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UKRAINAI UZBRŪK IENAIDNIEKS, LŪDZAM, DODIES PALĪGĀ
Visvarenais Dievs, katra Radītājs un Sargs –
Dodies palīgā –
Kristu, Tu miera nesējs, Pestītājs un Patiesība vienīgā,
Dodies palīgā –
Svētais Gars, kas esi brīvs doties, kurp vēlies, un pildīt cilvēku sirdis un dāvināt cerību.
Mēs lūdzam, Trīsvienīgais Dievs,
Dodies palīgā –
Un esi klāt Ukrainai. Dievs, ir noticis kas ļauns, paša ļaunuma uzbrukums.
Cieš tavi bērni, mūsu māsas un brāļi Kristū.
Mūsu spēks palīdzēt ir tik vājš, esi Tu viņu spēks, kuri cer uz Tevi un Tiem, kuri var
palīdzēt aizstāvēt patiesību un novērst, uzvarēt ienaidnieku. Apstādini to. Mēs lūdzam
paļāvībā un pārliecībā, ka Tev nekas nav neiespējams. Mēs uzdrīkstamies lūgt, aicini
palīgā tos, kuri var palīdzēt apstādināt ienaidnieku, kas kāro pēc Ukrainas un, viltus un
melu pavadīts, to grib iekarot. Kaut notiktu kā esi solījis, ka Gara ieročiem apbruņoti,
uzvarēs Tevis apžēlotie un stiprinātie. Tie, kas grib dzīvot mierā, brīvībā, bez bailēm un
briesmām.
Dodies palīgā arī mums, lai mēs atrastu kā palīdzēt. Paldies par visām tām reizēm, kad
esi palīdzējis. Šodien un rīt Tavs Svētais Gars lai vada mūs un caur mums kalpo, lai mūsu
lūgšanas vārdus Tu varētu piepildīt savā žēlastībā, patiesībā un spēkā.
Lūdzam, no sirds, dodies palīgā un uzklausi, ko esam lūguši Tava Dēla, Jēzus Kristus,
mūsu Pestītāja un Svētdarītāja Gara vārdā. Āmen.
+ Arhibīskape Lauma Zušēvica
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
DRAUDZES LOCEKĻIEM UN VIESU MĀCĪTĀJIEM
Lūgsim Debesu Tēvam būt vienmēr mūsu vidū, lai dotu mums spēku un mūs stiprus
darītu. Lai, laikiem mainoties, mēs spējam stāvēt kā klints, kaut VĪRUSI vēlas mūs izpostīt!

DIEVKALPOJUMI SV. KRUSTA BAZNĪCĀ
2022. gada 6. februārī plkst. 12.00 gada atsākšanas dievkalpojumu vadīja viesu mācītāja
Helga Jansone.
2022. gada 6. martā plkst. 12.00 plkv. Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojumu vadīs
viesu mācītāja Helga Jansone.

KAPU SVĒTKI
Kapu svētki tika noturēti Foknera kapos 2021. g. 28. novembrī plkst. 10.00 Sv. Krusta Baznīcas kapos
un plkst. 11.30 Buģa kapos. Svētbrīžus abos kapos novadīja selebrante Iveta Laine. Ziedu vaiņagu nolika
mācītāja Kociņa kapos pie pieminekļa.

SV. KRUSTA BAZNĪCAS KAPSĒTAS PĀRBŪVE
Valde uzsāka sarunas ar Foknera kapsētas vadību un valdes izraudzīto arhitektu. Ir saņemts arhitekta
rakstisks piedāvājums, ko valde caurskatīs savā 2. februāra valdes sēdē. Valde cer darbus uzsākt 2022. g.
pirmajā pusgadā.

DRAUDZES ATBALSTS MĀCĪBU IESTĀDĒM
Jau kopš pagājušā gadsimta agriem piecdesmitajiem gadiem draudzes ir atbalstījušas mācību iestādes ar
ziedojumu, lai turpinātu jaunatnei latvisko audzināšanu. Kā piemēram, Melburnā viena no pazīstamākajām
mācību iestādēm ir mūsu Daugavas skola. Draudzes valde gadskārtēji saņem ielūgumu uz skolas absolventu
izlaiduma aktu.
Valdes pārstāvis sveic skolas vadību, skolotājus, skolas padomi ar sekmīgi novadīto mācības gadu un absolventus ar sekmīgu Daugavas skolas absolvēšanu.
Draudzes valdes pārstāvja uzruna izlaiduma aktā.
Cienījamā skolas vadība, skolotāji un skolas padome! Godājamie vecāki, vecvecāki un viesi!
Mīļie skolas absolventi, šodien ir jūsu atvadīšanās diena pēc astoņiem gadiem Melburnas Daugavas skolā.
Jūs esat ieguvuši stingras pamatzināšanas latviešu valodā, latviešu kultūrā un latviešu tradīcijās: dejojot
tautas dejas, dziedot tautas dziesmas, atzīmējot tautas svētku dienas un tautas sēru dienas. Viss, ko esat
mācījušies, jums noderēs, kad būsiet Latvijā pie saviem radiem.
Jūsu pēdējie divi mācību gadi ir bijuši izaicinoši (challenging) mācībās. Tomēr visu esat pārdzīvojuši un
sekmīgi beiguši Daugavas skolu.
APSVEICU, APSVEICU un vēlreiz APSVEICU!
Draudzes valde
2021. g. 4. decembrī.

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 svaigu sejas masku!
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2022. 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!

Izsaku īpašu paldies par sekojošiem ziedojumiem –
Ēriks Vēliņš
– $500
18 novembrī „anonīms“ – $300

Ziedojumi līdz $200:

J. un M. Mašinskas, K. un K. Jaunalksnis, E. Stokāns, E. Pētersons.

Ziedojumi līdz $100:

A. Šloss, V. Puķe, J. Saltups, B. Laidley, M. Kūlnieks, A. Jaster, E. un Dz. Latišs, N. Žubeckis.

DRAUDZES NODEVAS – 2021./2022.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
* pieaugušajiem locekļiem
– $75
* studentiem vecumā starp 17 un 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 un Jūsu uzvārds. (ĻOTI SVARĪGI!)
Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu, pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.
Piezīme.
Esmu saņēmis maksājumus, kas ieguldīti mūsu bankas kontā, bet bez iemaksātāja vārda vai invoice numura. Ja
kāds no šiem maksājumiem ir Jūsu, tad, lūdzu, ziņojiet man, citādi jūs saņemsiet „parādnieku atgādinājuma vēstuli!
1. 18/01/2022. – „Nicholas P Franc“

– $75

2. 20/01/2022. – Bank First (Vic.Teachers Credit Union) – $75
Andris Atvars
Draudzes kasieris
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši
Zigrīda Ādamsons
Kitija Švarcs
Edmunds Smalkais
Biruta Lēmanis
Ilgvars Lecis

28.02.1933. – 24.10.2021.
2.081936. – 12.11.2021.
5.03.1921. – 21.11.2021.
30.12.1934. – 7.12.2021.
12.05.1925. – 25.01.2022.

„Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jņ.14:6)
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SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS DIEVKALPOJUMI
FEBRUĀRIS
6. februārī plkst.12.00

Dievkalpojums. Kalpos māc. Helga Jansone

Sv. Krusta baznīcā

Pulkveža Kalpaka un Studentu rotas piemiņas
dievkalpojums māc. Helgas Jansones vadībā

Sv. Krusta baznīcā

15. aprīlis

LIELĀS PIEKTDIENAS dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

17. aprīlis

LIELDIENU dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

MARTS
6. marts plkst.12.00

APRĪLIS

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

DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Apsveicēji

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri pušķo

Virtuvē

Māc. H. Jansone

J. Kārkliņš

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

Māc. H. Jansone

J.& M. Ozoli

J. Ozols

M. Ozola

S!K!K!M!

15.

K.& Z.
Kasparsoni

J. Kārkliņš

17.

K.& Z.
Kasparsoni

J. Kārkliņš

Datums

Dievkalpojumu
vada

Draudzes
vecākie
kalpo

Februāris
6.

Marts
6.

Aprīlis

K.& Z.
Kasparsoni

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

„Kas labprāt grib būt Kristus valstībā, tas nedrīkst no krusta un nāves
baidīties, jo tāds ir Kristus tā Kunga testaments; un viņš pats Kristus, ir
tā iegājis mūžīgā Tēva valstībā.
M. Luters
Draudzes Vēstis
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MĀCĪTĀJA HELGA JANSONE

FOTO Ojārs Greste

2022. gada 6. februārī mācītāja Helga Jansone no ASV viesojās Melburnā un vadīja dievkalpojumu
Sv. Krusta baznīcā Melburnā. Arī 6. marta dievkalpojumā kalpos mācītāja Helga Jansone.
Mazliet par sevi stāsta mācītāja Helga Jansone; fragments no CV.
Sludināšana. Sprediķiem ir jāsavienojas ar
mūsu ikdienas dzīvi un cīņām, kā arī jābūt saistošiem, interesantiem un radošiem. Es sludinu ar
aizrautību un entuziasmu. Es dziļi klausos Dievā
un jūtu, ka saņemu sprediķi. Katru nedēļu dievkalpojuma laikā es piedāvāju arī bērnu sprediķi.
Evaņģelizācija – runāt ar cilvēkiem par ticību,
uzdot labus jautājumus, palīdzēt ticībai Dievam
atdzīvoties un iegūt nozīmi cilvēkiem. Aicināt
cilvēkus nākt uz baznīcu un palīdzēt viņiem sajust, ka viņi ir svarīgi un mīlēti un ka viņi pieder.
Cilvēku kopības sajūtas veidošana. Sadarbības
vadība. Aicināt cilvēkus piedalīties dievkalpojumos Māc. Helga Jansone pēc dievkalpojuma 6. februārī.
un baznīcā. Prieka sajūta mūsu vidū. Pastorālā aprūpe un apmeklējumi: rūpes par / mīlēt cilvēkus. Kā mācītāja esmu līdzās cilvēkiem, īpaši tiem, kuri jūtas vientuļi un
par kuriem nevienam tas nerūp. Daudziem cilvēkiem draudzē es jūtos kā viņu draugs, jo man ir sarunas ar cilvēkiem,
bet viņi zina, ka es ievēroju arī pastorālās robežas: es atgādinu cilvēkiem: „Jums ir vajadzīgs mācītājs, kas piezvana nakts
vidū un tiekamies slimnīcā sliktākajā gadījumā.“ Kalpošanas sākšana un izaugsme. Vairākas draudzes strauji auga,
kamēr es biju to mācītāja. Uzzināju, ka to vajag piebremzēt, jo tiem, kas baznīcā ir jau ilgāku laiku, nav apmierināti
ar pārāk daudziem jauniem un entuziasma pilniem cilvēkiem vienlaikus. Mācīšana; man patīk mācīt pieaugušos un
bērnus. Lielākajai daļai manu sprediķu vai katra dievkalpojuma daļā ir didaktiska sastāvdaļa. Man patīk mācīt Bībeles
studijas, pamatojoties uz tēmām. Vairākas reizes esmu piedāvājusi visas Bībeles studiju un sludināšanas sēriju, lai cilvēki zinātu katru grāmatu – svarīgus Svēto Rakstu fragmentus un galveno autora vēstījumu. Man patīk Iestiprināšanas
nodarbības un Pirmās Komūnijas nodarbības – īpaši runāt ar pusaudžiem. Esmu pat bērniem mācījis klavierspēli.
Rakstīšana; gandrīz 30 gadus man katru mēnesi ir nācies rakstīt iedvesmojošu un radošu biļetenu. Man
patīk rakstīt tā, lai palīdzētu cilvēkiem redzēt lietas jaunā veidā.
Administrēšana un organizācija. Pēc nepieciešamības esmu pieradusi plānot uz priekšu un organizēt/koordinēt darbus. Es plānoju Baznīcas padomes sēdes kopā ar Baznīcas padomes priekšsēdētāju. Kad es strādāju Sinodes personāla amatā kā evaņģēliskās misijas direktore, es biju sinodes pārvaldīšanas koordinatore un
audzinātāja. Augot dāsnumā, mūsu ticība tiek likta lietā, un tā daudziem cilvēkiem ir jauna saikne – palīdzēt
cilvēkiem vēlēties dot un darīt vairāk. Tas nenozīmē, ka man ir labi ar finansēm! Man ir vajadzīgs labs kasieris, lai līdzsvarotu manu prasmju un intereses trūkumu šajā jomā. Tehnoloģijas — es nekad nedomāju, ka
būšu laba vai pat vēlējos būt laba šajā jomā, taču kopš 2020. gada marta man ir bijusi strauja mācīšanās līkne,
un tagad es zinu daudz. Tomēr es neizmantoju programmatūru, kas izveido YouTube. Man tam ir palīdzība!
Mūzika – man patīk dziedāt liturģiju un būt dziesmu vadītājam; spēlēju klavieres.
Mācītāja Helga Jansone

Svētdien, 2022. gada 6. martā, plkst. 12.00
Sv. Krusta baznīcā

Pulkveža Kalpaka un Studentu rotas
piemiņas dievkalpojums
Kalpos viesu mācītāja no Amerikas, bijusī adelaidiete

Helga Jansone.
Draudzes Vēstis
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FOTO no Andra Atvara persionīgā arhīva

Draudzes priekšnieks uzrunā pilnsapulci.

DRAUDZES PILNSAPULCE
Svētdien, 5. decembrī, pēc mācītāja Raimonda Sokolovska vadītas lūgšanas notika Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskas draudzes pilnsapulce. Pilnsapulci atklāja draudzes
priekšnieks Kārlis Kasparsons un pateicās 23 pilntiesīgiem draudzes locekļiem par piedalīšanos. Pilnsapulci vadīja priekšnieka vietnieks Pēteris Saulītis, un pēc formalitātēm varēja
sākties pilnsapulces darbs.
Kārlis Kasparsons savā ziņojumā izcēla, ka 2021. gads bijis ļoti sarežģīts sakarā ar Covid-19 pandēmiju un tās saistītiem ierobežojumiem. Salīdzinot ar pirms pandēmijas gadiem,
notikuši maz dievkalpojumi, un draudzes locekļi nav varējuši piedalīties draudzes dzīvē klātienē tik daudz
cik būtu vēlējušies. Priekšnieks arī izcēla, ka draudzes locekļu skaits arvien krītas, kas draudzei rada saimnieciskas grūtības. Klātesošie arī tika informēti par sazināšanos, kas pašlaik notiek starp draudzes valdi un
Māras Saulītes Kapsētas fondu, kurš rūpējas par bijušās Melburnas latviešu 1. ev. lut. draudzes un Sv. Jāņa
draudzes kapsētām, par Fonda darbības pārņemšanu. P. Saulītis iepazīstināja klātesošos ar vēstuli no MSKF
valdes priekšsēža un tikšanos, kas notika abu valžu pārstāvju starpā, kuras pārrunāta iespēja, ka nākotnē par
visiem trim latviešu kapu nodalījumiem Fawkner kapsētā rūpētos mūsu draudze. Pilnsapulces dalībnieki
deva draudzes valdei tiesības turpināt sarunas par šo tematu. Kārlis Kasparsons savu ziņojumu nobeidza,
paskaidrojot par valdes darbību pagājušajā gadā.
Draudzes kasieris Andris Atvars ziņoja, ka pēc ilgām pārrunām ar Fawkner kapsētas vadību domstarpības sakarā ar mauzoleju, kas ticis uzbūvēts uz Svētā Krusta kapu nodalījuma zemes, ir atrisinātas. Fawkner
kapsētas vadība piekritusi samaksāt draudzei gandrīz $300 000,00 par zemes lietošanu. Draudzes valde nolēmusi, ka šī summa tiks izmantota Sv. Krusta kapu nodalījuma uzlabošanai un tajā sakarībā spērusi pirmo
soli un sarunājusi arhitektu Juri Drēziņu, lai sagatavotu projektu, kuru tad pārrunās ar Fawkner kapsētas
vadību un dārzniecības nodaļu un sniegs draudzes locekļiem nākošā pilnsapulcē.
Kā katru gadu, draudzes loceklis Ēriks Vēliņš sagatavo ziņojumu par draudzes demogrāfiju uz nākošajiem pieciem gadiem. Ē. Vēliņa ziņojums tika ievietots Draudzes Vēstīs, un draudzes locekļi ar to varēja
iepazīties jau pirms pilnsapulces. Diemžēl, citu pienākumu dēļ Ēriks Vēliņš nevarēja piedalīties pilnsapulcē, un viņa ziņojumu sniedza Andris Atvars. Nākotnes ziņojumā tika izcelts, ka draudzes locekļu skaits
ar katru gadu krītas, un ir pareģojums, ka tas turpināsies arī nākotnē. A. Atvars minēja, ka šajā sakarā ir
laiks domāt par to, ko draudze dara ar Svēta Krusta baznīcu. Draudzes lielākie izdevumi ir saistīti tieši ar
baznīcas uzturēšanu, no kuriem lielākais izdevums ir apdrošināšana. No ziņojuma sākās pārrunas par to,
kā varētu piesaistīt jaunus draudzes locekļus, sevišķi no vidējās un jaunākās paaudzes. Tika minētas lietas,
kā atjaunot dievkalpojumus angļu valodā, lai piesaistītu draudzes dzīvē ģimenes, kurās ne visi locekļi runā
tekoši latviski un jauna draudzes mācītāja pieņemšanu. Pilnsapulce ierosināja, ka lielāka naudas summa būtu
jālieto draudzes locekļu aprūpei. Tika proponēts, ka budžetā šim nolūkam paredz $20 000,00. Pilnsapulce
ierosinājumu pieņēma vienbalsīgi. Draudzes valde šo un citus ieteikumus ņems vērā un darīs visu iespējamo,
Draudzes Vēstis
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FOTO no Andra Atvara personīgā arhīva

FOTO no Andra Atvara personīgā arhīva

Pilnsapulces dalībnieki.

Draudzes kasieris Andris Atvars
uzrunā pilnsapulci.

FOTO no Andra Atvara personīgā arhīva

lai ieteikumus īstenotu.
Pilnsapulces turpinājumā kasieris Andris Atvars iepazīstināja klātesošos ar kases pārskatiem un budžetu
nākošajam gadam, kuri tika laicīgi ievietoti Draudzes Vēstīs. A. Atvars izcēla, ka jau vairākus gadus draudze
darbojas ar finansiālu atlikumu. Šis ir, galvenokārt, pateicoties dividendēm, kuras tiek saņemtas no paju
ieguldījumiem. Pilnsapulce pieņēma kasiera ieteikumu, ka draudzes nodeva tiek paturēta līdzšinējā $75,00
no draudzes locekļa.
Pilnsapulcei nākot pie beigām, bijām pienākuši pie amatpersonu vēlēšanām. Pilnsapulces dalībnieki nākošajam darbības gadam par draudzes priekšnieku ievēlēja Kārli Kasparsonu, viņa vietnieku Pēteri Saulīti,
sekretāru Jāni Kārkliņu, kasieri Andri Atvaru un valdes loceklēm Annu Jaster un Ģintu Pindard. Kārlis
Kasparsons pateicās par doto uzticību un pateicās ilggadīgam valdes loceklim Mārtiņam Biršam, kurš veselības dēļ šogad valdē nekandidēja. Revīzijas komisijā tika ievēlēti līdzšinējie revīzijas komisijas locekļi Ēriks
Vēliņš, Anda Vēliņa un Vita Saltupa.
Pēc mazliet vairāk nekā pēc divām stundām sanāksmes vadītājs Pēteris Saulītis slēdza pilnsapulci, pateicoties klātesošajiem par piedalīšanos un ieteikumiem.
Paldies P. Saulītim par sekmīgu pilnsapulces vadību un visiem draudzes locekļiem, kuri atrada laiku un
interesi piedalīties pilnsapulcē.
Jānis Kārkliņš

Draudzes valde. No kreisās: Sekretārs Jānis Kārkliņš, draudzes priekšnieka vietnieks Pēteris Saulītis, valdes locekle Anna Jaster, māc. Helga Jansone, draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons, valdes locekle Ģinta Pindard,
kasieris Andris Atvars.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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KAPU SVĒTKI

FOTO Andris Atvars

Kapu svētki tika noturēti Foknera kapos 2021. g. 28. novembrī plkst. 10.00 Grosbacha kapos un
plkst. 11.30 Buģa kapos. Svētbrīžus abos kapos novadīja selebrante Iveta Laine. Ziedu vaiņagu nolika mācītāja Kociņa kapos pie pieminekļa.

FOTO Andris Atvars

Kapu svētki Foknera kapsētā,
Grosbacha kapos.

FOTO Andris Atvars

Kapu svētki Foknera kapsētā,
Grosbacha kapos. Selebrante Iveta Laine.

Kapu svētki Foknera kapsētā,
Grosbacha kapos. No labās: selebrante Iveta Laine, draudzes
priekšnieks Kārlis Kasparsons.
Draudzes Vēstis
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ATZĪMĒ LATVIJAS 103. PROKLAMĒŠANAS GADADIENU
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Ērģelnieks Brian Copple.

FOTO Ilze Nāgela

Goda konsuls Jānis Roberts Dēliņš. Altāru pušķoja Brigita Muške.

FOTO Ilze Nāgela

FOTO Ilze Nāgela

Mēs esam tautieši, kuri seko tradīcijām. Par tradīciju ir
izveidojies gadskārtējais dievkalpojums,
atzīmējot
Latvijas
Valsts
dibināšanu
1918. gada 18. novembrī. Tā arī šogad, kaut vēl dzīvojam pandēmijas iespaidā, maza sauja Melburnas latvieši
ceturtdien, 2021. gada 18. novembrī, ieradās Svētā Krusta baznīcā, lai Valsts svētku dievkalpojums. Māc. Raimonds Sokolovskis.
svinētu Latvijas Valsts proklamēšanas
103. gadadienu. Dievkalpojumu šogad vadīja viesu mācītājs no Sidnejas – Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojuma svētrunā mācītājs Sokolovskis mums lika padomāt ne vien par Latvijas Valsts dibināšanu,
bet arī par kristietību un to, cik svarīgas abas šīs lietas ir mums kā latviešiem.
Ar muzikāliem priekšnesumiem mūs iepriecināja Melburnas latviešu vīru koris Veseris un Melburnas
latviešu jauktais koris Daina. Diemžēl, kori mūs neiepriecināja klātienē, bet mums sniedza divas ierakstītas
dziesmas. Vīru koris Veseris mūs iepriecināja ar dziesmu Sarkanbaltais karodziņš; Raiņa vārdi un Mārtiņa
Brauna mūzika, bet un jauktais koris Daina kopā ar vīru kori Veseris mums sniedza Lec, saulīte! ar Rasas
Bugavičutes-Pēces vārdiem un Raimonda Tigula mūziku. Paldies abiem koriem un īpaši – skaņu meistaram
Jurim Karantajeram par brīnišķīgo sniegumu. Pēc dievkalpojuma varēja dzirdēt komentāru: „ja aizver acis
tad liekas ka kori dzied tepat mūsu vidū.“
Dievkalpojumā, kā visos Melburnas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojumos, ar muzikālu meditāciju
arī piedalījās ērģelnieks Brian Copple. Brians bija arī ļoti padomājis, ko spēlēt un bija ietilpinājis arī latviešu
mūzikas melodijas.
Dievkalpojuma beigās Latvijas goda konsuls Viktorijā Jānis Roberts Dēliņš mums nodeva sveicienus
Latvijas jubilejā gan no konsulāta Melburnā, gan arī no Latvijas Vēstniecības Austrālijā un no Latvijas Republikas valdības. Dievkalpojums noslēdzās, mums visiem kopā nodziedot Latvijas Valsts himnu.
Pēc dievkalpojuma visi pulcējāmies baznīcas zālē, kur pēc īsas draudzes priekšnieka Kārļa Kasparsona
uzrunas uzdzērām saules mūžu Latvijai un uzkodām pa pīrāgam. Tomēr tik svinīgā gadījumā neviens negribēja steigties mājās, un tautieši vēl ilgāku laiku pavadīja baznīcas zālē, svinot mūsu mīļās Latvijas dzimšanas
dienu.
Paldies mācītājam Raimondam Sokolovskim, ērģelniekam Brian Copple, koriem Daina un Veseris un diriģentiem Sandrai Birzei un Edgaram Vēgneram, kā arī
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Latvijas goda konsulam Viktorijā Jānim Robertam Dēliņam par piedalīšanos dievkalpojumā! Paldies arī
visiem, kas pielika roku dievkalpojuma rīkošanā – īpaši Brigitai Muškei par altāra pušķošanu ar brīnišķīgajām sarkanbaltsarkanajām rozēm un Pēterim Saulītim par Svēto rakstu lasījumiem!
Cerams, ka 2022. gadā varēsim daudz kuplākā skaitā atzīmēt Latvijas Valsts 104. dzimšanas dienu!
Jānis Kārkliņš
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Šogad mazliet atšķirīgs 18. novembra novēlējums

FOTO Gunārs Nāgels

Ko novēlēt Latvijai viņas 103. dzimšanas
dienā? Dievam uzticoties, augt ticībā, cerībā un
mīlestībā? To visu, protams, bet šogad gribas novēlēt tai veselību, atbrīvošanu no Covid-19 vīrusa
ar visiem tā variantiem, un vēl klāt gribas novēlēt katram dziļi pārdomāt un savā dzīvē īstenot
Apustuļa Pāvila seno, bet nekad nenovecojošo mācību: „Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs! No jebkāda ļaunuma atturieties!“
(I Tes. 5:21 – 22).
Vārds pārbaudiet oriģinālā grieķu valodā ir dokimazete.
Tātad, mums ieteikts ne tikai pārbaudīt rakstīto un vai teikto, bet meklēt pēc dokumentācijas, ka piedāvātais patiešām ir
labs, vai saskan ar patiesību. Senā grieķu pasaulē dokimazete
apzīmē praksi tirgū rūpīgi pārbaudīt, vai piedāvātā nauda nav
viltota. Pāvils gudri paredzēja, ka būs laiki arī ticīgo vidū, kad
tiks piedāvātas mācības, kas nesaskan ar patiesību, kurai varētu
uzticēties. Viņš jau bija piedzīvojis, ka tad, kad tiek sagrautas
attiecībās ar Dievu vai ar līdzcilvēkiem, tur katrs sāk tik skaļāk
apliecināt savu taisnību vai paša patiesības definējumu. Kur tā Brīvības piemineklis 2021. gada 13. novembrī.
notiek, top vājināti gan debesu valstības, gan jebkuras valsts
pamati.
Pēdējos mēnešos biežāk esam dzirdējuši un lasījuši par to, cik, šķiet, daudz latviešu vairs neuzticas zinātnei vai iepriekš atzītām autoritātēm. Šā gada 6. – 12. novembra laikrakstā Laiks gan Sallija Benfeldes raksts
Kā iznīcināt savu valsti, gan Jura Lorenča vārdi rakstā Pēcpatiesības laikmets ir dziļi nozīmīgi un satraucoši.
Juris Lorencs, noslēdzot rakstu, secina: „Mani biedē, ka šajā savstarpējās neuzticības gaisotnē veidojas kaut kas
ļoti nepatīkams. Galējā instancē tas jau ir nacionālās drošības jautājums. Man kā Latvijas patriotam šī sajūta
nerada iekšēju mieru.“
Kā to atgūt? Kā stiprināt tautā tos, kuri šajā informācijas pārpludinātajā pasaulē meklē pēc patiesības
vai gudrības atpazīst labo, kam pieķerties, no ļaunā, no kā atrauties. Varbūt, ka palīdz citu pieredze? Pirms
Latvija atguva neatkarību, mācītājs Dr. Roberts Akmentiņš Lauku Dzīve 1990. gada izdevuma intervijā uz
viņa laikmeta piedzīvojumiem dalījās vērtīgā perspektīvā: „Jā, viens laikmets nomainījis citu. Kā izvērtēt cilvēku objektivitāti? Kur ir tā robežšķirtne, lai zinātu, kurš ir patiess, kurš nē? Šo atbilžu meklēšana atkal ir liels
pārbaudījums mūsu tautai. Strīdu dēļ sākas šķelšanās. Daudzi joprojām netic labajam, kas notiek, jo uzskata:
kas reiz viņus apzadzis, tam nedrīkst ticēt. Tautas dvēseli gribēja pilnīgi iznīcināt. Reliģiju iznīcināt. Morāli
iznīcināt. Nacionālās jūtas iznīcināt. Pastiprināti to centās darīt, taču nepaguva!“
Paldies Dievam, nepaguva iznīcināt to, kas labs un tīkams, svētīgs latvju tautai, un ticu arī dēļ tiem,
kas mācīja, kā prasīt, aiz kādiem nolūkiem kas rakstīts? Ar kādu autoritāti kāds runā, vai teiktais saskan ar
patiesību? Reiz ļaudis izbrīnījās par Jēzus mācību: „Jo viņš tos mācīja kā tāds, kam ir autoritāte (sic.), un ne kā
viņu rakstu mācītāji“ (Mt. 7:29). Mums ir Dievs, kam pieder augstākā autoritāte. Viņš, kam lūdzam, lai svētī
Latviju, zina ceļu katram mums un visai mūsu tautai. Kā Pāvils iedrošina: „Jūsu Aicinātājs ir uzticams! Viņš
Draudzes Vēstis
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arī darīs!“ (I Tes. 5:24)
Viņš lai dara gaišus mūsu Latvijas Valsts svētkus! Kā šogad pirmo reiz naktī gaismā mirdzēs Brīvības piemineklis tā, lai gaiši mirdz mūsu sirdis! Lūgsim par tiem, kas vada un aizsargā Latviju. Ar laipniem vārdiem
un labiem darbiem stiprināsim cits citu, jo arī tā Dievs darīs gaišu Latvijas un mūsu tautas nākotni. Viņš lai
dod, ka Latvija drīz atveseļotos un atbrīvotos no ļaunā vīrusa un jebkāda ļaunuma! Vēlēsim cits citam visu
gaišu, visu, kas labs, nes svētību un atjauno sirds mieru! Dievs lai apgaismo mūsu tautas ceļu savā patiesībā
un dāvina pateicību par iespēju vienotībā tajā tālāk doties!
Arhibīskape Lauma Zušēvica
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

PĀRDOMAS UN LŪGŠANA REFORMĀCIJAS DIENAS RĪTĀ

FOTO U. Torstere

Dievs, Debestēvs! Paldies par šo dienu! Tu vienlaicīgi esi pagātne, šis mirklis un visa nākotne. Tavs Vārds ir Tavs
Dēls, kas pasaulei atklāj Tevi. Kā Tu
mīlējis Viņu, tā mēs Viņā topam mīlēti
un iedrošināti, un Viņš ir un būs pamats mūsu ticībai un Tavai valstībai virs zemes. Virs
zemes, Kungs, ir tik daudz rūpju, ciešanu un pārbaudījumu, stiprini visus, kas kopā esam Tava Baznīca, lai
mēs, kā Tevis svētīti darba rīki, varētu turpināt katram
palīdzēt atrast patvērumu Tevī un palīdzību arī pie
mums. Tā ir Tava svētīta Baznīca, kas šodien svin savu
dzimšanas dienu. Neļauj tai sagurt, neļauj tai zaudēt
Svētā Gara spēku, kas dzīvu dara un dzīves pārveido! Paldies, Tev, Debestēvs, – Tu pārvērti manu dzīvi caur
Vārdu un Sakramentu – un tiem, kas man atklāja Tevi! Paldies par viņiem, kas devās un dodas kopā, kalpojot Tev ar mīlestību, kas atjauno cilvēku, dāvina cerību un stiprina ticībā; kas saņemot žēlastību, to tālāk
sniedz un piedod cits citam, kā Tu mums esi piedevis.
Paldies, Debestēvs, par Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē! Paldies par visiem, kas tajā kopā
strādā, lūdz, priecājas un pateicas. To vieno cerība, ka katrs Tavs bērns nejustos viens, aizmirsts, nevajadzīgs
vai atstumts, un arī caur mums tiktu aicināts ienākt tur, kur vieta katram.
Kungs, ja vēl ko varētu lūgt, tad, lūdzu, palīdzi man vadīt šo Baznīcu, kuras Labais Gans vienmēr būs
Tavs Dēls Jēzus. Kad pietrūkst vārdu, dāvini tos. Kad pietrūkst miera, atjauno to. Dod, ka nekad nepietrūktu mīlestības pret Tevi un visiem, visiem – patiešām visiem. Paldies par to, ko man ir iemācījuši bērni,
jaunieši, ģimene, draudzes locekļi un draudžu vadītāji, Baznīcas nekad nenogurstošie darbinieki Virsvaldē,
Kristus visdažādākie kalpi. Paldies arī par to, ko man iemācījuši tie, kas izaicina, pretojas, pārbauda, jo tā tie
mani darījuši stiprāku un atklājuši to, par ko nespēju un nedrīkstu klusēt.
Jēzu, lūdzu, piedod man manus grēkus un kļūdas. Kad esmu citus sāpinājusi un pāri tiem darījusi, palīdzi
lūgt piedošanu un atjaunot attiecības, kas nes svētību. Palīdzi, Dievs, šai pasaulei un mūsu Latvijai. Svētī,
aizsargā un dāvini gudrību nedomāt tikai par sevi un savu nākotni, bet par visas pasaules drošību, dabu,
veselību un izdzīvošanas spēju.
Paldies par to, kā tik skaisti nobirst lapas krāsu segā, kura izraisa bērnos prieku lapas rokās satvert un
augšup mest! Kas nāk no debesīm, tā tiek tām atkal dāvināts! Kaut mēs visi līdzīgi spētu!
Jādodas, Dievs, uz dievkalpojumu! Jādodas kopā Kristus mīlestībā, cerībā un ticībā Tevi teikt, slavēt un
Tev uzticēt visu sevi un mūsu Baznīcu!
Jēzus vārdā lūdzu... Āmen.
+Lauma
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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APSVEICAM ARHIBĪSKAPI LAUMU ZUŠĒVICU!
Nesen notikušajās vēlēšanas arhibīskape Lauma Zušēvica atkārtoti
ievēlēta bīskapes amatā.
https://www.lelbpasaule.lv/lelb-pasaule-biskapa-velesanas/
„Apsveicam arhibīskapi Laumu Zušēvicu ar atkārtotu ievēlēšanu
bīskapa amatā un novēlam arī turpmāk baudīt Dieva svētību kalpošanā un dzīvē!
Saglabā kā veselīgas mācības paraugu vārdus, ko no manis esi dzirdējis
ticībā un mīlestībā, kas Kristū Jēzū. Sargā uzticēto krietno mantojumu
caur Svēto Garu, kas iemājo mūsos. 2 Tim 1:13-14
Būt vienotiem lūgšanās par mūsu arhibīskapi un Baznīcu!
Visuspēcīgais Dievs! Svētī arhibīskapi Laumu ar savu Garu, lai Tas
viņu iedrošina un apgaismo, turpinot kalpot Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē bīskapa amatā. Uzturi viņu kā ganu, kas rūpējas Arhibīskape Lauma Zušēvica.
par Kristus ganāmpulku ar mīlestību un vada mūsu Baznīcu un tās
daudzējādās kalpošanas ar gudrību un ticības drosmi. Dod, lai viņa
smeļas spēku un izturību Tavās žēlastības dāvanās – Tavā Vārdā un sakramentos, kā arī mūsu Baznīcas
sadraudzībā. Palīdzi mums mūsu arhibīskapi atbalstīt ar lūgšanām un aktīvu piedalīšanos Baznīcas dzīvē,
lai viņas vadībā mēs visi kopā – Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē – kalpotu Tev par godu un
latviešu tautai visā pasaulē par svētību.
Āmen!“
Prāv. Anita Vārsberga-Pāža,
Arhibīskapes garīgā vietniece
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

DZĪVĪBAS MAIZE
„ES ESMU dzīvības maize.“ Jāņa evaņģēlijs 6:48
Mīļie draugi Jēzū Kristū!
Dzīvības maize ir pats Jēzus Kristus. Viņš ir atbilde mūsu dzīvei gan šeit, gan mūžībā.
Mēs dzīvojam nedrošā un mainīgā pasaulē. Tik daudz lietu dienu no dienas mainās. Pasaule mainās. Mēs arī maināmies. Mūsu draudze ir mainījusies. Sabiedrība mainās, varbūt
mūsu ģimene un draugu pulciņš ir mainījies. Nekas nestāv uz vietas. Lietas un cilvēki šodien
nav tādi, kādi bija pirms 10 vai 20 gadiem.
Visās dzīves maiņās mums ir nemainīga dzīvības maize. Dievs un Viņa Vārds nemainās. Dievs sevi ir brīnišķīgi atklājis savā Dēlā Jēzū Kristū. „Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi“ (Ebreju 13:8).
Jēzus Kristus un Dieva Vārds nav šķirami, jo „iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un
Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies,
kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū,
un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības“
(Jāņa evaņģēlijs 1:1–5; 14).
Jēzus Kristus ir Logos. Viņš ir Vārds. Viņš tapa miesā un dzīvoja pasaulē kā cilvēks. 33 gadu vecumā Jēzus
sevi upurēja pie krusta, tā piepildot Dieva Vārdu un kļūdams par pasaules glābēju. „Jo tik ļoti Dievs pasauli
Draudzes Vēstis
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mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību“ (Jāņa evaņģēlijs 3:16).
Kad ticam uz Jēzu, tad Viņš mājo mūsu sirdī un kopā ar Pāvilu varam teikt: „Nu nedzīvoju vairs
es, bet manī dzīvo Kristus“ (Galatiešu 1:20). Tas nozīmē, ka nekad cilvēks nav viens. Tas nozīmē, ka
mums ir klints, kur tverties, un tā klints ir tepat – mūsu sirdī. Mums ir dzīvības maize, kas uztur
un stiprina.
Pārmaiņas nav vieglas. Reizēm no tām ir bail, reizēm – grūti pieņemt. Tās nes sev līdzi dažādus
pārdzīvojums. Bet, ja mēs iemācamies turēties pie Jēzus Kristus, patiesi uz Viņu paļauties, tad mums
ir klints, kur tverties. Ja iemācāmies smelt dzīvības avotā – ēst dzīvības maizi, tad esam droši un
svētīti.
Tik ļoti daudz Viņš mums katram grib dot, ja tikai sevi noskaņojam to saņemt. Tik ļoti daudz Viņš
mums apsola, piedāvā, ja tikai to vēlamies saņemt. Viņš mums ir devis Savu Vārdu, lai tas būtu klints, kur
tverties, lai mums būtu maize, ko ēst, kas baro dvēseli. Bet... tas mums nevar palīdzēt, ja to nelasām, ja to
nelietojam. Kamēr Bībele stāv uz plaukta neatvērta, nelasīta, tā nekādu svētību nenes. Bet, kad to atveram,
lasām, tad Dieva Vārds darbojas mūsu sirdī.
Dieva Vārds ir dzīvs. Tas ir spēcīgs. Tas nes dzīvību. Tas šķīsta. Tas dziedina, tas stiprina. Tas dod padomu. Tas nes mieru. Tas iepriecina.
Bieži vien cilvēki meklē brīnumzāles, kas var palīdzēt visām kaitēm. Dieva Vārds ir labāks par jebkurām
zālēm. Tas nav cilvēka gudrības, bet dzīvā, mūžīgā Dieva Svētais Vārds. „Jo Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs un
asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un
smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un
atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu“ (Ebreju 4:12–13).
Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs. Tas darbojas. Tas reiz katru sauks pie atbildības. „Jo Manas domas nav
jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. „Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani
ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām. Jo, kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas,
pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir
ar Manu Vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos,
un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.“ (Jesajas 55:8–11)
Tas ir skaisti pateikts. Dievs skaidri saka: kad Viņa Vārds iziet, tas neatgriežas tukšā. Tas pilda savu
uzdevumu.
Vai gribi, lai Dievs dara savu darbu tavā dzīvē? Vai vēlies būt brīvs no grēka nastas? Tad lasi Viņa Vārdu!
Vai vēlies uzzināt, ko Dievs no tevis grib un ko Viņš caur tevi vēlas darīt? Tad lasi Viņa Vārdu!
Vai domā dzīvot brīvībā, mierā, priekā, pārpilnībā un drošībā? Tad lasi Viņa Vārdu!
Vai tu būtu priecīgs, ja tava dzīve būtu svētīga gan tev, gan arī citiem? Tad lasi Viņa Vārdu!
Lai uzturētu ciešu saistību ar Dievu, ir svarīgi regulāri lasīt Viņa Vārdu. Man ļoti noderīgi un stiprinoši
ir psalmi. Tie ir lūgšanas un ļoti izsaka labi to, kas tajā brīdī ir uz sirds.
Lasot Dieva Vārdu, mums jābūt atvērtai sirdij un arī jālūdz, lai Dievs parāda, ko Viņš grib teikt katram
konkrēti. Lai Viņš mums atklāj to, kas mums ir derīgs un vajadzīgs. Šāda lūgšana Dievu iepriecina, jo Viņš
grib mūs svētīt, Viņš grib mūs stiprināt. Viņš grib, lai mēs zinātu, ka Viņš ir klints, kur tverties.
Lasīsim Dieva Vārdu! Katru dienu ņemsim rokās Bībeli un lasīsim, un ļausim uzrunāt mūsu sirdi. Tas
nesīs lielu svētību. Lai Dievs palīdz. Lai svētīgs mums visiem šis 2022. gads.
Āmen.
Mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)
„Draudzes Vēstīm“ Nr. 33
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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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, Nr. 31 un Nr. 32
DRAUDZES SAIMNIECISKAIS DARBS
Šogad aprīļa sākumā aprit 20 gadi, kopš dibināta mūsu draudze. Tas
bija laiks, kad mēs visi bijām neilgu laiku pavadījuši šai zemē, pildot
darba līgumus un rūpējoties par savas eksistences nodrošināšanu. Līdz ar
mums ieceļoja arī mūsu mācītāji, kuri sāka pulcināt tautiešus un noturēt
dievkalpojumus latviešu valodā. Kara vētrās mēs bijām daudz ko pārdzīvojuši un zaudējuši, bet mēs nebijām zaudējuši ticību Dievam. Šīs ticības
iedvesmoti, tad nu arī sākām latviešu trimdas draudžu dibināšanu kā
vienas no pirmajām organizācijām šeit svešajā zemē.
Šādos apstākļos. Kad mūsu līdzekļi bija ļoti ierobežoti un nākotnes
izredzes diezgan neskaidras, 1951. gada 8. aprīlī ir dibināta mūsu draudze. Nenogurstoša un ražena darba gadi ir sekojuši viens aiz otra jau
divus gadu desmitu. Dibināšanas dienā jaunā draudze uzsāka darbu ar
16 mārciņām kasē. Pēc 20 gadiem cītīga darba stāvoklis ir šāds: saimnieciskās vērtības ir pāri par 84 000 dolāriem, kuros ietilpst Sprīdīši, automašīna, inventārs, kapsēta, Latviešu nama pajas, zemes gabals jaunajai
baznīcai un noguldījums bankā – 38 000 dolāri. Izstāvošu maksājumu
un parādu draudzei nav. Minētie skaitļi un apraksts ir neapšaubāms pierādījums tam darbam, kāds ir veikts saimnieciskā laukā pagājušos gados.
Es domāju, ka katrs viens mūsu draudzes loceklis var būt lepns uz šo
sasniegumu, jo tas ir visu kopējs darba un atbalsta rezultāts.
Draudzes locekļu aktivitāte un atbalsts ir jūtami pieaudzis pēdējos
pāris gados. Iepriekšējā gada budžets bija 12 800 dolāri, kas, gadu noslēdzot, pārsniedza 14 000 dolārus. Šī gada budžets ir pieņemts 14 900
dolāru apmērā. Budžetā nav ieskaitīti sarīkojumi un ziedojumi par labu
jaunajai baznīcai, jo tie pāriet tieši baznīcas celšanas fondā.
Saviļņojums draudzē sākās ar to brīdi, kad pilnsapulce pieņēma lēmumu celt pašiem savu baznīcu. Valde dāmu komiteja un pārējie darbinieki
cītīgi strādā, lai sagādātu līdzekļus šī mērķa sasniegšanai. Projekta sagatavošanas darbi ir pavirzījušies tik tālu, ka neredzam nekādu nopietnu šķērsli, kāpēc lai draudze savu pilngadības jubileju nesvinētu savā baznīcā.
Pārējie darbi, kā draudzes īpašumu apkopšana un uzturēšana kārtībā
nav piemirsti vai ari atlikti. Pagājušā gada pavasarī lieli darbi ir paveikti
kapsētā un Sprīdīšos, paplašinot kapsētu un nokrāsojot ēkas Sprīdīšos. Baznīcas velšanas zelta grāmata
Blakus čaklajiem darbiniekiem, piedaloties talkās, no draudzes kases šais ar visu naudas ziedotāju vārdiem.
Vāku zīmējis Gunārs Jurjāns.
darbos ieguldīti prāvi līdzekļi. Šī gada ziemā un pavasarī paredzēts turpināt Sprīdīšos dažādus atjaunošanas darbus.
Katras draudzes sirds un dvēsele ir tās mācītājs Mūsu mācītājs ir ne tikai draudzes garīgais vadītājs, bet arī
sabiedrisko un saimniecisko pasākumu ierosinātājs, organizētājs un ļoti bieži ar savu ģimeni to praktiskie darītāji.
Ar savu darbu, morālo stāju un sirsnību mūsu mācītājs ir ieguvis draudzes cieņu un uzticību. Līdz ar to dažādi
pasākumi draudzes darbā ir bijuši sekmīgi, jo darbinieki un arī draudzes locekļi it bijuši vienoti ap savu mācītāju.
Pagājušā darba posmā draudze ir kļuvusi saimnieciski stabila un ir izveidota par latviešu garīgo centru Melburnā.
Ieejot trešajā gadu desmitā, turpināsim strādāt un atbalstīt savas draudzes darbu tāpat kā līdz šim Būsim
vienoti ap savu draudzi un tās mācītāju, jo tikai tad arī nākotnē mūsu darbs būs sekmīgs.
J. Kamoliņš,
draudzes priekšnieks
No Melburnas ev. lut. latviešu draudzes izdevuma „Draudzes gadi 1951–1971“
Turpinājums „Draudzes Vēstīs“ Nr. 34.
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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 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

Valdes locekle
Committee Member
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:
māc. Aldis Elberts
selebrante Ruta Druva
selebrante Iveta Laine
selebrants Pēteris Saulītis

pasaldi85@gmail.com
ruth.druva@monash.edu
iveta_lainis@hotmail.com
psaulitis@hotmail.com

mob. 0405 188 481
mob. 0406 592 136
mob. 0421 018 063
mob. 0419 914 491

Sidnejā:
māc. Colvin McPherson
māc. Raimonds Sokolovskis

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

mob. 0412 024 476
mob. 0438 301 512

Adelaidē:
prāv. Jānis Priedkalns
māc. Valdis Andersons
māc. Guntars Baikovs

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

08 8379 6983
mob. 0477 033 230
mob. 0407 281 333
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Draudzes valde novēl visiem draudzes locekļiem

Priecīgas Lieldienas!

Piektdien, 15. aprīlī LIELĀS PIEKTDIENAS dievkalpojums.
Svētdien, 17. aprīlī LIELDIENU dievkalpojums.

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. 33.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.
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