bijis viņš.“ Jāteic, skaudri vārdi 
pašam par sevi, pie tam, to apstiprinājuši arī viņa laikabiedri.

Tomēr, pēc Debesu žēlastības pieskāriena, kas noticis Viņpasaulē  – šeit ir atgriezies tiešām, tā sakot, 
pilnīgi cits cilvēks! Un to, lūk, neviens nevar noliegt, tas notiek visu acu priekšā, no dienas uz dienu! Tagad 
Danions jau daudzus gadus veic Hospice darbu, pauž Dieva žēlastību, ko ir piedzīvojis pats, un sludina kopā 
ar Kristīgiem sludinātājiem Debesu gaismu un Dieva mīlestību, kas atspīdējusi pār viņu, un kas aicina at-
griezties visus! Pie tam Danionam, spriežot no daudzu liecībām, visa notikuma rezultātā arī atvērušās gara 
spējas, ko apustulis Pāvils sauc par Gara dāvanām, kā pravietošana, garu pazīšana... Kad Danionam vēlāk 
intervijā kāda kundze vaicājusi: „Vai jūs ar to gribat teikt, ka Dievs Tas Kungs Sev salūko praviešus, nokasīdams 
no bļodas sodrējiem?“ Uz ko Danions atbildējis: „Jā. Jo tieši tas ir, kas es biju!“

Cilvēks, pieskardamies Mūžībai  – pārmainās. Kļūst ticīgs. Notiek Atdzimšana no Augšienes. Citam 
dramatiskāk, citam mierīgāk, bet tā ir lemta visiem. Zīme šai Atdzimšanai no Augšienes – ir jau Lācara 
uzmodināšana. Tā ir arī mirušo Augšāmcelšanās. Šī uzmodināšana vai Augšāmcelšanās notiek jau tagad 
visur tur, kur mēs savai vecajai dzīvošanai mirstam un atdzimstam jaunai, apskaidrotai dzīvei Kristū. Visur, 
kur mēs veco cilvēku noliekam un apvelkam jauno, Kristū apskaidroto un Svētā Gara pārveidoto. Tas sauc 
Abba, Tēvs. Tas ir, kad Kristus mūsos ir dzīvs un aktīvs, kad mēs nedzīvojam vairs sev vien, bet Tam, kurš 
par mums ir miris un augšāmcēlies. Tā ir Kristietības jeb Kristīgās ticības dziļākā būtība. Mīlestības dzīve 
uz tuvāko un uz Dievu. Un Tā ir no Tā Kunga.

Runājot par Cilvēka Dvēseles ceļu, Dr. Theol. Kārlis Bilzens raksta tā, ka „Cilvēks pēc nāves nonāk mirušo 
valstī.“ Un savukārt, luterāņu katehisma izskaidrojumā ir teikts, ka „pēc nāves cilvēku gaida starpstāvoklis 
Mirušo valstī. Dvēsele tad uzturas Mirušo valstī un balstoties uz Svētajiem Rakstiem, mums ir pamats domāt, ka 
pēcnāves stāvoklis cilvēka dvēselei nav sastingušas dusas stāvoklis, bet gan garīga dzīvība. Dzīvība nevar stāvēt uz 
vietas, tai vienmēr jāveidojas tālāk.“

Šodien, mirušo piemiņas dienā, mēs atceramies savus mīļos aizgājējus, brāļus, māsas, vecākus, ģimenes 
locekļus un draugus, kas jau ir devušies uz Debesu mājām pie Tā Kunga. Tāpat mēs atceramies arī mūsu 
latvju tautas varoņus, kas savu dzīvību nav taupījuši aizstāvot savu Dzimteni, savu zemi, savu tautu. Mēs 
aizdedzam sveci pie iekārtotas piemiņas vietas baznīcā, kur mēs svētbijīgi varam pieiet gan ar svecēm, gan ar 
karogu, gan ar zobenu, atbilstošā piemiņas reizē.
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Mēs vienmēr atceramies visu mūsu mīļo labo piemēru, lielo ticību un labos darbus – to labo cīņu, ko 
viņi veikuši šeit zemes virsū, kas dod mums stiprinājumu, iepriecu, padomu un svētību mūsu dzīves ceļam. 
Lācars tika uzmodināts. Arī tas jauneklis Naines ceļā. To darīja Tā Kunga žēlastība. Arī mūsu mīļie un 
mēs katrs kādudien tiksim uzmodināti Dieva Svētā Gara Spēkā – jaunai dzīvei, jaunai dzīvošanai. Bet līdz 
tam kādu laiku atdusēdamies atpūtā un pēc tam celdamies Viņpasaulē Dvēseles/Gara dzīvei Mūžībā, Dieva 
Valstībā.

„Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis 
tiem, kas Viņu mīl.“ „Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, 
kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir.“

Tā ir un paliek mūsu visu svētā daļa šeit un Mūžības dienai.
Dievam Tam Kungam gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Amen.
Mācītājs Raimonds Sokolovskis

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

CILVĒKS DOMĀ, DIEVS DARA 
Lozes met uz tērpa malas, bet tās krīt, kā Kungs grib. (Sak 16:33)

Cilvēks domā, Dievs dara! Šī patiesība man ir bijusi skaidra jau no pašas bērnības, bet ļoti 
aktuāla tā ir pandēmijas laikā pēdējo pusotru gadu. Lielākajai daļai cilvēku izjaukti dažādi 
plāni. Daudzas iecerētās lietas ir vai nu atceltas, vai pārliktas uz vēlāku laiku.

Mūsu ģimenē bija jāatceļ paredzētās abu bērnu kāzas. Neesam varējuši pulcēties ģimenes 
svinībās un neesam arī redzējuši meitas jauno dzīvokli. Jau trīs mēnešus draudzes dievkal-
pojumi nav notikuši klātienē, kā arī es neesmu varējis kalpot citu draudžu dievkalpojumos. 
Daudz plānotā nav īstenojies... Patiesi – cilvēks domā, bet Dievs dara.

Sālamans pareizi raksta: „Lozes met uz tērpa malas, bet tās krīt, kā Kungs grib.“ Vecās De-
rības laikā viens veids, kā izdibināt Dieva gribu, bija mest lozes. Vispirms Dievam uzdeva jautājumu, lūdza 
dot atbildi un meta kauliņus uz tērpa malas. Ir arī viens gadījums Jaunajā Derībā, kad šo metodi lietoja, lai 
izšķirtos starp diviem kandidātiem uz apustuļa amatu. „Un tajās dienās Pēteris, piecēlies brāļu vidū – tur 
bija sapulcējušies vienkopus ap simts divdesmit cilvēku, sacīja: „Mani brāļi, Rakstiem bija jāpiepildās, kā ar 
Dāvida muti Svētais Gars jau pavēstījis par Jūdu, kas parādīja ceļu Jēzus sagūstītājiem. Viņš bija mūsu vidū un 
bija izraudzīts šai kalpošanai. Par netaisnības algu viņš iemantoja zemes gabalu, nokrita zemē, pārsprāga, un 
visas viņa iekšas izgāzās ārā, un tas kļuva zināms visiem Jeruzalemes iedzīvotājiem, un tā zemes gabals nosaukts 
viņu valodā Hakeldama, tas ir, Asins lauks. Jo psalmu grāmatā ir rakstīts: viņa miteklis lai ir tukšs, lai tajā 
neviens nedzīvo un lai viņa amatu dabū cits. Tad nu kādam no vīriem, kas visu šo laiku bijuši kopā ar mums, 
kopš atnāca un aizgāja no mums Kungs Jēzus – no Jāņa kristības līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs 
prom no mums, – vienam no viņiem ir jābūt kopā ar mums par viņa augšāmcelšanās liecinieku.“ Un tie izvirzīja 
divus – Jāzepu, sauktu Barsaba, ar pievārdu Jūsts, un Matiju. Dievu lūgdami, viņi sacīja: „Tu Kungs, kas pazīsti 
ikvienu sirdi, parādi, kuru no šiem diviem tu izraugies, lai tas tagad saņemtu to kalpošanas un apustuļa vietu, 
no kuras aizgāja Jūda, noiedams savā vietā.“ Viņiem deva lozes, un loze krita Matijam, un viņu pieskaitīja pie 
vienpadsmit apustuļiem.“ (Apd 1:15–26) Loze tika lietota, lai izdibinātu Dieva prātu. Svarīgi ir tas, ka viņi to 
darīja, zinot, ka „lozes met uz tērpa malas, bet tās krīt, kā Kungs grib.“

Šodien mēs lozes nemetam, bet tas princips pastāv. Pirms kaut ko lemjam, mums vajag izlūgties Dieva 
vadību, Viņa gribu. Mācekļi lūdza, lai Dievs, kas zina visas lietas, parāda, kuru no šiem diviem vīriem Viņš 
izvēlētos amatam. Tā ir svētīga lūgšana un pareizais veids, kā izdibināt lietas. Mēs izvairāmies no daudzām 
nepatikšanām un grūtībām, ja vispirms lūdzam Dievu, pirms kaut ko darām vai lemjam.

Dieva griba, Dieva ceļi vienmēr ir pareizie. Viņš zina visas lietas, un nekas Viņam nav nezināms. Viņš 
zina, kā viss beigsies un kādas sekas būs katrai lietai. Nesen, laistot dārzu, klausījos mūziku un kādu intere-
santu dziesmu, ko iepriekš nebiju dzirdējis. Tā bija stāsts par cilvēku, kas aizgājis uz lielu sporta pasākumu. 
Staigājot ļaužu pūlī, viņš nejauši sastapa jaunības draudzeni, ko kādreiz bija iecerējis apprecēt. Dažas minūtes 
aprunājies ar viņu un devies tālāk. Vēlāk, pusdienojot ar sievu, viņš klusībā pie sevis sacīja: „Paldies, Dievs, 
par neatbildētām lūgšanām.“ Viņš apjēdza, ka, ja būtu apprecējis jaunības draudzeni, viņam nebūtu tās dzī-
ves, kas ir šodien. Dievs toreiz teica nē viņa lūgšanai, jo Viņš paredzēja viņam daudz labāku sievu.

Vai tu kādreiz esi teicis paldies Dievam par neatbildētām lūgšanām? Atskatoties savā dzīvē, varu godīgi 
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teikt, ka – jā. Ir daudzas lietas, ko gribēju, ko lūdzu, bet Dievs teica nē vai pagaidi. Dievs ir labs Tēvs, un 
Viņš zina, kas mums katram ir vajadzīgs. Viņam ir labs plāns mūsu katra dzīvei. Viņa Vārds mums skaid-
ri māca: „Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par 
labu.“ (Rm 8:28)

Viss nāk par labu. Viss nozīmē visu, ieskaitot arī tās lietas, kurās mēs nekādu labumu nesaredzam. Kād-
reiz laika tecējumā labumu saredzam, kādreiz arī ne. Tas nemaina šo Vārdu patiesību. Ticība paļaujas uz to, 
ko Dievs saka. Šī Rakstu vieta piemin Dieva iepriekšējo nodomu. Tas ir ļoti mierinošs. Nekas nenotiek ga-
dījuma pēc. Nekas Dievu nepārsteidz. Dievam ir mūžīgs nodoms visā, ko Viņš dara. Mums vajag atcerēties, 
ka Dievs ir mīlestība. Viņš mūs ļoti mīl: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, 
lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.“ (Jņ 3:16–17)

Dievs devis mums Savu Dēlu, lai mūs izglābtu no mūžīgās nāves. Tik ļoti Viņš mūs mīlējis. Vai tad va-
ram apšaubīt Viņa plānus mūsu katra dzīvei?

Es ticu, ka, atskatoties uz šo pandēmijas laiku, mēs redzēsim, ka tiem, kas Dievu mīl, no tā ir nācis daudz 
laba. Dzīvosim ticībā, meklēsim Dieva prātu visās lietās. Pāvils raksta: „Pielūkojiet, lai kāds ļaunu neatdara 
ar ļaunu, bet vienmēr dzenieties pēc labā attiecībās cits pret citu un pret visiem pārējiem! Esiet vienmēr priecīgi! 
Lūdziet Dievu bez mitēšanās! Par visu pateicieties Dievam – tieši to Dievs grib no jums Kristū Jēzū. Neapslāpējiet 
Garu! Nenonieciniet pravietošanu! Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs! No jebkāda ļaunuma atturieties! Pats 
miera Dievs lai jūs svētī visā pilnībā, un viss jūsu gars, dvēsele un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga 
Jēzus Kristus atnākšanai! Jūsu Aicinātājs ir uzticams, viņš arī darīs!“ (1Tes 5:15–24)

Kovins Macfersons (Colvin MacPherson)
„Draudzes Vēstīm“ Nr. 32

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

LĀCPLĒŠA DIENAS PIEMIŅA
Jau otro gadu pēc kārtas pieminam Lāčplēša dienu bez dievkalpojuma un piemiņas 
sarīkojuma

Man kā aktīvam Daugavas Vanagam, cilvēkam, kuram abi vecāki otrā pasaules karā cīnījās par 
Latvijas brīvību un kristīgam tautietim ir bijis svarīgi Lāčplēša piemiņas dienu un mūsu kara varoņus 
atcerēties gan ar dievkalpojumu, gan piemiņas sarīkojumu.

Jau no bērnības katru gadu gaidīju Lāčplēša piemiņas dienu, lai varētu kopā ar vecākiem šo dienu 
atzīmēt. Diemžēl pēdējos divus gadus nav bijis iespējams to darīt klātienē. Tas bijis jādara vienam 
pašam un jāpaļaujas uz atmiņām.

Atceros, kad Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valde sāka pārrunāt, kā varētu piesaistīt vai-
rāk tautiešus šim svarīgam piemiņas brīdim. Daugavas Vanagi Lāčplēša dienu vairākus gadus bija 

rīkojuši tieši 11. novembrī, pat – ja tā iekrita darbadienā. No sākuma šie sarīkojumi tika kuplā skaitā apmeklēti, jo 
daudzi nodaļas biedri bija aizgājuši pensijā un nebija vairs jābrauc uz darbu. Šo biedru skaits tomēr ar katru gadu 
kritās, un līdz ar to arī samazinājās dalībnieki Lāčplēša dienas sarīkojumā, jo vairākums aktīvie Daugavas Vanagi 
un citi tautieši vēl strādāja un nevarēja tikt darbadienā uz sarīkojumu. Daugavas Vanagu valde pārcēla sarīkojumu 
uz nedēļas nogali, bet dalībnieku skaits tikai mazā skaitā palielinājās. Tika ilgi pārrunāts, ko varētu darīt, lai vairāk 
tautiešu pulcētos mums tik svarīgā gadījumā.

Tajā pat laikā par sabiedriskiem dievkalpojumiem vairāk arī sāka domāt Melburnas Latviešu evaņģēliski luteris-
kās draudzes valde. Draudzes valdei un sevišķi draudzes priekšniekam Kārlim Kasparsonam likās, ka ir svarīgi, lai 
dievkalpojumos atceras un atzīmē svarīgus gadījumus mūsu tautas vēsturē. Katru gadu jau ar dievkalpojumu tiek 
atzīmēta Latvijas neatkarības pasludināšana un vēl daži svarīgi gadījumi, bet draudzes valde vēlējas to darīt vēl vairāk.

Atceros, ka 2015. gada MLELD valde griezās pie Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas ar aicinājumu piedalīties 
Lāčplēša piemiņas dienas dievkalpojumā. Daugavas Vanagu valde ne tik vien aicinājumu pieņēma, bet arī ierosināja 
piemiņas aktu pārcelt uz Svēta Krusta baznīcas zāli, lai to varētu noturēt tūlīt pēc dievkalpojuma. Tā sākās apvienotā 
Lāčplēša dienas piemiņas atcere. Jau pirmajā gadā kā uz dievkalpojumu, tā sarīkojumu bija ieradušies vairāk nekā 60 
cilvēki, kas bija vairāk nekā dubultā skaitam, kas iepriekšējos gados bija ieradies atceres sarīkojumā Daugavas Vanagu 
mītnē. Kopš tā laika, kaut dievkalpojumos un Daugavas Vanagu sarīkojumos dalībnieku skaits sarūk, uz Lāčplēša 
piemiņas dievkalpojumu un atceres sarīkojumu skaits vēl vienmēr svārstās starp 50 un 60.

Ar godu un lepnumu atceros pirmos šos dievkalpojumus, ko vadīja draudzes mācītājs Dainis Markovskis un 
tad pēdējos gadus, kad mācītājs Dainis atgriezās Latvijā, mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin Macpherson). Ar 
lepnumu katru gadu piedalījos dievkalpojumā un uzrunāju tautu piemiņas sarīkojumā. Latvijas karogam ienākot baz-
nīcā un vēlāk baznīcas zālē, asaras saskrēja acīs, domājot par tiem latviešu karavīriem, gan Lāčplēšiem, gan Latviešu 
leģionāriem, gan mūsdienu Latvijas bruņoto spēku dalībniekiem.
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Diemžēl pēdējos divus gadus Covid-19 
pandēmijas dēļ nav bijis iespējams šo 
mums visiem tik svarīgo dievkalpojumu 
un atceres sarīkojumu noturēt klātienē. 
Ir bijis jāpaļaujas uzrakstiem laikrakstā 
Latvietis, Daugavas Vanagu apkārtrakstā 
Ziņnesis un Draudzes Vēstīs. Raksti to-
mēr neatvieto to godu, ko parādām mūsu 
karavīriem, kad pulcējamies klātienē ar 
mūsu Latvijas karogu baznīcas vai zāles 
priekšā. Cerams, ka nākošā gadā varēsim 
atkal pulcēties Svētā Krusta baznīcā, lai 
atzīmētu Lāčplēša dienas atceri un pie-
minētu visus mūsu karavīrus, kuri cīnījās 
par Latvijas brīvību. Neaizmirsīsim nekad 
ne tos, kuri jau pirms 1918. gada cīnījās, 
lai Latvija kļūtu brīva, gan tos, kuri otrā 
pasaules kara laikā cīnījās, lai mēģinātu 
paturēt Latvijas brīvību, gan tos, kuri šo-
dien aizstāv Latviju un Latvijas brīvību.

Nekad neesmu sevi uzskatījis par ļoti 
kristīgu cilvēku. Jā, ticu Dievam un regu-
lāri eju uz baznīcu. Jau no bērnības katrus 
Ziemassvētkus un Lieldienas esmu bijis 
baznīcā. Kopš būdams Melburnas latviešu 
1. evaņģēliski luteriskās draudzes valdē un 
vēlāk Melburnas latviešu evaņģēliski lute-
riskās draudzes valdē esmu bijis dievkalpo-
jumos, kad vien to esmu varējis darīt, dažreiz pat divas reizes vienā svētdienā. Lieldienās un Ziemassvētkos esmu 
dzirdējis svētrunas no daudz mācītājiem Melburnā; mācītājiem: Buģa, Kociņa, Saulītes, Elberta, Markovska, kā arī 
latviešu luterāņu mācītājiem citās Austrālijas pilsētās.

Šogad Lielās Piektdienas rītā pamodos ar pilnīgi citādu sajūtu nekā iepriekšējos gadus. Nemaz nelikās, ka būtu 
Lielā Piektdiena, bet daudz par to nedomāju. Tomēr tad, kad pienāca laiks, kad parasti būtu sācis gatavoties brauk-
šanai uz baznīcu, sajūta bija daudz savādāka. Likās, ka kaut kas pietrūkst. Gribēju būt baznīcā un atcerēties Jēzus 
mocības. Apsēdos pie televīzijas un to uzgriezu. Vispirms pieslēdzos katoļu dievkalpojumam. Tur nevarēju iejusties. 
Tad atradu, ka tika pārraidīts arī anglikāņu dievkalpojums no Brisbanes. Anglikāņu dievkalpojumi ir ļoti līdzīgi 
luterāņu dievkalpojumiem un to noskatījos līdz beigām. Cik varēju, piedalījos liturģijā, atbildot mācītājam latviski; 
arī tēvareizi noskaitīju latviski. Pēc dievkalpojuma noskatīšanos jutos daudz labāk. Bija gandrīz tā, kā būtu bijis mūsu 
pašu baznīcā, kaut trūka latviešu valodas.

Kad pienāca Lieldienu rīts pamodos agri, kā katru gadu, kaut nebiju ieslēdzis modinātāju. Atkal gribējās sēsties 
auto mašīnā un braukt uz baznīcu, bet ne tik vien baznīcā nebija dievkalpojums varēja arī būt iespēja, ka mani ap-
turētu policija un jautātu, kāpēc es neesmu mājās. Lieldienu rītā diemžēl nebija dievkalpojums televīzijā, ko varētu 
noskatīties. Tomēr, man bija laime, jo atradu pagājušā gada Lieldienu rīta dievkalpojuma ierakstu. Dievkalpojums 
bija tas, ko Svētā Krusta baznīcā vadīja mācītājs Dainis Markovskis. Jutos mazliet labāk un pēc dievkalpojuma 
noskatīšanās devos brokastīs. Iepriekšējos gadus, kad tiku mājās, ieēdu olas, ko pēc dievkalpojuma biju saņēmis no 
draudzes dāmām baznīcā. Šogad bija olas pašam jāvāra. To arī izdarīju, bet šīs olas nebija tādas pašas kā tās, ko ēdu 
citus gadus. Ola paliek ola, tātad laikam bija tas, ka tāpat kā Lielā Piektdienā – kaut kas pietrūka.

Iepriekšējos gados Lieldienu dievkalpojumos biju dzirdējis daudz mācītājus. Daži mani imponēja, daži man patika, 
viens otrs pat sevišķi nepatika, bet tomēr katru gadu braucu uz Lieldienu dievkalpojumiem ar prieku. Šogad sevišķi 
gaidīju Lieldienu dievkalpojumus, jo gribēju dzirdēt diakoni Rotu Stoni, ko agrāk neesmu dzirdējis. Nekas, ja Dievs 
to būs lēmis, varēšu diakoni Stoni dzir-
dēt kādā dievkalpojumā nākotnē.

2020.  gada Lieldienas bija pirmās, 
kuras biju pavadījis mājās viens pats. 
Biju noskatījies dievkalpojumus un ru-
nājis ar radiem un draugiem. Telefona 
sarunas bija ļoti patīkamas, bet pietrū-
ka cilvēkus satikt un ar viņiem parunāt. 
Pietrūka arī izkustēšanās no mājām. 
Nebija tā kā citus gadus.

Ceru, ka lietas drīzumā mainīsies 
un varēšu atgriezties dievkalpojumos 
un citur latviešu sabiedrībā. Jau tagad 
gaidu nākošā gada Lieldienas un Liel-
dienu dievkalpojumus.

Jānis Kārkliņš
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas priekšsēdis Jānis Kārkliņš uzru-
nā apmeklētājus Sv. Krusta baznīcas zālē pēc Lāčplēša dienas atceres 
dievkalpojuma 2017. gada 12. novembrī.
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Gājiens pēc Lāčplēša dienas dievkalpojuma 2018. gada 11. novembrī.
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MELBURNAS EV. LUT. LATVIEŠU DRAUDZES DIBINĀŠANA
1951. gada 8. aprīlis uzskatāms par Melburnas ev. lut. latv. draudzes dibināšanas dienu
Turpinājums. Sākumu skat. „Draudzes Vēstīs“ Nr. 30 un Nr. 31

Draudzes mācītāja darbs neaprobežojās tikai ar Melburnas metropolē dzī-
vojošo tautiešu garīgo aprūpi. Latviešu pulciņi bija apmetušies uz dzīvi arī ma-
zākās pilsētās līdz 200 jūdžu rādiusā no Melburnas. Tie sauca un lūdza, lai vi-
ņus neaizmirst un notur arī viņiem dievkalpojumus. Bija jābrauc. Turpat katru 
sestdienu pēc darba sestdienas skolā mācītājs devās savā automašīnā uz kādu no 
minētām vietām, lai pēc dievkalpojuma naktī steigtos atpakaļ, jo katru svēt-
dienu bija dievkalpojums Melburnā. Tā nodibinājās draudzes kopas Mafrā, 
Moē, Džīlongā, Benallā, Bīčvortā, Morningtonā un Balaratā, bet atsevišķas 
draudzes Alburijā un Vangaratā, kuras visas bija jāaprūpē līdztekus darbam 
Melburnā. Pamazām tomēr latvieši no mazajām pilsētām sāka pārcelties uz 
lielākām, un kopu skaits samazinājās. Pašreiz bez Melburnas dievkalpojumus 
vēl notur Morningtonā, Džīlongā, Balaratā, Vangaratā un Alburijā.

Draudzes mācītājs jau pašā darba sākumā bija ieskatos, ka kopā jātur ne 
tikai dzīvie, bet arī mirušie. Kapsētu Melburnā un tās apkārtnē bija daudz, un 
vairākās no tām jau atradās pa vientuļam latviešu kapam. Pārvarot daudz grū-
tību, jau 1951. gada rudenī izdevās iegūt zemes gabalu Favknera kapsētā. To 
izveidoja par draudzes kapsētu, kuru paplašināja vēl divos gājienos. Apstādot 
nodalījumu ar dzīvžogu un iesējot zāli, tā bija kā oāze tuksnešainā un izdegušā 
austrāliešu kapsētā. Kapsētas izveidošanas darbi minēti īpašā rakstā.

Draudzei augot un darbībai paplašinoties, bija nepieciešami izdot regulāru 
apkārtrakstu, kas informētu katru draudzes locekli par sasniegumiem draudzes darbā un par nākotnes nodomiem. Ar 
1953. gada septembri sāka izdot „Draudzes Vēstis“, kuru redaktors un techniskais darbinieks ir draudzes mācītājs. 
Pie lapu sašūšanas un izsūtīšanas viņam ir brīvprātīgie palīgi, kuri ziedo šim darbam vienu dienu katru mēnesi. Jau 
ilgāku laiku tie ir: E. Grosbacha, E. Buivide, R. Drulle, R. Brālītis, T. Puleks un O. Lābans. „Draudzes Vēstis“ iznāk 
regulāri reizi mēnesī 980 eksemplāros, pavairotas ar duplikātoru, un parasti aptver 8 lappuses.

Pieminot šos draudzes darbiniekus, valdes locekļus un dāmu komiteja, nevar paiet garām draudzes vecāko institū-
cijai. Draudzes vecākie ir tiešie mācītāja palīgi katrā dievkalpojumā un garīgā sarīkojumā. Viņi rūpējas par baznīcas 
sakārtošanu, sveču aizdedzināšanu, viņi sagaida dievlūdzējus pie baznīcas durvīm, izdala dziesmu lapiņas un rūpējas 
par garīgo rakstu un grāmatu izplatīšanu. 1954. gada 14. martā kā pirmos draudzes vecākos ieveda amatā Pauli 
Bendrupu, Pauli Kunstmani un Hermani Lāci, kuri pie altāra saņēma sudraba krustiņus, nēsājamus pie amata izpla-
tīšanas. Visi pirmie trīs draudzes vecākie tagad jau atdusas mūsu kapsētā. Vēlākos gados šai amatā ievesti: Osvalds 
Buivids, Jēkabs Lauciņš, Arvīds Paulis, Valentīns Neilands, Teodors Ginters, Jānis Grīnups, Kārlis Drulle, Jēkabs 
Ozoliņš, Miķelis Gailis, Jānis Eicēns, Kārlis Ezernieks, Osvalds Ramiņš, Viktors Mačāns, Fricis Cinis, Valdis Ķirps, 
Osvalds Kārkliņš, Toms Puleks, Antons Salenieks un Jānis Šreibers.

Viena no jaunākajām darbiniecēm, kas ienāca draudzē, ir Irma Kociņa. Ar neparasti lielu enerģiju viņa uzsāka 
vadīt bībeles stundas, tās vienmēr labi sagatavojot. Šo darbu viņa veic jau otro gadu ar labiem panākumiem.

Draudzes darbinieku vidū cienījamu vietu ieņem arī draudzes ērģelnieks. No pirmās dienas šo vietu ilgus gadus 
pildīja skolotāja Aina Jurjāne, spēlējot ērģeles ne tikai svētdienās Melburnā, bet turpat katru sestdienu braucot līdzi 
mācītājam uz izkaisītajām draudzes kopām, no kurienes varēja atgriezties mājās tikai pēc pusnakts. Beidzot viņai palī-
gā nāca pianiste Margrieta Apine, kura uzņēmās spēlēt ērģeles dievkalpojumos ārpus Melburnas. Kad A. Jurjāna kun-
dze sāka strādāt kā skolotāja vidusskolā, ērģelnieces pienākumus uzņēmās pianiste Paula Brēmane, bet no 1965. gada 

Brīvdabas dievkalpojums 1960. gada 24. janvārī Dēlsfordā, Audriņu viesību nama dārzā. Vidū stāv R. Aud-
riņš un prāvests A. Grosbachs.
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pianiste Ingrīda Apsīte.
Strādājot bērnu un jaunatnes darbu, 

bija jāatzīst, ka nepietiek ar atsevišķām 
sanāksmēm vai dievkalpojumiem, kur 
audzinātājs var tikai īsu brīdi būt kopā 
ar bērnu. Šeit daudz var palīdzēt bēr-
nu un jauniešu vasaras nometnes. Taču 
aptauja pie austrāliešu organizācijām, 
kurām šim nolūkam pieder nekustamie 
īpašumi, nedeva labvēlīgus rezultātus. 
Draudzes mācītājs kopā ar draudzes 
priekšnieku T.  Silkalnu sāka meklēt 
kādu nekustamu īpašumu, ko varētu 
draudze pati iegādāties. Šāda iespēja ra-
dās Dailesfordā – 68 jūdzes no Melbur-
nas, kur ezera un kurorta tuvumā bija 
pārdošanā kāda viesu māja ar paprāvu, 
kokiem apaugušu zemes gabalu. Ar draudzes locekļa R. Audriņa piepalīdzību 
īpašumu izdevās nopirkt 1960. gada martā par samērā lētu maksu – 2150 aus-
trāliešu mārciņām, un šo īpašumu nosaucām par Sprīdīšiem. Jau 1961. gada 
janvārī Sprīdīšos notika pirmā bērnu vasaras nometne, ko vadīja draudzes mā-
cītājs, un kurai priekšnieks bija Jūlijs Medenis. Vēlāk sāka arī jauniešu vasaras 
nometnes. 1962. gadā nometnes vajadzībām izdevās uzcelt zāli. Darbus veica 
talkas veidā, kur enerģiskā draudzes priekšnieka K. Ezernieka vadībā strādāja 
daudzi draudzes amatnieki. Vasaras nometnes jau notiek vienpadsmit gadus, 
un tajās pulcējas katru reizi pāri par 100 bērnu. Blakus nometnes vadītājam 
A. Grosbacham ir darbojušies kā nometnes priekšnieki Jūlijs Medenieks, Vik-
tors Bendrupa, Ludvigs Everts un piecus pēdējos gadus Gunārs Drulle.

Draudzes mācītājs prāvests A. Grosbachs līdztekus savam draudzes darbam 
ir iesaistīts arī vispārējā Latvijas ev.  lut. baznīcas darbā. No 1951. gada viņš 
ir archibīskapa pārstāvis Austrālijā, vēlāk Austrālijas ev. lut. latviešu draudžu 
apvienības priekšnieks un Baznīcas Virsvaldes loceklis. Šai sakarība viņam ir 
bijis 3 reizes jābrauc uz ASV un jāpiedalās Baznīcas Virsvaldes sēdēs. Ar viņa 
gādību izdevās noorganizēt archibīskapa A.  Lūša viesošanos Austrālijā, kur 
viņš apmeklēja visas lielākās draudzes. Tās nosaucām par baznīcas dienām 
Austrālijā. Mūsu draudzē archibīskaps viesojās no 26. aprīļa līdz 4. maijam 
1967. gadā. Melburnā notika arī Austrālijas ev. lut. latviešu draudžu apvienī-
bas vispārējā konference ar archibīskapa A. Lūša piedalīšanos.

Draudzes pilnsapulcē 1964. g. 23. februārī pirmo reizi pacēlās jautājums par savas baznīcas celšanu. Šo domu dedzī-
gi aizstāvēja E. Dēliņš un T. Silkalns. Taču jautājums tika atlikts, jo pašreiz latviešu saime pielika visas pūles sava nama 
nomaksai un paplašināšanai. No jauna to pacēla archibīskaps A. Lūsis savā apmeklējuma laikā, skubinot celt baznīcas. 
„Mēs apsīksim, ja mums nebūs lielu uzdevumu,“ teica archibīskaps. No šī brīža jautājums par dievnama celšanu vairs neap-
klusa. Pēc priekšdarbu un aptaujas veikšanas, 1968. g. 21. jūlijā draudzes pilnsapulcē, aizklāti balsojot, nolēma baznīcu 
celt. Draudzes valde nodibināja Baznīcas celšanas komiteju, kura sastādījās sekojoši: Priekšsēdis prof. Dr. Edg. Duns-
dorfs, sekretārs inženieris G. Drulle, prāvests A. Grosbachs (finanšu daļas vadītājs), draudzes priekšnieks P. Krullis un 
inženieris A. Vanags. Inženierim G. Drulles uzdeva saziņā ar draudzes mācītāju izdibināt, kurā pilsētas rajonā būtu iz-
devīgāk iegādāties piemērotu zemes gabalu. Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem tādu atrada labā rajonā – Kam-
bervellā – 14 Warrigal Road, Surrey Hills, un tas ir apm., 0,5 akru liels. Draudzes māja Prestonā jau bija pārdota, un bija 
ienākuši ziedojumi, tā kā zemes gabalu varēja nopirkt par $30 000. Nekavējoties izsludināja sacensības jaunās baznīcas 
plāna izstrādāšanai. Komiteja vienojās par architekta Ulda Merita iesniegto plānu, pēc kura baznīca izmaksātu $80 000. 
Baznīcas celšanas komitejā ienāca architekts Uldis Merits, jaunievēlētais draudzes priekšnieks J. Kamoliņš un inženieri 
A. Prods un A. Bruns. Kamēr architekts U. Merits un inženieris A. Vanags ķērās pie plānu izstrādāšanas, draudzes val-
dei un Baznīcas celšanas komitejai bija jārūpējas par līdzekļu sagādi. Izsludināja ziedojumu vākšanas akciju un ievadīja 
sarunas ar Austrālijas luterāņu baznīcu par iespējām aizņemties $40 000. Visi pasākumi sekmējās. Baznīcu nolēma celt 
kā Kara piemiņas baznīcu ar sānu altāri, veltītu Latviešu kritušiem karavīriem. Tā kā visi darbi bija jāveic bez atlīdzības 
pa vaļas brīžiem, darbi ieilga, un tikai tagad ir uzsākts meklēt būvfirmu, kura būtu piemērota mūsu baznīcas celšanai.

Draudze ķērās pie līdzekļu vākšanas arī ar sarīkojumiem. 1970. gada aprīlī rīkoja dārza svētkus Daugavas Vanagu 
lauku īpašumā Vanagos, 7. jūnijā sarīkojumu ar mākslas darbu izlozi un 1970. g. martā atkal dārza svētkus. Atsaucība 
ir visur bijusi ļoti ievērojama, un dzīvība un rosība ir pārņēmusi visus draudzes darbiniekus. Šai sakarībā ir minams 
enerģiskais draudzes priekšnieks J. Kamoliņš un viņa kundze, kuri nāk arvien ar jauniem ierosinājumiem un pieliek 
visas pūles to izvešanai dzīvē. Pašreiz Baznīcas celšanas fondā bez zemes, kas izmaksāja $30 000, ir naudā $38 000.

Nav iespējams ne visu uzskaitīt, ne pateikt, ne arī katru darbinieku saukt vārdā, kas ir pielicis savas rokas un savu 
sirdi pie draudzes darba. Pēc 20 piepildītiem gadiem, svētku zvaniem skanot, pateiksimies Dievam par Viņa vadību 
un sniegto lielo palīdzību un, laipni uzsmaidot viens otram, velēsim priecīgus svētkus.

No Melburnas ev. lut. latviešu draudzes izdevuma „Draudzes gadi 1951–1971“
Turpinājums „Draudzes Vēstīs“ Nr. 33.

„Sprīdīšu“ nometnes laikā 1961. gada janvārī. No kreisās: T. Silkalns, 
Māc. P. Laiviņš, prāv. A. Grosbachs un draudzes priekšnieks L. Everts.

Baznīcas celšanas komiteja. Sēž 
no kreisās: Inženieris A. Vanags, 
prāvests A. Grosbachs, archi-
tekts U. Merits. Stāv: inženieris 
A. Bruns, inženieris G. Drulle un 
draudzes priekšnieks J. Kamoliņš. 
Trūkst prof. Dr. E. Dunsdorfs un 
inženieris A. Prods.
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KALAMAZŪ LATVIEŠIEM JAUNS DIEVNAMS
2019. gada 8. jūlijā ugunsgrēkā tika izpostīts Kalamazū latviešu ev. lut. apvienotās draudzes dievnams. Tas bija 

latviešu pašu rokām celts par tautiešu saziedotiem līdzekļiem. Liesmās sadega gandrīz viss, izglābtas tikai dažas altār-
segas un sudraba trauki.

Draudzes locekļiem bija jālemj, ko darīt – saņemt atlīdzību vai celt jaunu baznīcu. Doma par baznī- cas celšanu sā-
kumā likās nepaveicams uzdevums. Tomēr tika pieņemts lēmums celt baznīcu. Jaunā dievnama ēka uzcelta blakus Lat-
viešu namam, un abas ēkas ir savienotas. Celtniecības darbus sāka 2020. gada rudenī. Lielā nelaime veicināja visu vietējo 
organizāciju ciešu sadarbību un savstarpēju atbalstu. Un tagad, kad Latviešu nams un baznīca praktiski ir zem viena 
jumta, sadarbība un savstarpējs atbalsts varēs turpināties. Jaunais dievnams tika uzcelts nepilna gada laikā, un tas atbilst 
mūsdienu vajadzībām. Tajā varēs pulcēties 80-100 dievlūdzēju. Tas ir gaišs un tik skaists, ka tajā ieejot, sirdi pilda prieks.

Kalamazū draudzes jaunā dievnama celtniecību ar ziedojumiem atbalstīja arī Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. 
draudzes locekļi.

Jaunā dievnama iesvētīšana notika 2021. gada 5.  jūlijā. Svinīgajā diev-
kalpojumā piedalījās LELBAs arhibīskape Lauma Zušēvica, LELBAs pārval-
des priekšniece prāveste Anita Vārsberga-Pāža, Vidienes apgabala prāveste 
Dr. Sarma Eglīte, prāvests emer. Gunārs Lazdiņš, mācītājs Roberts Fran-
klins, mācītājs Jānis Ginters.

Svētku dievkalpojumu ievadīja draudzes mācītāja Aija Greiema (Graham) 
ar vārdiem: „Sens ir paradums celt Dievam svētnīcu – vietu, kur dzirdēt Dieva 
vārdu un saņemt sakramentus. Pateicībā par Kalamazū draudzes jauno svētnīcu 
pulcējamies Dievam pateikties, kā arī izlūgties viņa svētību šim namam.“

Jaunā dievnama atslēgas saņēma draudzes priekšniece Anita Grīviņa.
Lai Dievs svētī Kalamazū draudzi!
Guna Reina

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

Mūžībā devies Sv. Krusta draudzes bijušais priekšnieks

EDUARDS LĒMANIS
Dzimis 1934. gada 27. septembrī Liepājā, Latvijā.

Miris 2021. gada 20. septembrī Melburnā, Austrālijā.

Draudzes līdzjūtība ģimenei un piederīgiem.

Pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats,
Līdz beigsies mūža gadi, un gaišs būs skats. Mīļā piemiņā paturēs Melburnas Latviešu ev. lut. draudze.

Restaurētais nodegušās baznīcas 
krusts tagad novietots jaunās baznīcas 
lūgšanu dārzā.

Jaunās baznīcas altāris.Garīdznieki un Kalamazū draudzes padomes locekļi pēc baznīcas iesvētīšanas 
dievkalpojuma.
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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 priekšnieka vietnieks
Deputy Chairman
Pēteris Saulītis

e-pasts: psaulitis@hotmail.com Mob. 0419 914 491

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.com Tel. 9808 2196

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

DRAUDZES AKREDITĒTIE GARĪDZNIEKI UN SELEBRANTI
Melburnā:
 draudzes vecākais Mārtiņš Biršs martinbirss@live.com mob. 0407 685 006
 māc. Aldis Elberts pasaldi85@gmail.com mob. 0405 188 481
 selebrante Ruta Druva ruth.druva@monash.edu mob. 0406 592 136
 selebrante Iveta Laine iveta_lainis@hotmail.com mob. 0421 018 063
 selebrants Pēteris Saulītis   psaulitis@hotmail.com mob. 0419 914 491

Sidnejā:
 māc. Colvin McPherson pastor@sydneylatvianchurch.org.au mob. 0412 024 476
 māc. Raimonds Sokolovskis s.sraimis@gmail.com mob. 0438 301 512

Adelaidē:
 prāv. Jānis Priedkalns jpuika@bigpond.com 08 8379 6983
 māc. Valdis Andersons Valdis.Andersons@lca.org.au mob. 0477 033 230
 māc. Guntars Baikovs guntars.baikovs@gmail.com mob. 0407 281 333
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Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 32.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.

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

Svētdien, 5. decembrī, pēc dievkalpojuma 
plkst. 12.00

Draudzes pilnsapulce
Svētā Krusta baznīcas zālē

Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Piektdien, 24. decembrī, plkst. 18.00

Sv. Krusta baznīcā


