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„UN ARĪ TĀ – TE, ŠODIEN – DIEVA VALSTĪBA IR MŪSU VIDŪ!“
LELBP Pateicības un jubilejas dievkalpojumā

Esiet sveicināti! Ir tāds prieks būt kopā ar jums un 
mēģināt veikt uzdoto: patiesi nedaudzās minūtēs – at-
skatīties simts gadu vēsturē! Dosimies, rokās ņemot ceļa 
spieķi, Kristus vārdus no Lūkas evaņģēlija, kad uz fa-
rizeju jautājumu, kad nāks Dieva valstība, Jēzus tiem at-
bildēja: „Dieva valstība nenāks redzamā veidā. Nedz arī 

kādi sacīs: redzi, šeit! – vai: tur! – jo redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū!“
Dievs, svētī mūs savu vārdu patiesībā, jo tā ir mūžīga! To lūdzam Kristus vārdā. Āmen.
Ne tikai Latvijā, bet arī šeit! Ne tikai ārpus Latvijas, bet arī tur – Dieva valstība bija, ir un 

būs arī latviešu ticīgo vidū, bet ne tā, kā kāds uzreiz ar acīm to saredzētu – tā mājo sirdīs.
Lielās jubilejās sirds līksmo un laiks apstājas. Saplūst vienā mirklī pagātne un nākotne. 

Mēs redzam tos, kas gājuši mums pa priekšu, kuri atstājuši pēdas mūsu Baznīcas vēsturē; ap 
sevi redzam tos, bez kuriem šis pateicības dievkalpojums nebūtu iespējams vai tik skaists! Un 
aiz mums? Dievs lai dod, ka redzam tos, kurus aicināsim sekot Tam, kura vārdā un mīlestības 
Gara spēkā strādājām!

Šodien mēs pateicamies Dievam par Viņa žēlastību, jo tikai tās spēkā Latvijas evaņģēliski 
luteriskā Baznīca pasaulē varējusi pastāvēt, un tikai Viņa svētīta, tā augs un ilgi vēl cels Viņa 
valstību!

Šodien pateicamies arī par jums – tuvumā un tālumā! Mūsu draudzēs kalpojot, vai darbā 
strādājot, latvju tautu stiprinot, jūs kādam esat tapuši par zīmi, kā Dievs darbojas, dzīves 
pārvēršot un sirdis vienojot.

LELB Pasaulē pa simts gadiem pulcējusies gan cēlos dievnamos, gan bēgļu nometnēs un 
īrētās telpās. To vadījuši vairāki gani, katrs uzrakstījis daļu tās vēsturi savā rokrakstā, kā reiz 
teica mans priekštecis.

Pirmais arhibīskaps Kārlis Irbe vēl kā mācītājs kalpoja Harkovas latviešu bēgļu nometnē! 
Un 1917. gadā ārpus Latvijas dibināja draudzi Maskavā! Lai vienalga, kur latvieši būtu no-
nākuši, tie varētu pielūgt Dievu mātes valodā. Tā arī vēlāk Vācijas bēgļu nometnēs un citur 
mūsu Baznīca strādāja, lai latvieši ticībā tiktu iedrošināti lūgt Dievu visos apstākļos, uzticē-
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ties, ka Kristus arvien bija viņu vidū. Te Latvijā, kur Baznīca turpināja savu darbu tik grūtos 
apstākļos, tik pašaizliedzīgi, un arī ārpus Latvijas, kur tapa jaunas draudzes.

Dievu pielūgt latviešu valodā vēl šodien ilgojas tie, kuri dzīvo pasaules malu malās. Paldies 
Dievam, Viņš devis mūsu Baznīcai tos, kas dodas pie viņiem! Lai vienotā LELBPasaulē augtu 
bērni, kuri saprastu, ka arī viņiem piešķirts svēts mantojums, ko ne tikai saglabāt, bet bau-
dīt un to tālāk dalīt! Jau Arhibīskaps Teodors Grīnbergs Otrā pasaules kara laikā nemitīgi 
atgādināja, ka katram jāgādā par otru, jāpalīdz neaizmirst Latviju – par tās likteni jārunā 
pasaulē! Viņš to darīja kā viens no Luterāņu pasaules federācijas dibinātājiem. Daudziem viņa 
vārdi tapa kā sauklis: Ienaidnieki grib mūs iznīcināt, draugi – asimilēt, bet mēs paši gribam 
palikt latvieši!

Viņš ticēja, ka Dieva valstība būs arī tur, kur ģimenēs bērniem par to mācīs! Viņš bija bēr-
nu publikācijas Bitītes onkulis Teodors! Un Bitīte bija sākusi lidot jau 1913. gadā! Pirms tapa 
brīvā Latvija, caur to bērniem mācīja, kā ar prieku tuvoties Kristum, visu bērnu draugam. 
LELBĀL to turpināja publicēt ilgi pēc Arhibīskapa Grīnberga nāves.

Cik nozīmīgi, ka šodien šajā skaistajā Jaunās Svētās Ģertrūdes dievnamā redzam Jaņa 
Rozentāla gleznu, zem kuras rakstīti Kristus vārdi: „Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet 
tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība!“ Bērniem, šķiet, vieglāk paļauties un ticēt – pat brī-
numiem! Tomēr – ticu, ka šodien visi jūtamies kā tādi bērni! Jo vai tas arī nav Dieva dots 
brīnums, ka mēs te esam!

Tātad, piepildījušās Arhibīskapa Kārļa Kundziņa cerības! Viņa laikā uzticīgi un cītīgi 
turpinājās darbs, ceļot dievnamus, skolu telpas, tomēr tika atgādināts arvien lūgt par Latviju, 
visiem cietušajiem, kā viņa dziesmas vārdi liecina: „Slavēsim Dievu! Kaut sāpes un bēdas spiež 
tautu, Naidnieks kad trako, lai postītu, šķeltu un grautu: Stipra kā klints, Mūžam zels ticīgo 
ģints, vai gan Dievs nogrimt tai ļautu?“

Nē! Latvju tauta nenogrima, bet cēlās jaunā spēkā 1991. gadā! To piedzīvoja Arhibīskaps 
Arnolds Lūsis, kuram arī bija dzejnieka dāvanas! Draudzēs daudz bijām dziedājuši viņa vār-
dus: „Ticiet, visas važas rūs, Laiks spēj dziedēt katru rētu. Viss par labu griezts tad kļūs, Kad mēs 
lūgsim Dievu svētu: Tad Viņš ļaus mums atgriezties, Tēvu zemē satikties!“

Un satikās viņš ar Latvijas arhibīskapu Kārli Gailīti – satikāmies arī mēs un arvien bie-
žāk! Kā brīnums bija šis laiks, kad jutām – Dieva valstība tik tuvu bija nākusi!

Arhibīskapa emeritus Elmāra Ernsta Rozīša vadības laikā paplašinājās ekumēniskais 
darbs un mūsu kalpošana Latvijā. Tapa ļoti nozīmīgais māsu draudžu projekts, kad abu 
Baznīcu draudzes locekļi iepazinās un kļuva kā māsas un brāļi Kristū! Izveidojās LELB un 
LELBĀL sadarbības komisijas darbs, kopā ar arhibīskapu Jāni Vanagu un abu Baznīcu Vir-
svaldēm centāmies labāk salasīt cits cita rokrakstus. Reizēm tomēr likās – katrs dziedam savā 
meldijā, varbūt tā arī paliks – ceru, ka nē, tomēr mūs vienmēr vienos viens Dievs un mūsu 
tautas lūgšana!

Kad te tas bija aizliegts, ārpus Latvijas vēl skaļāk dziedājām: Dievs, svētī Latviju! Kad 
pienāca laiks, visiem kopā to dziedāt – tik pateicīgi bijām, tik pārliecināti, ka nekas nav 
neiespējams!

Un tādu cerības pilnu prieku piedzīvojām arī dēļ Atdzimšanas un atjaunošanas kustības! 
Svētā Gara liesmas aizdedzināja visus – Latvijā un ārpus tās!

Kad pavērās durvis te, tapa pirmā mūsu Rīgas evaņģēliskā draudze! Pamazām darbs pa-
plašinājās, kā arī mūsu sadarbība ar Latvijas universitātes Teoloģijas fakultāti. Tā tapa par 
vietu, kurā iepazīties ar mūsu Baznīcas nākamiem garīdzniekiem un garīdzniecēm – ar jums, 
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kuri šodien esat ap mums vai attālināti līdz ar mums un mūsu draudzēm! Un jums ar mums! 
Ir vismaz jāpiemin dekānus: prāvestu, nelaiķi Dr. Vili Vārsbergu un mācītāju Dr. Juri Cā-
līti, un visus citus, kas no mums devās pie jums un otrādi, lai mēs visi tiktu bagātināti!

Dievs svētīja mūsu Baznīcu ar ilgām kopā kalpot, ar drosmi neuzdot! LELBPasaulē Vir-
svalde ļoti uzticīgi un neatlaidīgi ir strādājusi, aicinājusi lūgt un, jā, ziedot un ziedot, lai 
LELBPasaulē būtu stipra – vienalga, kur tā atrastos! Nāca palīgā citi no šīs valsts vadības – tā 
cits citu iedvesmojām un stiprinājām!

Dosimies drosmīgi nākamajos simts gados! Vēl ir tik daudz, par ko lūgt un strādāt, lai 
miers, patiesība un taisnība valdītu katrā valstī un katrā bērnu sirdī! Lai nepietrūktu nevie-
nam Dieva mīlestības un Kristus žēlastības. Jēzus par mums ir lūdzis: Tēvs, Es esmu darījis 
zināmu viņiem tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar kuru tu mani esi mīlējis, būtu 
viņos un arī es būtu viņos!

Un arī tā – te, šodien – Dieva valstība ir mūsu vidū! Āmen.
Arhibīskape Lauma Zušēvica
2022. gada 16. oktobrī
Rīgas Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, LELBP Pateicības un jubilejas dievkalpojumā

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

NO PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
Nule pavadītie trīs gadi Covid-19 ietekmē ir bijuši ārkārtu izaicinājumu pilni kā mūsu 

ikdienas dzīvēs, tā arī draudzes darbībai.
Melburnas plašāko iedzīvotāju iespējas tikties klātienē un sabiedriski darboties tika īpaši 

smagi ietekmētas no vietējiem valdības ierobežojumiem un likumiem veselības saudzēšanas 
nolūkos.

Kopumā, Melburnas iedzīvotāji pēdējos trīs gados ir pavadījuši 263 dienas tā saucamā 
«lockdown» stāvoklī, bez iespējām sabiedriski tieši darboties un tikties.

Papildus šiem vietējiem ierobežojumiem, pat tajos brīžos, kad potenciāli drīkstējām rīkot dievkalpoju-
mus, ceļošanas ierobežojumi starp pavalstīm neatļāva viesu garīdznieku klātbūtni pie mums, un vairāki 
plānotie un iecerētie dievkalpojumi bija jāatceļ.

Tā kā Melburnas draudze bija palikusi bez mūsu pašu vietēji kalpojošā draudzes ganu visā šajā posmā, 
tad arī draudzes darbība bija, kaut gan maksimāli rosīga Covid-19 ierobežojumu ietvaros, tomēr minimāla 
draudzes apkalpošanas un uzturēšanas vajadzībām.

Tik un tā, darījām ko varējām, un ar viesu mācītāju/garīdznieku pretimnākošu palīdzību šajā trīs gadu 
posmā tika noturēti kopumā 26 dievkalpojumi un divi kapu svētki (ar atsevišķiem svētbrīžiem trijos kapu 
nodalījumos abās reizēs).

Skatoties pa gadiem:
2019. gadā beigās notika trīs dievkalpojumi plus vēl kapu svētki;
2020. gadā kopumā septiņi dievkalpojumi,
2021. gadā kopumā četri dievkalpojumi plus vēl kapu svētki un
2022. gadā līdz šim ir bijuši divpadsmit dievkalpojumi.
Tas ir stipri mazāk nekā plānā iecerētie 24 gadā (reiz mēnesī Sv. Krusta baznīcā un Latviešu Ciemā) plus 

vēl ārkārtas dievkalpojumi svētkos un svētbrīži kapos. Tomēr, šajos apstākļos tas ir apsveicams skaits.
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Dievkalpojumu sadale ir bijusi:
17 x Svētā Krusta baznīcā,
1 x Futskrejas baznīcā,
7 x Latviešu Ciema kapelā un
1 x virtuāli (YouTube).

Svēto vakarēdienu piedāvāja, kur tas bija atļauts un iespējams šajos dievkalpojumos (protams, vadoties 
pēc Covid-19 ierobežojumiem).

Liels paldies visiem viesu garīdzniekiem un selebrantiem, kas mūsu draudzei šīs iespējas palīdzēja īstenot.
Covid-19 ietekmē samazinājām mūsu draudzes nodevas, lai atspoguļotu samazināto darbību un atviegli-

nātu draudzes locekļu finansiālo spiedienu šajos grūtajos laikos.
Mūsu pirms Covid-19 gadskārtējās nodevas bija $175 pilna nodeva, $125 studentiem (17 – 25 g.v.), $0 (ja 

pāri 95g.v.). Tad uz diviem gadiem mēs tās samazinājām uz $75/$25/$0 un tagad, ar šo finansiālo gadu, ir 
$175/$0/$0.

Diemžēl šajā posmā draudzē nav bijušas ne kristības, ne iesvētības, ne laulības.
Draudzes locekļu skaits ir turpinājis sarukt. Pēdējos trīs gados mūsu locekļu skaits ir samazinājies par 

apmēram 25%, un caurmēra vecums draudzes locekļiem ir vienīgā statistika, kas iet manāmi uz augšu.
Apmēram 15% no draudzes locekļiem ir sasnieguši 95 gadu vecumu un līdz ar to ir atbrīvoti no draudzes 

nodevām. Tad vēl 35% no draudzes locekļiem ir vecumā starp 85 – 95 gadiem.
Tātad, kaut gan priecājamies par mūsu draudzes locekļu sasniegumiem gadu skaitā, tā realitāte ir, ka, ap-

mēram, puse no mūsu draudzes locekļiem ir vai labākā gadījumā drīzumā sasniegs atbrīvošanu no draudzes 
nodevas gadskārtējas maksāšanas.

Neskatoties uz finansiālo ietekmi šādai demogrāfiskai realitātei, vēl grūtāku padara tas, ka mums trūkst 
brīvprātīgo darbinieku, kas ir ar mieru uzņemties aktīvu līdzdalību mūsu draudzes dzīvē.

Mums skaitliski ir tikai, apmēram, 60 pieauguši draudzes locekļi, kuri vēl nav sasnieguši 65 gadu vecumu 
(tātad vēl skaitās strādājošos un spēka gados). Tas nav daudz, bet vajadzētu būt diezgan, ja tik nāktu talkā.

Nespējam šobrīd pat sastādīt pilnu vajadzīgo valdi mūsu draudzes vadības darbam. Trūkst kasiera, līdz 
ar to jāmeklē citus risinājumus, ja tāds/tāda neatradīsies.

Mums ir tiešām pienācis pēdējais brīdis mūsu draudzes demogrāfisko situāciju mainīt, citādi mūsu pastā-
vēšanas iespējas ilgāk par apmēram pieciem gadiem kļūst nereālas.

Viena pozitīvā lieta par šiem Covid-19 gadiem ir, ka tie ir parādījuši to, cik svarīgi draudzei ir pašai savs 
uz vietas dzīvojošs un kalpojošs garīdznieks/garīdzniece. Līdz ar to, draudze ir vienojusies uzņemties pilna 
laika garīdznieku mūsu draudzes darbā.

Šajā sakarā pie mums jau šī gada oktobra beigās ieradīsies mācītāja Helga Jansone, lai uzsāktu darbu 
mūsu draudzē. Mācītājai vajadzēs visu mūsu palīdzību draudzi virzīt uz priekšu!

Ticam, ka ar atjaunotu garīgo fokusu, enerģijas iedvesmošanu, draudzes darbību un, galvenais – Dieva 
palīgu, varēsim atskatīties uz nākošiem gadiem kā augsmes laiku.

Šogad atzīmējam mūsu Svētā Krusta baznīcas 50 gadu jubileju. Vēlamies un strādāsim pie tā, lai baznīca 
vēl pastāvētu un būtu mūsu draudzei vajadzīga vēl ilgus gadus uz priekšu.

Ticu, ka Dievs mums palīdzēs, bet mums pašiem pie tā ir arī jāpiestrādā!

Pēteris Saulītis,
Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks
12. oktobrī, 2022. gadā

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

no mazās zīles izaug varens ozols!

Ziedojumi līdz $200:
K. un S. Freiverts, L. Ķikuts.

Ziedojumi līdz $100:
A. Jaster, B, Laidley, E. Brenners, A. Kaņepe.

DRAUDZES NODEVAS – 2022./2023.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
* pieaugušajiem locekļiem –  $175 (Covid pabalsts atcelts)
* studentiem vecumā starp 17 un 25 gadiem – atbrīvoti no nodevām
* locekļi, kas sasnieguši 95 gadus – atbrīvoti no nodevām

Nodevu var samaksāt:
Kasierim –  nosūtot čeku vai „Aust.Post Money Order“ pa pastu, rakstot to 
  Melb.Lat.Ev.Luth.Cong vārdā un nosūtot uz PO Box 390, Canterbury, VIC 3126 
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.

Draudzes kasieris
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājusi

Aija Alma Fabinski (dzim. Grobiņš) 25.02.1927. – 13.08.2022.
Sigurds Andersons 16.04.1935. – 8.09.2022.

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

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

Piektdien, 18. novembrī
Latvijas Valsts proklamēšanas 

dienas dievkalpojums
Plkst. 19.00  Sv. Krusta baznīcā
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MAIŅAS MELBURNAS DRAUDZES DZĪVĒ
Pandēmijas ierobežojumi ir atcelti, un Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze 

un draudzes valde sākusi aizkulisēs aktīvi strādāt. Kaut vēl joprojām notiek tikai dievkalpo-
jumi reizi mēnesī viesu mācītāju vadībā, tas nenozīmē, ka draudzes vadība guļ. Ir notikušas 
divas pilnsapulces, ārkārtas pilnsapulce maijā un gadskārtējā pilnsapulce augustā.

Kopš draudzes mācītāja Daiņa Markovska atgriešanos Latvijā 2019. gada jūlijā, draudzei 
nav bijis savs mācītājs, un ilgāku laiku 2020. un 2021. gadā nenotika klātienes dievkalpojumi 
Covid-19 pandēmijas dēļ. Lēnām darbība atsākās ar klātienes dievkalpojumiem reizi mēnesī, 

kad pandēmijas ierobežojumi to atļāva, viesu mācītāju vadībā. Draudze pateicas visiem viesu mācītājiem, 
kuri noturējuši dievkalpojumus mūsu draudzē. Kļuva skaidrs, ka draudze nevar turpināt darboties bez sava 
mācītāja, un draudzes valde sāka meklēt mācītāju.

2021. gadā pienāca ziņa no arhibīskapes Laumas Zušēvicas, ka kādreizējā adelaidiete, mācītāja Helga 
Jansone domā pārcelties atpakaļ uz Austrāliju. Mācītāja Helga pārcēlās uz ASV vairāk nekā trīsdesmit gadus 
atpakaļ, lai studētu teoloģiju. Viņa kopš ordinēšanas strādājusi Amerikā luterāņu draudzēs – gan amerikā-
ņu, gan latviešu draudzēs. Tagad ģimenes apstākļu dēļ mācītāja Helga interesējās par atgriešanos Austrālijā. 
2022. gada sākumā mācītāja Helga Jansone noturēja divus dievkalpojumus Melburnas latv. ev. lut. draudzē. 
Draudzes locekļiem ļoti patika mācītājas vadītie dievkalpojumi, un, liekas, arī viņai patika draudze un Mel-
burna. Tā sākās nopietnas sarunas, kuras vadīja Pēteris Saulītis ar mācītāju Helgu, par uzņemšanos mūsu 
draudzes gana pienākumus. Sarunas bija pozitīvas, un šī gada 29. maijā ārkārtas pilnsapulcē draudzes valde 
iepazīstināja pilnsapulces dalībniekus ar mācītājas Helgas darba un dzīves vēsturi. Pilnsapulcei tika paziņots 
valdes ieteikums aicināt mācītāju Helgu Jansoni kā draudzes mācītāju. Pēc īsām pārrunām pilnsapulce vien-
balsīgi atbalstīja valdes ieteikumu. Tā valde varēja pilntiesīgi aicināt mācītāju Helgu Jansoni kļūt par draudzes 
mācītāju. Pēc pārrunām ar mācītāju, kuras vadīja Pēteris Saulītis, piedāvājums tika pieņemts, un valde varēja 
paziņot, ka mācītāja Helga Jansone sāks pienākumus Melburnas latviešu ev. lut draudzē šī gada oktobrī. Paldies 
Helga, ka uzņēmusies garīgi vadīt mūsu draudzi, un paldies valdei, sevišķi Pēterim Saulītim, par lielo darbu.

29. augustā notika gadskārtējā pilnsapulce. Pilnsapulce ritēja raiti Pētera Saulīša vadībā. Tika pieņemti 
ziņojumi un finansiālie pārskati gandrīz bez pārrunām. Ēriks Vēliņš iepazīstināja klātesošos ar viņa prognozi 
sakarā ar draudzes nākotni. Ēriks ziņoja, ka draudzes locekļu skaits strauji krītas, un, ja lietas nemainās uz po-
zitīvo pusi, draudzes locekļu skaits kļūs kritisks. Andris Atvars pastāstīja pilnsapulcei par remonta darbiem 
Svētā Krusta kapu nodalījumā Foknera (Fawkner) kapsētā, kas ir lielu daļu iespējams, jo draudze saņēma lie-
lāku naudas summu no Foknera kapsētas vadības kā kompensāciju, kad viņi uz zemes, kas ir draudzes gādībā, 
uzbūvēja mauzoleju. Jauno kapu dizainu gatavo arhitekts Juris Drēziņš, un projektu vada Andris Atvars.

Kad pienāca pie valdes vēlēšanām, lietas vairs negāja tik gludi. Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons 
paziņoja, ka kaut kandidēs draudzes valdei, nekandidēs kā draudzes priekšnieks. Arī ilggadīgais kasieris 
Andris Atvars paziņoja, ka veselības dēļ vairs nekandidēs valdei. Andris ne vien sekmīgi vadīja draudzes 
finanses un bija draudzes biedrzinis, bet arī rūpējās par daudz citām lietām draudzē, ieskaitot draudzes kapu 
nodalījumu Foknera kapsētā un tās paredzētiem remonta darbiem, kā arī Svētā Krusta baznīcas uzturēšanu. 
Draudze sirsnīgi pateicās Kārlim un Andrim par ilgo un pašaizliedzīgo darbu draudzes labā.

Par jauno draudzes priekšnieku tika ievēlēts Pēteris Saulītis, par priekšnieka vietnieku – Kārlis Kaspar-
sons, sekretāru – Jānis Kārkliņš un valdes loceklēm – Anna Jaster un Ģinta Pindard. Revīzijas komisijā 
ievēlēja līdzšinējos komisijas locekļus Ēriku un Andu Vēliņus un Vitu Saltupu. Apsveicam jaunievēlētos 
valdes un revīzijas komisijas locekļus un vēlam viņiem labas sekmes.

Melburnas latviešu ev. lut draudzes nākotne liekas spožāka nekā tā bija dažus gadus atpakaļ. Tagad tikai 
mums visiem jāiet jaunai draudzes mācītājai un valdei palīgā. Tas nenozīmē tikai iet uz dievkalpojumiem, 
bet arī palīdzēt draudzes darbā. Draudzei ir vajadzīgi papildus valdes locekļi, jo pieci valdes locekļi un daži 
palīgi nevar visu paveikt. Tāpat vajadzīgi cilvēki, kas darbojas dievkalpojumos, apsveicot dievlūdzējus, puš-
ķojot altāri, rūpējoties par apskaņošanu un par kafijas galdu pēc dievkalpojumiem.

Draudzes valde gaida jūsu palīdzību, lai draudze var zelt un atgriezties pie tās aktivitātes, kāda bija agrāk.
Jānis Kārkliņš

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MĪĻĀ DRAUDZE MELBURNĀ!
Tik ļoti gaidu, kad varēšu jūs redzēt un būt kopā ar jums!
Tagad, kad es rakstu, tas vairs ir tikai nedēļu jautājums. Tomēr, kad jūs šo lasīsiet, es 

varbūt būšu jau jūsu durvju priekšā. Ar nepacietību gaidu tikšanos, sarunas un labāku iepa-
zīšanos ar jums katru individuāli un draudzi kopumā.

Es priecājos uzzināt, ko Dievs ir iecerējis mums iet kopīgo ceļu. Šis būs piedzīvojums 
mums visiem.

Paldies, ka jūs pacietīgi gaidāt manu ierašanos un par visu, ko esat darījuši, lai baznīcas kalpošana turpi-
nātos. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!

Līdz kamēr mēs tiksimies,
Mācītāja Helga Jansone

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

NEBĪSTIES!
Nebīsties! Bieži lasām to Bībelē. Nebīsties no Manas varenības, saka Dievs. Nebīsties no 

šīs pasaules briesmām. Šis ir viens no Bībeles pamatvārdiem. Ar šo vārdu Dievs arī mūs pa-
vada arvien par jaunu – it īpaši šādā trakā laikā kā pašreiz.

Būtībā taču maz kas ir mainījies katram no mums: Mēs katrs zinām, ka agrāk vai vēlāk 
mirsim; lūdzot Dievu, mūs pieņemt savās rokās, savā mūžīgā mīlestībā. Arī šī zemeslode un 
visa pasaule nav mūžīga – nekas šajā ziņā nav mainījies.

Nav briesmīgas lietas, kuras mēs jau nelasītu Bībelē – gan ne aiz tīksmināšanās par tām, 
bet uzsverot, ka Dieva mīlestība ir vēl stiprāka par visu to, pat ja mums sirds šaubītos un mūsu prāts to ne-
izprot.

Nebīsties! Šis aicinājums ticēt Dievam neved uz vienaldzību un neizslēdz nopietnību, bet prasa to. Jo 
pestīšana aiz žēlastības neizslēdz, bet prasa tiesu pēc darbiem un garantē to. Putins un Lavrovs maldās, ja 
viņi domātu, ka pēc viņu nāves nebūs nekas. Nē, viņi nonāks ellē un atmaksās visas neskaitāmās asaras un 
nopūtas, sāpes un nāvi. Bet tā ir viņu problēma.

Nebīstoties domāsim par to, kā mēs Dievam par godu, un mums un visiem ap mums par svētību izman-
tojam katru dienu, ko Dievs mums dod. Pateicībā apzinoties katra brīža nozīmi, kurā varam dzīvot, elpot, 
dzirdēt un redzēt šo pasauli, baudīt tās garšas un smaržas. Un kurā mums ir iespēja darīt to, par ko mums 
un citiem patiess un paliekošs prieks.

Kur mēs arī patreiz atrodamies – Latvijā, briesmām tik tuvu un tomēr līdz šim pasargāti, Vācijā, vēl 
arvien kaut cik ērti un droši, kaut arī nezinot, cik silti jutīsimies šoziem un kā spēsim samaksāt rēķinus, vai 
Austrālijā, gan zemes lodes otrā pusē un tomēr ar tik daudz saitēm kopā saistīti – neļausim bailēm valdīt par 
mums, bet vienoti pastāvēsim ticībā un mīlestībā, kas mūžīgas. 

Elmārs Ernsts ROZĪTIS
„Draudzes Vēstīm“ Nr. 36

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

Svētdien, 13. novembrī, plkst. 12.00

Lāčplēša dienas dievkalpojums
Svētā Krusta baznīcā
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DIEVKALPOJUMI
OKTOBRIS

Svētdien, 30. oktobrī, plkst. 12.00 
Reformācijas svētku dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

NOVEMBRIS

Svētdien, 13. novembrī, plkst. 12.00 
Lāčplēša dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Piektdien, 18. novembrī, plkst. 19.00
Latvijas valsts svētku dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Svētdien, 27. novembrī, kapusvētki Foknera (Fawkner) kapsētā:
plkst. 10.00 – Sv. Krusta kapos.
plkst. 11.30 – 1. latv. ev. lut. kapos.

DECEMBRIS

Svētdien, 11. decembrī, plkst. 12.00 
Svētā Krusta baznīcas 50 gadu atzīmēšanas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Sestdien, 24. decembrī, plkst. 18.00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS

Datums Draudzes 
vecākie kalpo Apsveicēji Pie skaņu 

pastiprinātāja Altāri pušķo Virtuvē

Oktobris
30. K. & Z. 

Kasparsoni
J. Kārkliņš K. & Z. 

Kasparsoni
K. & Z. 
Kasparsoni

Novembris
13. J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozola Daugavas 

vanadzes

18. K. & Z. 
Kasparsoni

J. Kārkliņš B. Muške K. & Z. 
Kasparsoni

27. KAPU SVĒTKI

Decembris
11. J. Kārkliņš T. Pindard G. Pindard G. Pindard

24. J. Kārkliņš J. Kārkliņš K. & Z. 
Kasparsoni

********

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PAR KO TU UZTRAUCIES?
Par ko tu uztraucies? Un kas tevi satrauc par to, par ko tu uztraucies?
Mēs esam cilvēki, mēs uztraucamies par daudz un dažādām lietām: mēs uztraucamies par 

laika apstākļiem, mēs uztraucamies, ka būs pārāk auksts, mēs uztraucamies, ka būs pārāk 
karsts, mēs uztraucamies, ka būs slapjš, mēs uztraucamies, ka būs sauss.

Ja kāds skatītos uz tavu dzīvi, vai tas redzētu ticīgu vai uztrauktu cilvēku?
Mateja evaņģēlijā 6:25-27 ir rakstīts: „Tāpēc es jums saku: nebīstieties par savu dzīvību, ko 

jūs ēdīsiet, nedz arī par savu miesu, ar ko ģērbsieties! Vai dzīvība nav vairāk kā barība un miesa 
vairāk kā apģērbs?

Skatieties debess putnos: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne šķūņos krauj, un jūsu Debestēvs tos uztur. Vai jūs neesat 
daudz vairāk nekā viņi?

Bet kas no jums var pie sava auguma pielikt vienu olekti?“

Tomēr, ne daudzi no mums patiesībā ļaujam Dieva vārdam iekļūt mūsu sirdīs un Dieva mīlestībai at-
brīvot no mūsu ieraduma uztraukties. Uztraukšanās atņem mums prieku, miegu, laiku veselībai un ticību. 
Kad mēs pārtraucam mēģināt visu darīt paši, kad mēs paļaujamies uz Dieva spēju parūpēties par situāciju 
neatkarīgi no apstākļiem, tad stress beidzas un sākas paļaušanās uz Dievu. Dieva miers mūs nomierina ik-
katrā situācijā.

Bet tā nav mūsu dabiskā izvēle.
Mēs vēlamies kontrolēt, mēs vēlamies izskatīties spēcīgi, mēs vēlamies ātri tikt tam cauri, mēs vēlamies 

būt sava likteņa saimnieki.
Mateja evaņģēlija 6:34 Jēzus mums saka: „Tāpēc neraizējieties par rītdienu! Rītdiena rūpēsies pati par sevi. 

Katrai dienai pietiek savu rūpju.“

Tomēr nav viegli tā darīt. Jēzus vārdi izklausās tik vienkārši. Un, ja mēs patiešām dzīvotu ticībā, tas tā 
būtu. Dievs mums ir padarījis to vieglu, taču mēs izvēlamies to padarīt grūtāku sev. Jūs varbūt domājiet: 
„Bet, mācītāj, jūs nezināt problēmu, kas notiek manā dzīvē, jūs nesaprotat manu situāciju.“

Tev taisnība. Es nesaprotu, bet Dieva vārds ir patiess, kad tas saka, meklējiet Dievu, un Viņš jums dos 
visu, kas jums nepieciešams.

Bet kā ar šo... kas par to... kā ar to, kas varētu notikt rīt? Vai vēlaties trīs soļu garantētu plānu katram 
notikumam, problēmai, situācijai vai apstāklim, kas varētu notikt?

Lūk: 1. meklējiet Dievu un Viņa taisnību; 2. tici, Viņš par to parūpēsies tavā vietā! 3. atkārtojiet 1. un 
2. darbību un uzticieties Dieva noteiktajam laikam.

Dievs to ir padarījis tik vienkāršu; tā ir mūsu cilvēciskā daba, kas vienmēr visu sarežģī.
Mums ir Dieva vārds, kuru mēs varam satvert, pie tā stāvēt un ticēt, ka tas, ko Viņš saka, notiks!
Ļaujiet man jums atgādināt, ka pie krusta Jēzus pabeidza savu darbu. Viņš jau ir parūpējies par katru 

problēmu, katru situāciju pie krusta.
Jēzus ir jau izdarījis visu, ko varēja darīt, lai mēs saņemtu svētību.
Neuztraucieties – uzticaties Viņam, uzticaties Viņa plāniem, uzticaties Viņa Vārdam. Ejat uz priekšu 

ticībā.
Māc. Valdis Andersons
„Draudzes Vēstīm“ Nr. 36

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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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, Nr.32, Nr.33, Nr.34 un Nr.35.

Jaunatnes darbs
Kopš 1952. gada 27. jūlija draudzes mācītājs ir strādājis draudzes jaunatnes 

darbu, nodibinādams īpašu jauniešu pulciņu. Reizēm tā locekļu skaits sasniedza 
120. Tos varēja iekļaut vairākās sekcijās: jauniešu korī, jauniešu teātrī un jaunie-
šu tautas deju kopā Ritenītis. Pamazām jauniešu pašdarbība apsīka, jo pietrūka 
jaunatnes vadītāju. Pāri palika vienīgi tautas deju kopa Ritenītis. Taču jaunatnes 
darbs mācītāja vadībā turpinājās. Katru mēnesi notiek jauniešu vakars, ko mā-
cītājs ievada ar svētbrīdi, kam seko priekšlasījums vai nu no mācītāja paša, kāda 
pulciņa biedra, sabiedriska darbinieka, mākslinieka vai zinātnieka. Un pēc tam 
tējas galds, rotaļas un tautas dejas. Pie pulciņa nodibinājās orķestris, kas ilgus 
gadus spēlēja šajos vakaros. Kā vadītāji ir minami jaunieši – Pēteris Daile, Akselis 
Andersons un Mārtiņš Krasts. Orķestris spēlēja arī pulciņa sarīkojumos un jau-
niešu Jāņu vakaros. Pārmaiņus pulciņš rīko ekskursijas un izbraukumus.

Katru gadu notiek jaunatnes pavasara dievkalpojums un pēdējā laikā arī 
rudens dievkalpojums. Jaunieši pušķo dievnamu un piedalās dievkalpojumu 
vadīšanā, lasot no sv. rakstiem un turot lūgšanu. Dievkalpojumu tie kuplina 
piemērotām deklamācijām, dziesmām un solo priekšnesumiem. Jau otro gadu 
darbojas Sprīdīšu meiteņu ansamblis, ko vada diriģente Biruta Eglāja, un kas 
dzied ne tikai dievkalpojumos, bet arī draudzes sarīkojumos. Jaunatnes dievkalpojumi ir ļoti iemīļoti. Šie dievkalpo-
jumi ir ļoti labi apmeklēti, un dievlūdzēju vidū ierodas pāri par 100 jauniešiem.

Lai jauniešu darbu padziļinātu, draudze rīko īpašas jauniešu vasaras nometnes. Šogad pēc skaita tā jau bija devī-
tā. Vienā gadījumā kā viesis to vadīja mācītājs P. Laiviņš no Sidnejas, bet parasti – prāvests A. Grosbachs. Jauniešu 
nometnes atšķiras no bērnu vasaras nometnēm, jo te izved citādākas nodarbības. Bez sporta, peldēšanas un šķēršļu 
gājieniem katru dienu notiek arī lekcijas. Prāvests A. Grosbachs risina reliģiskus jautājumus, kuriem seko pārrunas. 
Šogad notika arī laicīgu lekciju cikls, ko vadīja nometnes priekšnieks, inženieris G. Drulle, referējot par latviešu tautas 
pirmsākumiem, kultūru, valsts nodibināšanos, abiem pasaules kariem, Latvijas okupāciju, partizānu kustību Latvijā 
un par mūsu tautas un zemes brīvības atgūšanas iespējām. Abiem lekciju cikliem jaunieši sekoja ar lielu interesi, dzīvi 
piedaloties debatēs. Jauniešu vasaras nometņu dalībnieku skaits Sprīdīšos ir svārstījies starp 40 un 60.

Astoņpadsmit gadus mūsu draudze un gaidu-skautu organizācijas bija vienīgie jaunatnes darba darītāji Melburnā. 
Pēdējos divos gados ir nodibinājusies Latviešu jauniešu apvienība Austrālijā, kas ir uzsākusi savu darbību. Ir iespē-
jams, ka tā nākotnē pārņems daļu no tā darba, ko veic mūsu draudze, taču reliģiski audzinošo darbu neviena laicīga 
organizācija nevar atvietot.

Pirmais jaunatnes pulciņa priekšnieks bija Gunārs Drulle, tagadējais draudzes valdes un jaunatnes darbinieks. 
Pēc viņa šo amatu ir ieņēmuši Valdis Plato, Vilnis Caune, Māris Kučers, Māris Kapsis, Normunds Buivids, Juris 
Brīvulis, Juris Ozols, Mārtiņš Biršs un pašreizējais pulciņa priekšnieks ir Harijs Piekalns. Tautas deju kopas Rite-
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nīša dibinātāja un ilggadīgā vadītāja ir skolotāja Aina Jurjāne. Viņai sekoja skolotāja Melita Švarce, un pēdējo divus 
gadus tā ir Dagmāra Stīla. Kā Ritenītis, tā arī viss jaunatnes pulciņš atbalsta draudzes vispārējo darbu, kuplinādams 
draudzes sarīkojumus. Jaunās baznīcas celšanai pulciņš ir jau nodevis 200 dolārus no saviem līdzekļiem.

Bez pulciņa priekšnieka Harija Piekalna valdē vēl darbojas Inta Celma, Daina Eglāja, Edīte Ēvele un Jānis 
Dēliņš. Valdē ieiet arī Sprīdīšu pārstāvis Uldis Ozoliņš un Ritenīša vecākā.

JAUNATNES PULCIŅA APSVEIKUMS
Sirsnīgi sveicinu draudzi tās 20 gadu svētkos jaunatnes pulciņa vārdā. Gribu šeit pieminēt arī savus priekšgājējus – 

agrākos pulciņa darbiniekus un visus bijušos pulciņa biedrus, no kuriem daudzi 20 gados jau ir kļuvuši par ģimenes 
cilvēkiem. Nododu visiem mūsu sveicienus.

Harijs Piekalns,
Jaunatnes pulciņa priekšnieks
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DĀMU KOMITEJA
Nav iespējams iedomāties mūsu draudzes darbu bez tās aktīvākiem baznīcas darbiniekiem – Dāmu komitejas. No 

pirmajām draudzes apstāvēšanas dienām tā ir nepārtraukti strādājusi, piedalīdamās ar darbu ne tikai katrā draudzes 
sarīkojumā, bet arī jaunatnes vakaros, nometnēs un katrā dievkalpojumā. Dāmu komiteja ir gādājusi līdzekļus drau-
dzei un rūpējusies, lai katrs sarīkojums, vēl vairāk – katrs dievkalpojums būtu apmeklētājiem patīkams un skaists. 
Visus šos gadus dāmas pēc kārtas pušķo dievkalpojumos baznīcas altāri ziediem. Jau daudzus gadus komiteja pēc kat-
ra dievkalpojuma rīko kafijas galdu baznīcas zālē. Kas vien to vēlas, bez kādas maksas, dievkalpojumam beidzoties, 
var iegriezties baznīcas zālē, kur ir klāts galds ar kūpošām kafijas tasītēm un cepumiem. Šeit var cilvēki savā starpā 
iepazīties un sadraudzēties, šeit pārrunā arī tekošos draudzes dzīves jautājumus To pašu komitejas locekles dara pēc 
bērnu dievkalpojumiem, atsevišķi pamielojot bērnus un viņu vecākus. Galvenās vasaras nometņu darbinieces pie 
bērniem un jauniešiem un saimnieces virtuvē ir komitejas locekles. Neviens draudzes vakars nav bez kafijas galda, pie 
kā ikviens jūtas gaidīts. Sarīkojumos, kādi ir Pļaujas svētki, Dārza svētki, mantu izlozes, komitejas locekles ne vien 
ir nama mātes, bet jau pirms tam mēnešiem ilgi strādā pie mantu vākšanas un biļešu izpārdošanas, un sarīkojumos 
komitejas locekles ziedo visus cepumus un maizītes kafijas galdiem. Ar to panākts, ka Pļaujas svētkos ir jau sasniegts 
atlikums 1906 dolāri, pēdējos Dārza svētkos – 1182 dolāri, mantu izlozē – 3900 dolāri.

Reizi gadā Dāmu komitejai ir pašai savs sarīkojums Latviešu namā, kur programmu gatavo viņas pašas, sastādot 
un lasot prologu un uzvedot dažādus pašiestudētus skečus un viencēlienus. Šie sarīkojumi ir komitejas vienīgais ie-
nākumu avots, ja nepieskaita pašu ziedojumus. No šiem līdzekļiem dāmas izkārto bērnu, slimnieku un veco ļaužu 
apdāvināšanu Ziemassvētkos. No šiem līdzekļiem viņas atbalsta jaunās baznīcas celšanu un gatavojas uz vēl lielākiem 
darbiem tad, kad baznīca būs uzcelta un to vajadzēs izdaiļot.

Atbalsts ir sniegts mīlestības darba veidā arī grūtdieņiem ārpus draudzes. Ir sūtītas kastes ar drēbēm Austrālijas 
iedzimtajiem, gan arī uz citām zemēm, kā piem., Koreju. Tikai Dievs vien visu redz un zina, un var novērtēt katru 
labo darbu, ko komitejas locekles ir veikušas.

Divdesmit gadu laikā komitejas priekšnieces amatā ir bijušas 3 locekles. Pirmā priekšniece bija Hermīne Ķiploka. 
Visilgāk kā priekšniece bija Rasma Hartmane, un pēdējos trīs gadus tā ir mācītāja dzīves biedrene Elvīra Grosba-
cha. Sprīdīšu nometnēs šai laikā kā virssaimnieces darbojušās Zelma Ezerniece, Leontīne Everte un Ēva Brennere. 
Dievs pie sevis ir aizsaucis četras komitejas locekles: Skaidrīti Grīnupi, Emmu Poli, Adelīni Meieri un Emīliju 
Brūmeli. Pašreiz komitejā ir 74 locekles, un tās valde darbojas sekojošā sastāvā: priekšniece Elvīra Grosbacha, viņas 
vietniece Ērika Prode, sekretāre Mirdzā Saulīte, kasiere Ēva Brennere, biedrzine – mantzine Hermīne Rēķe, sarī-
kojuma vadītāja Velta Kamoliņa un viņas palīdze Māra Saulīte.

DĀMU KOMITEJAS SVEICIENS
Draudzes lielajā goda dienā nododu izjustus sveicienus no mūsu Dāmu komitejas. Mīlestībā un saskaņā gribam 

tālāk kalpot draudzei, lai tā augtu lielumā un dziļumā par godu Dievam un mums visiem par svētību.
E. Grosbacha,
komitejas priekšniece
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MŪSU KAPSĒTA
Mūsu kapsēta ir viena no iemīļotām vietām, kura nevienu dienu nav vientuļa un atstāta. Vienumēr tur var sastapt 

kādu nolīkušos stāvu, kas pie sava mīļā tuvinieka atdusas vietas lūdz Dievu un rotā šo vietiņu ziediem. Tāpēc arī viņa 
ir tik skaista un ir ieslēgta mūsu visu sirdīs.

Visas atdusas vietas ir vienveidīgas. Ap katru ir ielogs, un vārds ir ierakstīts kapa akmenī, ko zīmējis gleznotājs 
G. Zilberts. Uz latviskā veidojuma ir krusta zīme, un zem vārda dzimšanas un miršanas datiem ir latvisks rotājums. 
Tā ir panākts kopskats līdzīgs brāļu kapiem. Un tā jau arī ir: te nav ne bagāta, ne nabaga, bet viena liela sāpju draudze 
ar vienādām liktens gaitām. Katras plāksnes burti ir jāiezīmē, citādi ieraksti būtu nevienādi. Pie šī darba ilgus gadus 
ir strādājis pats G. Zilberts, bet pēdējos gados to ar lielu rūpību dara Vilnis Caune.

Urnu novietne ir tikpat vienveidīga. Tikai metalla plāksnīte stāsta par aizgājēju, viņa dzimšanu un miršanu. Urnu 
novietni cēla piecos sektoros, un to aizvien vēl iespējams paplašināt. Tas ir mūrniekmeistara A. Siliņa darbs, ziedots 
draudzei. Viņam ir bijuši palīgi, kas talkas veidā ir strādājuši gan šeit, gan visā kapsētā, neskaitāmas dienas ziedodami 
par brīvu, rokot, līdzinot, taisot celiņus un sējot zālājus. Kapsēta ir iegūta trijos paņēmienos, piepērkot klāt zemi, un 
tā ir izmaksājusi pāri par 6000 dolāriem, darbus, kas darīti, nemaz neieskaitot.

Augot kapu kopiņu skaitam, gribējās dot visai kapsētai svinīgu piemiņas zīmi – pieminekli. Draudzes valde sava 
priekšnieka T. Silkalna vadībā izvēlējās architekta K. Sātiņa izveidoto pieminekļa metu. Pie pieminekļa izgatavoša-
nas darbiem lielu palīdzību sniedza architekts K. Blokmanis. Pieminekli atklāja Latvijas konsulāta pārstāvis O. Ro-
zītis kapu svētkos, kas notika 1959. gada 1. februārī. Daudzo dievlūdzēju skatam atklājās liels nerūsējoša tērauda 
krusts, ko iekļauj no abām pusēm sarkana granīta pīlari. Krusta priekšā pelēkā granītā ir izveidots altāris ar tvertni, 
kur degt piemiņas uguni kapu svētkos un svinīgos brīžos. Pie tā piestiprināts uzraksts: „Es sapni par dzimteni pagalvī 
liku.“ Piemineklis izmaksāja 2100 dolārus. Kopā ar slaidajām cipresēm tas jau 12 gadus svētī visas atdusas vietiņas. 
Un to ir daudz: kapu kopiņās guldīt 113 un urnu novietnē 197.
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Kapsēta ir bijusi vienmēr apkopta. Pie šī darba ir strādājuši ar lielu mīlestību pēc kārtas 6 kapsētas kopēji: Arvīds 
Paulis, Pēteris Rozītis, Voldemārs Ābele, Roberts Brālītis. Ādolfs Voicišs un pašreiz šo darbu dara Osvalds Lā-
bans.

Apciemosim savu kapsētu draudzes lielajos svētkos un aiznesīsim šai dienā dusošajiem mūsu sveicienus un lūgšanu.

STATISTIKA
Iepriekšējos rakstos draudzes dzīve ir attēlota vārdiem. Ļausim tagad runāt skaitļiem, kas visskaidrāk izteic mūsu 

draudzes darbību.
Draudzes locekļu skaits ir nemitīgi audzis, un šodien draudzē ir 2503 locekļi, no kuriem neiesvētīti ir 625. Div-

desmit gados ir nokristīti 642 bērni, no kuriem zēni – 317 un meitenes – 325, iesvētīti 680 jaunieši, salaulāti 367 
pāri, miris 361 un pie dievgalda bijuši 11 796. Šais gados draudzes mācītājs ir vadījis 2474 dievkalpojumus un svēt-
brīžus. Šai skaitlī nav ieskaitītas ticības mācības stundas, ko draudzes mācītājs ir noturējis Daugavas un Kr. Barona 
skolā, kur viņš strādāja kā skolotājs līdz 1964. gadam.

MELBURNAS LATVIEŠU SAVSTARPĒJĀS PALĪDZĪBAS FONDS
1957. g. 19. maijā bēru fonda dibināšanas sapulcē Sv. Marka baznīcas telpās pieņēma zvērinātā advokāta R. Rēķa 

izstrādātos pagaidu statūtus, kuru 1. pants izteikts: „Savstarpējās palīdzības sniegšanai pie Melburnas evaņģēliski lute-
riskās latviešu draudzes pastāv un darbojas bēru fonds.“ Sapulces ievēlēta valde tai pašā dienā sadalīja amatus, ievēlot: 
1. Jūliju Medenieku par valdes priekšsēdi, 2. Irmu Migli par kasieri, 3. Arvīdu Produ par sekretāru un 4. Jēkabu 
Krūmiņu un 5. Pēteri Rēķi par valdes locekļiem.

Ar to sekmīgi noslēdzās Jēkaba Krūmiņa „zemes sagatavošana“ latviešu palīdzības organizācijai Melburnā. Pir-
mo pabalstu jaunais fonds izmaksāja Zelmas Baumanes piederīgiem 1958. g. maijā.

1958. gada 1. jūnijā gada sapulcē nolēma fonda darbības loku paplašināt, to pārdēvējot par Melburnas latviešu 
savstarpējās palīdzības fondu, un apstiprināja statūtus, tajos paredzot arī pabalstu par ārstēšanos slimnīcā. Gada sa-
pulcē tekošā gada pabalstus noteica:

$200,– nāves gadījumos un
$1,– par dienu, ja ārstējas slimnīcā.
Fonda pastāvēšanas laikā fonda dalībniekiem izmaksāts:
apbedīšanas pabalsti $10 108,26
slimnīcas pabalsti $940,65
kopā –  $11 048,91
Nav piepildījušās dibinātāju cerības, ka fonds piesaistīs lat-

viešu jauno audzi, un tāpēc dalībnieku vidū noteikts pārsvars 
ir sirmajām galvām.

J. Švalbe, MLSPF sekretārs

DRAUDZES VALDE
DRAUDZES PRIEKŠNIEKI 20 GADOS:
1. Jēkabs Dzenis no 1951. līdz 1954.g.,
2. Aleksandrs Gārša (sen) no 1954. līdz 1955.g.,
3. Teodors Silkalns no 1955. līdz 1960. g.,
4. Kārlis Ezernieks no 1960. līdz 1965. g.,
5. Ludvigs Everts no 1965. līdz 1968. g.,
6. Pauls Krullis no 1968. līdz 1969.g.,
7. Jānis Kamoliņš no 1969. gada.

PAŠREIZĒJAIS VALDES SASTĀVS:
1. Draudzes priekšnieks J. Kamoliņš,
2. viņa vietnieks J. Eicēns,
3. sekretārs G. Drulle,
4. kasieris A. Ozols,
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VALDES LOCEKĻI – OFFICE BEARERS
Pasta adrese / Postal address: PO Box 390, CANTERBURY, VIC 3126

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
Pēteris Saulītis

PO Box 390, CANTERBURY, VIC 3126
e-pasts: psaulitis@hotmail.com Mob. 0419 914 491

Draudzes priekšnieka vietnieks
Deputy Chairman
Kārlis Kasparsons

e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au Tel. 9850 1248
Mob. 0411 119 848

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

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

5. mantzinis A. Bruns,
6. Sprīdīšu pārzinis A. Ēvele, 
7. kapsētas pārzinis V. Ķirps.

REVĪZIJAS KOMISIJA:
1. Priekšsēdis V. Putniņš,
2. sekretārs V. Rolavs,
3. loceklis J. Muzikants.

DRAUDZES KOPU PRIEKŠNIEKI:
Džīlongā – A. Segliņš,
Morningtonā – E. Niedra,
Balaratā – J. Šreibers.

Vēstures materiāli no Melburnas ev. lut. latviešu draudzes 1971. gada izdevuma
„Draudzes gadi 1951–1971“
Vāku zīmējis Jānis Laduzāns.
Fotouzņēmumi: A. Baloža un E. Nāgeļa.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 36.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.

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

Sv. Krusta baznīcā

Melburnas latviešu ev. lut. draudzes valde
novēl visiem 

priecīgus Ziemassvētkus
un 

laimīgu, sekmīgu un veselīgu Jauno gadu!

DRAUDZES AKREDITĒTIE GARĪDZNIEKI UN SELEBRANTI
Melburnā:
 māc. Helga Jansone pastorhelgaj@gmail.com 
 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

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


