
Draudzes Vēstis 1 Nr. 37

DIEVS IR MĪLESTĪBAS UN PIEDERĪBAS AVOTS
Man ir bijis liels prieks pēdējos trīs mēnešus būt kopā ar jums un kalpot Melburnas lat-

viešu luterāņu draudzei par jūsu mācītāju. Esmu jutusies gaidīta un novērtēta, un tas man 
ir daudz nozīmējis. Daļēji tāpēc, ka es nepazīstu daudzus cilvēkus Melburnā un esmu bijusi 
prom no Austrālijas 33 gadus. Bet arī tāpēc, ka man vajadzēja zināt, ka tas ir Dieva aicinā-
jums man būt jūsu mācītājai. Man vajadzēja zināt, ka esmu pareizais cilvēks jums kā mācītā-
ja. Pirmie trīs mēneši bija izšķiršanās laiks draudzei un man pašai.

Dieva aicinājums ikvienam, kurš cenšas pildīt Dieva gribu, ir tad, kad satiekas pasaules 
dziļās vajadzības un mūsu dziļais prieks. Līdz brīdim, kad ierados Melburnā, es nezināju, ka jutīšos tik prie-
cīga būt jūsu vidū. Es saslimu ar COVID trešajā dienā pēc ierašanās Melburnā. Man bija slikti; man sāpēja 
un es biju izolācijā. Tomēr pirmajā nedēļā es tur sēdēju un jutos tik laimīga, ka esmu šeit. Nebija iemesla 
justies tik jautrai, bet mans prieks bija mana pirmā zīme, ka būt šeit ar jums ir Dieva aicinājums.

Kad mēs lūdzam Dieva vadību savā dzīvē, mums ir jāieklausās vairākos veidos. Pirmkārt, ir svarīgi 
ieklausīties savās domās un jūtās – mūsu prieki un mūsu bailes. Mums jāpievērš uzmanība tam, kas mūs 
naktīs patur nomodā un kas mūs aizrauj. Pat lai atpazītu, kurus e-pastus mēs ar prieku saņemam.

Mums arī jāpievērš uzmanība tam, ko citi cilvēki mums saka. Dažreiz cilvēks saka to, ko Dievs vēlas, lai 
mēs dzirdētu. Ja tu būtu pielūgsmē Ziemassvētku vakarā, jūs būtu dzirdējuši mani sakām, ka eņģelis ir Dieva 
sūtnis, un eņģeļiem nav jālido debesīs ar spārniem. Ir tādi sūtņi kā trīs, par kuriem mēs lasām Bībelē (Mozus 
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pirmā grāmatā 18:2), kuri ieradās un teica Ābrahāmam, ka viņam un Sārai vecumgados būs dēls. Vai jums 
kādreiz ir bijis kāds, kas jums ir pateicis tieši to, ko jums vajadzēja dzirdēt, ka zinājāt, ka tā ir vēsts no Dieva? 
Varbūt tā bija cerības zīme tāpat kā Ābrahāmam un Sārai.

Un tad, treškārt, ja mēs pievēršam uzmanību mūsu dzīves apstākļiem un lūdzam caur tiem, mēs varētu 
atklāt, kur Dievs mūs ved. Dažreiz tas ir tieši tā, kā lietas nonāk pareizā vietā tieši īstajā laikā. Tā es esmu 
jutusies, nākot šeit kalpot jūsu draudzei.

Šo rakstu no ASV, jo atgriezos, lai atvadītos no savas mīļās draudzes šeit, saviem draugiem, kaimiņiem 
un sava suņa. Man ir bijis daudz ko organizēt, lai pēc visiem šiem prombūtnes gadiem savu dzīvi atgrieztu 
Austrālijā. Gandrīz pusi savas dzīves es nodzīvoju Adelaidē, kur piedzimu un uzaugu, bet vairāk nekā pusi 
savas dzīves ASV, uz kurieni es pārcēlos, jo Austrālijas luterāņu baznīca (vēl) nav ordinējusi sievietes par mā-
cītājiem. Es jūtos pārliecināta, ka ir pienācis laiks un Dieva griba, lai es nāktu mājās.

Tātad mums ir jauna nākotne kopā. Redzēsim, kurp Dievs mūs ved! Es redzu, kur man jāatrodas, un 
kaut ko no tā, kas man jādara. Bet es pastāvīgi mācos no jums. Daudzi veidi, kā lietas tiek darītas ASV, 
šeit ir ļoti atšķirīgi vai pat pretēji. Lūdzu, esiet pacietīgi pret mani un nedomājiet, ka es zinu, kā jums patīk 
sazināties un darīt lietas.

Mēs esam kopā kalpošanā! Es jau redzu, cik daudz no jums dod un dara latviešu kopienas labā. Es arī 
redzu, cik ļoti jūs svinat un novērtējat kopā būšanu. Esmu varējusi apmeklēt jau daudzus pasākumus. Es no-
vērtēju to, ka jūs esat pieņēmuši mani kā mācītāju. Tas man ir tikpat svarīgi, cik cilvēku nāk uz baznīcu – lai 
jūs būtu atvērti, lai šajos pasākumos būtu mācītāja un ļautu man lūgt vai pateikt dažus vārdus. Es vienmēr 
esmu ticējusi, ka Dievs ir daļa no mūsu ikdienas dzīves, lai kur mēs atrastos. Dievs ir mīlestības un piederības 
avots, Dievs ir atrodams tur, kur cilvēki rūpējas viens par otru un katrā laipnības aktā. Es to esmu redzējusi 
jūsu vidū daudzās vietās.

Es to redzu Latviešu Ciemā, kur cilvēki uzmana viens otru, kad viņiem ir slikti. Viņi skumst un palīdz, 
kad kāds mirst. Viņi priecājas viens ar otru un kopā spēlē spēles, dzied, ēd un dzer. Ir regulārās Zupas va-
kariņas, pēc tam tradicionālais Melburnas kausa pasākums, Ziemassvētku un Vecgada svinības un vēl citu 
veida pulcēšanās un spēles. Es nebiju sagaidījusi tādu vitalitāti pensionāru ciematā. Es arī negaidīju tik labas 
draudzības ar cilvēkiem, kuri, teiksim, ir dažas desmitgades vecāki par mani. Tā ir vislielākā kopības sajūta, 
un tajā pašā laikā vieta, kur pielūgsme ir bijusi daļa no dzīves. Ticība Dievam ir svarīgāka, jo vecāki mēs 
kļūstam; kad jūtamies trausli, zaudējot dārgos draugus un saskaroties ar savu mirstību.

Vecuma spektra otrā galā man ir paticis redzēt atbalstu Latvijas skolai un to, cik augstu tiek novērtēti 
skolas absolventi. Es neatceros, ka jaunībā būtu bijis tāds gods manai Latviešu skolas beigšanas klasei. Tagad 
es redzu vecāku pūles, lai nodrošinātu, ka viņu bērni zina viņu mantojumu un saknes, kultūru un vēsturi. 
Tagad novērtēju Latviešu skolu skolotājus, kuri katru nedēļas nogali velta savu laiku un enerģiju šiem brī-
nišķīgajiem jauniešiem. Mēs neko no tā nevaram uzskatīt par pašsaprotamu. Arī es esmu pateicīga, ka es 
varēšu mācīt skolēniem par Dieva mīlestību un Dieva klātbūtni viņu dzīves garumā. Es drīz kļūšu par vienu 
no šiem skolotājiem. Es novērtēju ne tikai izlaidumus skolai, bet arī jautrību, kas bija daļa no Ziemassvētku 
eglītes svinībām. Lielisks veids, kā noslēgt gadu.

Es biju sajūsmā, atklājot, kā baznīcas ēka tiek izmantota, lai pavisam mazi bērni varētu iemācīties spēlē-
ties kopā. Nepieciešama vecāku apņēmība, lai nobrauktu lielus attālumus, lai atvestu savus bērnus uz latvie-
šu bērnudārzu Daina, kur viņi kopā runā latviski. Man patīk, kā viņi izmanto skatuvi, lai deklamētu savus 
pantiņus Ziemassvētku vecītim. Tas ir veids, kā attīstīt nākamos mācītājus, kuri nebaidās runāt publiski! Es 
savu spēju sludināt vienmēr saistu ar to, kad uz skatuves skaitīju pantiņus. Nekas cits neatlika, kā tikt pāri 
skatuves bailēm.

Izdomāju, ka vajadzētu satikt arī tautas dejas kopu, kas arī izmanto baznīcas ēku. Es devos uz turieni, lai 
novērtētu viņus un pastāstītu viņiem, cik ļoti es priecājos, ka viņi tur ir. Vai jūs domājat, ka tas ir tas, ko es 
izdarīju? Protams, nē. Pirmo reizi pēc gadu desmitiem dejoju latviešu tautas deju. Es neatceros, ka bērnībā 
dejas būtu bijušas tik komplicētas. Tas ir labs treniņš gan prātam, gan ķermenim. Es priecājos, ka viņi man 
ļāva dejot ar viņiem.

Man bija ļoti īsa vizīte trīs Latvijas nometnēs šī gada janvāra sākumā. Divas dienas apmeklēju Tērveti 
ārpus Melburnas, pēc tam 3X3 saietu vienu pēcpusdienu un pēc tam vairākas naktis Annas Ziedares Vasa-
ras Vidusskolā. Katra nometne ir ļoti atšķirīga savā veidā. Savu Latvijas nometnēs piedzīvoto glabāšu dārgi 
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visu mūžu – tās atmiņas ir ļoti dziļas. Varbūt jūs varat arī tās spilgti atcerēties? Prieks redzēt, ka tos turpina 
vadīt tik daudz mērķtiecīgu cilvēku, un tikmēr skolotāji no Latvijas uzzina, cik liela nozīme šeit joprojām ir 
kultūrai.

Es apmeklēju sarīkojumu oktobra beigās Melburnas Latviešu namā, un bija lieliski redzēt talantus šeit – 
Melburnā. Bet, ak, kāds bija prieks, ka baznīcā varēja noturēt BALSIS kora koncertu! Skatoties uz skaisto 
logu, koris skanēja kā eņģeļi no debesīm, kas dzied turpat mūsu priekšā. Akustika baznīcas ēkā bija lieliska. 
Es jutos tik lepna, ka esmu šīs draudzes mācītāja, un tik priecīga, ka draudzes vadītāji ļāva šim notikumam 
notikt baznīcā. Darbs, kas tajā tika ieguldīts, bija milzīgs; plānošana, iepirkšanās, cilvēki, kas gatavoja ēdie-
nu, baznīcas iekārtošana, uzkopšana pirms Ziemassvētkiem, par laimi (tikai dažu brīvprātīgo darbs). Es 
nevēlos nevienu izcelt, jo tik daudz cilvēku paveica tik daudz darba. Varu pateikt tikai paldies visiem!!

Esot starp jums, esmu izvadījusi divās ļoti dažādas bēres  – vienas vīna darītavā un vienas  – Zeltītei 
Kasparsonei baznīcā. Šķiet, ka vienmēr ir vīns. Tas ir saistīts ar labi nodzīvotas un mīlētas dzīves svinēšanu. 
Ir tik svarīgi ar jūsu atbalstu apņemt cilvēkus, kuri skumst, kā arī godināt mirušo. Ir svarīgi, lai jūs būtu tur.

Dievs ir apsolījis būt ar mums vienmēr, īpaši grūtos brīžos un mūsu bēdu laikos. Mateja evaņģēlijā 1:23 
mēs lasām, ka Jēzu sauca Emanuēls, kas nozīmē Dievs ir ar mums. Vēstulē Kolosiešiem 1:19 mēs lasām šos 
vārdus: „Jo Kristū visai Dieva pilnībai tīkās mājot.“ Un tad Mateja evaņģēlija 28:20 Jēzus teica: „Un atcerieties, 
es esmu ar jums vienmēr līdz pasaules galam.“

Turklāt 1. Jāņa 4:7 mēs lasām par mīlestību – „Mīļie, mīlēsim viens otru, jo mīlestība ir no Dieva; Katrs, 
kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu.“

Tas ir tas, ko es redzu jūs darām, kad ierodaties bērēs, kad rūpējaties viens par otru, un arī kad dejojat, 
dziedat un svinat viens ar otru. Kad jūs pietiekami mīlat ne tikai savus bērnus, lai katru sestdienu veltītu 
viņiem sava mantojuma mācīšanai, bet arī veltiet laiku, lai mācītu citus bērnus un rūpētos par viņu nākotni. 
Un kad jūs par kādu rūpējaties līdz galam.

Man ir liels prieks būt daļai no šīs latviešu kopienas un būt par jūsu mācītāju. Ar nepacietību gaidu tikša-
nos ar tiem, kurus neesmu satikusi, un uzklausīšu jūsu idejas mūsu kopīgajam darbam. Es priecātos dzirdēt 
daļu no jūsu dzīves stāstu. Droši zvaniet man un varam parunāt pa telefonu vai satikties personīgi; mans 
tālruņa Nr.: 0497 839 083.

Jūsu mācītāja Helga Jansone

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

LŪGŠANĀS PAVADĪTS 2022. GADA NOSLĒGUMS!
LELB Pasaules Virsvaldes loceklim Vācijā Pēterim Vīgantam 

tika lūgts uzrakstīt noslēguma rakstu 2023. gada Baznīcas Ga-
dagrāmatai. Viņš to lieliski veica! Aicinu katru izlasīt Beigas – 
bet atkal arī sākums. Autors necentās minēt, kas viss būs noticis 
2023. gadā, bet aicināja atskatīties 2022. gadā un saredzēt tajā 
to, no kā varam mācīties. Raksta noslēguma vārdi dziļi uzrunāja: 
„Man iemācīts, ka visas lūgšanas jābeidz ar vārdiem: „Ne mans, bet 

Tavs prāts lai notiek, āmen“, lai būtu skaidrs, ka mēs paļaujamies uz Dievu visās lietās.“
Vai visās lietās piepildījās jūsu cerības? Minu, ka nē. Vēl naida, baiļu, raižu, sēru un bēdu ēnas aptumšo 

tos, kuri alkst pēc miera, taisnības, drošības. Bet, arī 2022. gadā, paldies Dievam, bija arī tie mirkļi, kas 
iepriecināja un apliecināja, cik liela Dieva žēlastība un brīnišķīgs Svētais Gars, kad tas dzīvu dara un atjauno 
degsmi un stiprina cerībā!

Atskatoties jebkurā dzīves posmā, dažas dienas ilgi paliks atmiņā. LELBP tāda bija 2022. gada 12. aprī-
lis, kad saņēmām ziņu, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs mūs uzņēma un atzina par Baznīcu, kura 
ir atvasināma no 1928. gadā reģistrētās evaņģēliski luteriskās baznīcas. Lēmums izraisīja pateicību visiem 
mūsu priekštečiem un iedvesmoja visus, kuri tagad kalpo! Ieejām jaunā darbības posmā, lai tas nes svētību!

Reiz lasīju: „Ko Jaunais gads nesīs, būs ļoti atkarīgs no tā, ko mēs nesīsim Jaunajam gadam” („What the 
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New Year brings to you will depend a great deal on what you bring to the New Year.“ – V. McLellan). Ienesīsim 
2023. gadā mūsu paļāvības un pateicības pilnās lūgšanas – kā arī tās, kuras lūdz pēc gudrības neziņā, pēc 
Gara spēku piedzīvojot nogurumu, pēc labiem brāļiem un māsām Kristū, kuri cits citu nes. Lūgsim, ka labā 
saticībā un Kristus mīlestībā arvien sadarbosimies par godu Dievam, par svētību Baznīcai, ģimenēm, drau-
giem, svešiniekiem un tiem, kuri vēl ir meklētāju ceļā.

Lūgsim, lai Dievs nes svētību un mieru, taisnības uzvaru Ukrainai. Lūgsim, lai Kristus nes žēlastību 
cietējiem, izsalkušajiem dienišķo maizi, cerības dziedinošo gaismu izmisušajiem, iepriecinājumu bēdīgajiem 
un mierinājumu sērotājiem. Svētais Gars lai nes drosmi un degsmi, ilgas mīlestībā kalpot katram Latvijā un 
pasaulē. Dievs lai dāvina gudrību mums saprast, ka un kā Viņam vajadzīgas arī mūsu sirdis, un darbu, lai 
piepildītos šīs lūgšanas. Un ja gadītos, ka kļūst pārāk grūti, vai mums liekas viss tas neiespējami? Tad paļā-
vībā lūgsim: „ne mans prāts, bet Tavs prāts lai notiek. Āmen!“

Arhibīskape Lauma Zušēvica

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

MELBURNĀ TAGAD KALPO MĀCĪTĀJA HELGA
Melburnas latviešu evanģēliski luteriskā 

draudze jau vairākus gadus darbojās bez savu, uz 
vietas dzīvojoša mācītāja.

Kad pirms gadiem parādījās vakance šim 
amatam, draudze tajā laikā lēma, ka draudzes 
dzīves aktivitāšu samazinājuma, kā arī piemē-
rotu kandidātu trūkuma dēļ mēs turpināsim 
darbību, atalgojot viesu garīdzniekus, lai pildīt 

mūsu draudzes garīgo apkalpi dievkalpojuma ziņā.
Šī pieeja no sākuma labi darbojās, atļaujot mūsu draudzei 

pieejamību vairākiem spējīgiem un pretimnākošiem garīdznie-
kiem, kas bija ar mieru pie mums viesoties un sniegt regulārus 
(arī ja retāk) dievkalpojumus.

Bet, kā jau tautā saka: „Cilvēks domā, Dievs dara…“, un mūs 
visus piemeklēja Covid-19, kuru ierobežojumu dēļ, īpaši šeit Mel-
burnā, mūsu dievkalpojuma plānu nevarēja vairs sekmīgi izpildīt.

Šie laiki arī pierādīja, cik svarīgi ir uz vietas dzīvojošs ga-
rīdznieks, it īpaši vajadzības gadījumos.

Kad Covid ierobežojumi samazinājās, Dievs turpināja darīt 
un iepazīstināja mūsu draudzi ar mācītāju Helgu Jansoni.

Es saku iepazīstināja, bet izrādās, ka Helga jau bija mūsu 
draudzei senāk pazīstama. Kā bērns, Helga kopā ar savu māsu 
bija mērojušas ceļu no savas dzimtās Adelaides, lai būtu nometnieces vairākās mūsu draudzes rīkotās Sprīdīšu 
bērnu nometnēs.

Starplaikā daudz kas bija mainījies Helgas dzīvē, ieskaitot pāri par trīsdesmit gadiem nodzīvoti Amerikas 
Savienotās Valstīs, ordinēšana par mācītāju un ilggadīga kalpošana baznīcai – atsevišķās draudzēs, kā arī 
luterāņu baznīcai Amerikā.

Tāpēc Melburnas draudze bija ļoti iepriecināti uzzināt, ka mācītāja Helga varētu būt atvērta iespējai pār-
vākties uz dzīvi atpakaļ Austrālijā.

Un tā tas arī tagad ir noticis!
Šī gada oktobra beigās mācītāja Helga ieradās pie mums Melburnā un ar pilnu sparu ir iesākusi iepazīties 

no jauna ar mūsu draudzi, mūsu latviešu sabiedrību un apstākļiem.

Melburnas latviešu ev.lut draudzes mācītāja 
Helga Jansone un Melburnas latviešu ev. lut. 
draudzes priekšnieks Pēteris Saulītis pēc Re-
formācijas dienas dievkalpojuma.
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Ja šie pirmie pāris mēneši ir ceļa zīme uz nākotni, tad priecājamies par mācītājas Helgas sparu, gatavību iesais-
tīties un pozitīvu spēku mūsu sabiedrībā.

Šajos laikos, kad mūsu vispārējā vietējā latviešu sabiedrība turpina mainīties, īpašu prieku sagādā tas, ka pie 
mums ir ieradusies mācītāja, kura ir atvērta plašākai sadarbībai starp mūsu organizācijām un indivīdiem.

Agrākajos trimdas gados baznīcas draudzes sniedza īpašus sabiedrības saliedēšanas punktus, un tās ir 
devušas iespēju izaugt daudz no mūsu sabiedrības organizācijām.

Sākuma gadu trimdinieki, kas Austrālijā ieradās bēgļu gaitās kā jauni cilvēki vai bērni, arvien vairāk šajās 
dienās bauda savu labi nopelnīto atvaļinājumu no sabiedriskā darba.

Lielāko tiesu mūsu šodienas aktīvie sabiedriskie darbinieki ir vai nu dzimuši ārpus Latvijas, vai kaut cik 
nesenāki ieradušies šeit Austrālijā.

Laiki mainās, un mums tiem jāmainās līdzi.
Tomēr pieprasījums mūsu sabiedrībai vēl ir un būs pēc latviešu kultūras, valodas, sapratnes un garīga 

atbalsta.
Varbūt ir atkal laiks pienācis mūsu draudzei, kā vienai no mūsu sabiedrības tradicionālajām stūrakmens 

organizācijām palīdzēt saliedēt visus šeit dzīvojošos latviešus.
Mēs visi esam daļa no plašākās vietējās latviešu sabiedrības. Laipni lūdzam visus uz mūsu baznīcu, lai 

ņemt līdzdalību, kā nu kuram piemērots.
Ne tik vien Dievs mūs visus vieno, bet latvietība arī.
Pēteris Saulītis,
Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks
Draudzes Vēstīm Nr. 37

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

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:
Ivars Bergmanis – $1000,  tēva Oļģerta piemiņai;
Elita Klunder – $300, mazmeitiņas kristības;
Dzidra Luste – $300.

Ziedojumi līdz $200:
V. Gevers.

Ziedojumi līdz $100:
N. Žubecka, E. Pētersons, J. Saltups.

Ziedojumi līdz $50:
S. Adamovskis, M. Kūlnieks, I. Bērziņš, G. Bisnieks, M. Apinis, I. Ezernieks.

DRAUDZES NODEVAS – 2022./2023.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
* pieaugušiem locekļiem – $175
* studentiem starp 17 un 25 gadiem – atbrīvoti no nodevām
* locekļi, kas sasnieguši 95 gadus – atbrīvoti no nodevām
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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.: 00017508
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

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

DONATIONS TO ASSIST OUR CHURCH
On behalf of the Management, I would like to thank the following donors –

“from an acorn a mighty oak grows”.

Special thank you for the following donations:
Ivars Bergmanis – $1000, in memory of father Oļģerts;
Elita Klunder – $300, granddaughter’s baptism;
Dzidra Luste – $300.

Donations up to $200:
V. Gevers.

Donations up to $100:
N. Žubecka, E. Pētersons, J. Saltups.

Donations up to $50:
S. Adamovskis, M. Kūlnieks, I. Bērziņš, G. Bisnieks, M. Apinis, I. Ezernieks.

CHURCH DUES – 2022/2023 (from July 1 to June 30)
* adult members – $175
* students up to 25 years old – exempt from dues
* members 95 years and older – exempt from dues

Dues can be paid:
To the Treasurer –  by sending a Cheque or Aust.Post Money Order to 
  Melb.Lat.Ev.Luth.Cong.
  PO Box 390, Canterbury, VIC 3126 
Electronically –  by transferring money to our Dnister account: 

BSB: 704-235
Account no.: 00017508
Reference: Invoice number and your surname. (Extremely important!)

A receipt for dues will be sent upon request. Please attach a self-addressed stamped-envelope.

The Treasurer
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==



Draudzes Vēstis 7 Nr. 37

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Kristīta

Mia Elza Penelope Robinson
Vecāki: Daina Emily Robinson un Samuel Roy Robinson
Vecmāmiņa Elita Klunder
2022. g. 11. decembrī

Mūžībā aizgājuši
Oļģerts Bergmanis 5.07.1924  – 26.12.2022
Zeltīte Vizma Kasparsone 25.01.1938. – 1. 01.2023
Mirdza Ozoliņa 6.06.1927. –14.01. 2023
Elza Paegle 17.11.1927. – 7.12.2022.

Zeltītes Kasparsones izvadīšana:
https://www.vividstream.com.au/live/zeltite-kasparsons

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

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

Svētdien, 5. martā, plkst. 12.00

Pulkveža Kalpaka un Studentu rotas
piemiņas dievkalpojums

Svētā Krusta baznīcā

Mia Elzas Penelopes Robinsonas kristības.
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MĀCĪTĀJU TIKŠANĀS SIDNEJĀ
Vecā gada izskaņai pavisam tuvu, 

esot 2022.  gada 28.  decembris, man 
bija norunāta kāda jauna tikšanās. Mel-
burnas latviešu ev.  lut. draudzes jaunā 
mācītāja Helga Jansone viesojās Sidne-
jā. Viņa iepriekš bija mani sazvanījusi ar 
laipnu ierosinājumu satikties, lai iepazī-

tos, uz ko es labprāt atsaucos.
Satikāmies pie Sidnejas Latviešu nama, un es ar prie-

ku laipni piedāvāju aizvizināt Helgu uz kafejnīcu netālu 
no Stratfīldas. (Red.: Priekšpilsēta Sidnejā, kurā atrodas 
Latviešu nams.) Pieredzes apmaiņa pie kafijas tases, ma-
nuprāt, bija interesanta mums abiem. Helga uzsvēra, cik 
nozīmīgi ir personīgie kontakti draudzē. Es cilāju jautā-
jumu par reliģijas krīzi Rietumu kultūrā un jaunajiem 
virzieniem. Pirms tam brīdi pakavējāmies Stratfīldas 
Trīsvienības baznīcā – dievnamā, kur Sidnejas latviešu Vienības draudze darbojas jau 70 gadus, un es – 25.

Pēc tam braucām uz Jāņa baznīcu, kur Helgai bija ieplānotas vēl citas tikšanās. Dažas stundas vēlāk vēl-
reiz sastapāmies Sidnejas Latviešu namā, kur pēc Latviešu nama apskates uzdāvināju Helgai savu grāmatu 
Varavīksnes lokā, un mēs sirsnīgi atvadījāmies.

Esmu priecīgs par jauko iepazīšanos un ceru, ka mūsu ceļi arī turpmāk kādreiz krustosies. Novēlu mācī-
tājai Helgai Jansonei ražīgu un svētīgu darbu Melburnas Latviešu ev. lut. draudzē!

Raimonds Sokolovskis,
Sidnejas latviešu ev. lut. Vienības draudzes mācītājs

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

TIKŠANĀS SIDNEJĀ
Man bija liels prieks satikties vispirms ar mācītāju Raimondu Sokolovski un pēc tam ar mā-

cītāju Kolvinu Makfersonu (Colvin McPhersonu) pagājušā gada Ziemassvētkos, kad es viesojos 
pie savas ģimenes Sidnejā. Tā vienmēr ir laba zīme, ja sarunas ilgst daudz ilgāk, nekā paredzēts.

Raimonds ar mani dalījās savā redzējumā par kalpošanu un jaunajām idejām, ko draudze 
cenšas sasniegt, lai uzrunātu cilvēkus, kuri domā par dzīvi un ticību ārpus tradicionālajiem 
luteriskajiem uzskatiem. Viņš apzinājās, ka ticības sniegšanai ir dažādas formas – vai tā notiek 
ar aktivitāti, vai diskusiju. Visa pamatā ir saikne un rūpes par cilvēkiem. Viņš man parādīja 

baznīcu, kurā viņa draudze pielūdz. Viņš stāstīja par priekšrocībām, ko sniedz tuvums Latviešu namam, kā 
arī izaicinājumi un ieguvumi, koplietojot baznīcas ēku ar citām kultūrām un draudzēm. Viņš man sniedza 
ekskursiju pa Sidnejas Latviešu namu, kuru nebiju redzējusi kādus 40 gadus. Mani pārsteidza uzlabojumi, 
kas padara to par viesmīlīgu tikšanās vietu.

Mācītājs Kolvins (Colvin) man arī parādīja savu baznīcu un pulcēšanās un sadraudzības vietu. Tad 
viņš mani aizveda uz savām mājām, kur kopā ar sievu Lindu gatavoja gardu maltīti. Mums bija brīnišķīga 
saruna, kurā mēs runājām par mūsu dažādajiem kalpošanas ceļojumiem un mūsu nākotnes cerībām. Mani 
ļoti ieinteresēja viņa skaidrā aicinājuma sajūta uz šo latviešu luterāņu baznīcu. Linda un Kolvins bija lieliski 
klausītāji, un man patika arī viņiem pastāstīt par savu ceļojumu. Bija labi runāt par to, kas viņus uzturēja 
ilggadīgā saistībā ar latviešu kopienu. Mani iedvesmoja Kolvina paļāvība uz Dievu un viņa uzmanīgā klau-
sīšanās Dieva vadībā. Viņš dalījās ar mani stāstā, ko es atcerēšos visu savu dzīvi.

Abi šie uzticīgie mācītāji atvēra durvis tālākai sarunai. Ir lieliski just, ka man ir labi kolēģi  baznīcā.
Mācītāja Helga

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

Mācītāji Helga Jansone un Raimonds Sokolovskis.
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IEPAZĪŠANĀS AR AMATA MĀSU – HELGU
2022. g. 28. janvārī, bija iespēja iepazīties ar māc. Helgu Jansoni. Satikāmies Svētā Jāņa baznīcā, un 

bija iespēja iepazīstināt mācītāju ar pirmo pašu celto latviešu dievnamu Austrālijā.
Pēc tam aizbraucam uz mūsu mājām iepazīstināt Helgu ar manu sievu Lindu. Pavadījām 

jaukas pāris stundas pie kopīgām pusdienām (manīs paša ceptos bagels) un kafiju.
Izrādījās, ka mums daudz bija ko runāt, un laiks ātri aizskrēja.
Skats uz priekšu ir pozitīvs, un vēlu jaunai mācītājai un Melburnas draudzei svētīgu gadu, 

un lai pēdējie darbi būtu lielāki nekā pirmie.
Māc. Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“

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

JAUNO GADU UZSĀKOT
Mums visiem ir nepieciešams jauns sākums, un mēs visi zinām, ka ir veidi, kā mēs varam 

uzlabot savu dzīvi. Pirmajā janvārī es uz apņemšanos rakstu Jaunajam gadam. Patiesība ir 
tāda, ka es bieži pieņemu tādus pašus lēmumus nākamajā gadā un pat 10 gadus vēlāk. Varbūt 
tā ir arī jums. Mans saraksts – zaudē svaru, vingro, sakārtojies un katru dienu lasi avīzi – ir 
parādījies daudzos sarakstos. Vai atceries savu sarakstu?

Un kā tev gāja? Ja tev ir atkārtots saraksts, problēma var būt tā, ka centāties sasniegt 
šos mērķus viens pats. Iespējams, tu pat neiedomājies lūgt Dieva palīdzību. Es nesaku, 

ka tas ir maģiskais risinājums. Viena lūgšana to neizlabos. Pat svētais Pāvils rakstīja savā vēstulē Romie-
šiem 7:15 Jo es pats nesaprotu, ko daru; jo nevis to, ko gribu, bet, ko ienīstu, to es daru.

Mērķi ir svarīgi. Ir labi apzināties par savu dzīvi un to novērtēt.
Esmu strādājusi ar daudziem cilvēkiem, kuri vēlas mainīt savu dzīvi. Viņi zina veidus, kādos viņi ir bijuši 

neapmierināti, un viņi pat var zināt, kā viņi sabojā savu dzīvi. Bet ir grūti pašam sevi uzlabot vai pārmainīt.
Salamana Pamācībām 16:3 un 9, manuprāt, ir atslēga – Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi 

sekmēsies… Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu.
Bieži vien ļoti labi plāni un nodomi neizdodas. Neveiksme nav nodomos. Tā ir plāna izpildē. Un šeit 

parādās Dieva palīdzības lūgšana.
Tagad jūs, iespējams, domājat: „Es esmu pārāk vecs tam visam.“ Esmu pārdzīvojis pārmaiņu laiku. Es 

esmu, kas es esmu. Bet, es gribētu jūs izaicināt ar citu Bībeles pantu – 2. korintiešiem 4:16. – Tāpēc mēs ne-
piekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas.

No manas perspektīvas – kamēr esam dzīvi, mēs varam augt garīgi. Es zinu kādu sievieti, kura nodzī-
voja līdz 102 gadiem un vēlējās būt noderīga citiem cilvēkiem, tāpat kā visu savu dzīvi. Un viņa nolēma, 
ka vienīgā lieta, ko viņa varētu darīt citu labā, ir lūgt Dievu. Tāpēc viņa vienmēr jautāja cilvēkiem – kā 
es varētu lūgt par jums?

Mēs nekad neesam pārāk veci, lai augtu pateicībā, dāsnumā, izpalīdzībā vai laipnībā. Mēs nekad neesam 
pārāk veci, lai kādam piedotu. Vai arī uzticēties Dievam ar savu dzīvi.

Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva 
griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. (Sv. Pāvila vēstule Romiešiem 12:2)

Es aicinu jūs ievilkties Dieva nākotnē.
Pirmkārt, zinot, kāds ir Dievs... ko, tavuprāt, Dievs vēlētu tev? Zinot, ka Dievs vēlas, lai mums būtu 

prieks, laba veselība, mīlestība un lai mēs samierinātos ar cilvēkiem, ar kuriem mums ir bijuši strīdi, un Jēzus 
pat teica: Es esmu nācis, lai visiem būtu dzīvība un pārpilnība. Tātad, zinot, kāds ir Dievs, ko Dievs lūgtu 
jums darīt – Pajautā Dievam!

Otrkārt, ko tu vēlies savai dzīvei? Kāds ir tavs sapnis vai vīzija par dzīvi? Vai tas atbilst tam, ko Dievs 
vēlas jums?
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Treškārt, vai esat to jau iepriekš 
prasījuši un kāpēc tas neizdevās? 
Padomājiet par Jaunā gada apņem-
šanos un to, kā jūs varētu rīkoties 
citādi. Kā Dievs varētu novirzīt jūsu 
soļus.

Šeit ir piemērs. Pieņemsim, ka 
vēlējāties būt mīlēts. Īpaši, no jūsu 
ģimenes. Tāpēc jūs viņiem zvanījāt 
biežāk un aicinājāt pie sevis, bet pēc 
kāda laika nekas īpaši nemainījās. 
Tas varētu būt tāpēc, ka jūs nedo-
mājāt par soļiem no Dieva viedok-
ļa. Var būt veidi, kā jūsu mīlestību 
varēja paust dažādos veidos, lai ģi-
mene reaģētu sirsnīgāk. Piemēram, 
jūs varētu dalīties ar vērtīgām atmi-
ņām par viņu bērnību. Vai arī pa-
stāstiet viņiem, kas jums visvairāk 
patīk par viņiem. Varbūt jūs varētu 
pajautāt viņiem intīmākas lietas par 
viņu dzīvi – vai viņi jūtās laimīgi? 
Varbūt pat, nerunājiet par savām problēmām, nerunājiet par savu vājo veselību. Cilvēki, kurus mēs mī-
lam, bieži jūtas bezcerīgi, dzirdot šādas lietas, un tas viņus nomāc, jo viņi nevar jums palīdzēt. Tas būtu 
tikai viens piemērs.

Un pēdējais solis ir lūgt, lai Dievs vada katru soli. Katru sarunu. Ja es jūtos noraizējusies par sarunu, es 
lūdzu Dievam iepriekš. Es to daru pirms dievkalpojuma. Es lūdzu Dievu, lai Viņš mūs iedvesmo un pa-
līdz sajust Dieva klātbūtni. Ja vēlaties būt vesels, lūdziet, lai Dievs palīdz jums būt motivētam un izbaudīt 
pastaigu. Pirms atverat ledusskapja durvis, jo jūtaties saspringts vai noguris, vai meklējat kaut ko, kas jums 
sagādātu prieku, apsēdieties un runājiet ar Dievu, kurš labprāt uzklausīs.

Jums ir vēl laiks, lai padomātu par to, ko jūs vēlētos 2023. gadā. Es ceru, ka jums būs svētīgs Jaunais gads, 
un jūsu cerības un sapņi piepildīsies.

Helga Jansone,
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudzes mācītāja
Draudzes Vēstīm Nr. 37

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

No kreisās: mācītāja Helga Jansone, Viktors Brenners un Anne 
Audette dzied Ziemassvētku dziesmas ārā pie namiņiem Latviešu 
ciemā Kovid ierobežojumu dēļ.
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„Vienoti lūgšanās!“
LELBP „Vienoti lūgšanā!“ Zoom saite: https://us02web.zoom.us/j/84998383851

Tuvāka informācija par datumu un laiku meklējama: lelbpasaule.lv

Mācītāja Helga Jansone
Mobilais Nr. 0497 839 083.
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MANS ŠĪ GADA SĀKUMS
Ticība, cerība un mīlestība ir dzīves pamatā

Šogad  – 2023. 
gadā esmu apmek-
lējusi 3 Latvijas no-
metnes nepilnu divu 
nedēļu laikā! Tās vi-
sas ir bijušas ļoti at-
šķirīgas.

Tērvete atrodas nedaudz vairāk 
nekā stundas attālumā no Melbur-
nas, Viktorijā. Tā bija paredzēta 
latviešu skolu audzēkņiem līdz 14 
gadiem. Nometnē viņi gulēja teltīs. 
Dažiem šī bija pirmā reize nometnē 
vai pat gulēšana teltī bija pirmā pie-
redze. Bija 15 bērni no Melburnas 
un Adelaidas un ap 12 pieaugušie; lielākā daļa bija vecāki, kas palīdzēja, gatavoja azaidu un mācīja. Bija daži 
bērni, kuri labi runāja latviešu valodā, un citi, kas it kā saprata, bet kautrējās runāt latviski. Tur bija jautri – 
mācīties, spēlēt, peldēties, strādāt rokdarbus, katru rītu – karoga uzvilkšana un – dziedāšana.

Tad es apmeklēju 3x3 saietu tikai vienu pēcpusdienu, pa ceļam uz AZVV. 3x3 kopā mācījās 3 vai pat 
vairāk paaudzes, un tur bija, apmēram, 80 cilvēku no visas Austrālijas, Latvijas, ASV un Kanādas. Šī bija 
vieta, kur pārrunāt par politiku, piedzīvot folkloras rituālus un tradīcijas, mācīties spēlēt kokli, dzirdēt pre-
zentācijas par Latviju, iet rotaļās, dančos, aust, šūt, taisīt rotas lietas un, protams, atkal – dziedāt. Latviešu 
valodas klases tika piedāvātas pieaugušajiem, kuri nerunāja latviešu valodā. Man patika tas, kā visas paau-
dzes piedzīvoja atrašanos latviešu kopienā un sadraudzību. Pieaugušie sazinājās viens ar otra bērniem, un 
viņiem izveidojās jaunas draudzības.

Un tad biju AZVV. Es pati kādreiz biju daļa no pašas pirmās Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas, un tāpēc 
bija pārsteidzoši atgriezties un apmeklēt to pēc vairākiem gadu desmitiem. Ar skolēniem, audzinātājiem un sko-
lotājiem – kopā bija 70 cilvēki. Šeit mācības notika nopietnāk – latviešu valodas klases, ģeogrāfija, vēsture, ticības 
mācība, rokdarbi, tautas dejas, kuras dancoja laukā un, protams, tur atkal daudz – dziedāja. Daudzi skolotāji bija 
no Latvijas. Kā es vēlētos, lai es varētu atkārtot visas šīs nodarbības un šoreiz pievērst lielāku uzmanību tām!

Tad kāpēc es devos nometnēm? Noteikti satikt bērnus. Es arī gribēju, lai viņi zinātu, ka es esmu mācītāja 
šajā kopienā. Cerams, ka viņi zinās, ka var ar mani runāt un uzdot jautājumus par dzīvi un ticību, un atklās,-
ka es uzklausīšu, pieņemšu viņus tādus, kādi viņi ir, un ka man rūp viņu sirdis un dzīves.

Bet man ir daži lieli iemesli, kāpēc es gribēju doties uz nometnēm ne tikai šogad, bet arī turpmākajos 
gados. Es gribētu jums to pastāstīt, jo tas varētu mudināt jūs padomāt par to, kas jums ir svarīgs un kas, 
jūsuprāt, ir svarīgs bērniem. Varbūt jūsu mazbērniem.

Vispirms es vēlētos, lai jaunieši zinātu, kāds ir Dievs un ka Dievs viņus mīl. Jums var šķist, ka ir grūti 
aprakstīt, kā Dievs, kuru viņi neredz, viņus mīl. Bet mēs šodien lasām pirmajā vēstulē korintiešiem, ka, kad 
mēs esam bērni, iespējams, mums ir lielāka skaidrība nekā tad, kad mēs kļūstam pieauguši. Iespējams, mūsu 
redze kļūst vājāka, jo vecāki mēs kļūstam. Tāpēc bērniem varbūt vieglāk pazīt, uzticēties un mīlēt Dievu, 
nekā tas ir mums. Bērni nav zaudējuši iztēli, un viņiem nav grūti iedomāties, ka Dievs, kas viņus radījis, arī 
rūpējas un ir ar viņiem. Dievs zina, kas viņi ir kopš ieņemšanas dienas, un saprot viņus – zina viņu izaici-
nājumus un to, ko viņi mīl. Jā, ir grūti iedomāties, kā tas ir, ka Dievs radīja Visumu un tomēr ļoti rūpējas 
par katru no mums. Tomēr es vēlos, lai katrs bērns, ko satieku, zinātu, ka katrs no viņiem ir svarīgs Dievam. 
Ticība, cerība un mīlestība ir dzīves pamatā.

Nākamā lieta – es vēlos, lai jaunieši zinātu, ka Bībele nav tikai viena grāmata, ko lasīt, piemēram, skolā. 
Tas ir veids, kā Dievs patiesībā uz mums runā. Mēs uzzinām, kāds ir Dievs un kā Dievs rīkojas. Caur Jēzus 
stāstiem mēs iepazīstam Dievu, jo Kristus ir Dieva dzīvā seja. Tas, ko Jēzus teica un darīja, atspoguļo to, kas 

Mācītāja Helga Jansone Vasaras vidusskolā.
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ir Dievs. Viena no lietām, ko mēs šodien uzzinājām no Bībeles, ir tāda, ka Jēzus vēlas, lai bērni nāk pie viņa, 
un ka viņu ticība ir tāda paļāvība, kas ļauj viņiem piedzīvot Debesu valstību. Tas ir tas, ko mēs lasām Bībelē. 
Dieva vārda lasīšana var mainīt mūsu dzīvi.

Tālāk es vēlos, lai jaunieši zinātu, ka ticība nav tikai baznīcas apmeklēšana. Svarīgi ir tas, kā mēs dzīvojam savā 
ticībā. Viss, ko mēs darām, kā mēs izturamies pret citiem cilvēkiem, kā mēs runājam ar viņiem, kā mēs izman-
tojam savu laiku, cik mēs esam dāsni. Ticēt Dievam nozīmē, ka mēs meklējam palīdzību un vadību pie Dieva. 
Mēs varam lūgt Dieva piedošanu, kad mums neizdodas. Mēs varam arī lūgt, lai Dievs palīdz mums piedot citiem.

Un tad galu galā es arī gribētu runāt ar jauniešiem par došanos uz baznīcu. Bieži bērni uzskata, ka baznīca 
ir garlaicīga. Viņi domā, ka dodas uz turieni, lai darītu pareizo lietu. Bet patiesībā mēs ejam, lai saņemtu no 
Dieva – klausīties un, iespējams, sadzirdētu to, kas mums palīdz un piedzīvot Dieva klātbūtni, jo Jēzus apsolīja 
būt ar mums tur, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies Viņa vārdā. Protams, tā ir arī vieta, kur mēs varam dziedāt, un pat 
tad, ja nevaram dziedāt melodijā, neviens tev nelūgs atstāt šo kori. Esiet laipni aicināti dziedāt bez melodijas!

Nākamajā vasarā ceru vairāk laika pavadīt ar jauniešiem nometnēs. Un šogad es mācīšu ticības mācību 
latviešu skolā – tas būs jautri.

Bet patiesībā nav svarīgi, cik vecs tu esi; es ceru, ka tu zini, ka Dievs tevi mīl. Ka tev ir nozīme. Es ceru, ka 
tu zini, ka vari paņemt Bībeli jebkurā laikā, un Dievs parūpēsies, lai tu izlasītu tieši to, kas tev būs palīdzīgi. 
Tas ir veids, kā Dievs var runāt ar tevi tieši vārdos.

Neatkarīgi no tā, cik vecs jūs esat, katrs mirklis, kas jums ir dots, ir iespēja jums izdzīvot savu ticību un 
padarīt šo pasauli labāku. Un mēs esam kopā baznīcā. Saistīti viens ar otru ne tikai mūsu valodā un kultūrā; 
mēs pat vēl nepazīstam viens otru, bet esam viens. Jo mēs esam Dieva ģimenē. Patiesībā, mēs visi esam Dieva 
bērni. Jēzus vēlas, lai mēs visi nāktu un tiktu mīlēti. Āmen.

Mācītāja Helga
Sprediķis Sv. Krusta baznīcā 15.01.2023.

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

„ES CELŠU SAVU BAZNĪCU“
Es nesen apmeklēju Svētā Krusta Baznīcas 50 gadu atzīmēšanas dievkalpojumu. Paldies 

mācītājai Helga Jansonei par ielūgumu un iespēju ne tikai būt klāt, bet arī piedalīties šajā 
notikumā. Šai baznīcai kalpoju 22 gadus pēc prāvesta Grosbacha.

Tie nebija viegli, bet labi gadi. Mēdzu teikt: Latvieši bija grūta, bet laba skola. Mūžu dzīvo, 
mūžu mācies.

Vienu lietu, ko esmu iemācījies labāk kopš tā laika, un īpaši pēdējos Covid gados, ko arī 
atgādināju draudzei viņas jubilejā, ir – baznīca nav ēka, bet cilvēki.

Tiešāk, tā ir Kristus ķermenis, kurai Jēzus ir galva. Ne par velti mēs saucam tos, kas viņai pieder, par 
locekļiem. Kad Jēzus teica, ka Viņš cels savu Baznīcu, Viņš nedomāju par ēku ar ķieģeļiem. Viņš domāja par 
tiem, kas Viņam tic un ir kļuvuši par dzīvajiem akmeņiem. Apustulis Pēteris, kuram šie vārdi tika runāti, 
vēlāk rakstīja: „Uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, 
nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu“ (1. Pēt. 2:4). Man jāatzīstas, kad prāvests Gros-
bachs mani aicināja no Amerikas kļūt par šīs baznīcas mācītāju, daļēji mani pievilka tas, ka tai pašai bija sava 
ēka – skaists dievnams kur cilvēki var sapulcēties Dievu lūgt.

Bet galvenais, kas mani pievilka, bija cilvēki – īpaši jaunākā paaudze, kurā es redzēju garīgo atmodu. 
Viņiem vajadzēja ganu un mācītāju. Līdzīgi šodien cilvēkiem vajadzīgs tas pats. Ne lai uzturēt ēku, bet lai 
veicināt Kristus misiju.

Priekšnieks Pēteris Saulītis pie kafijas galda dalījās ar to, ka arhibīskaps A. Lūsis, 1967. gada Austrālijas 
apmeklējumā Svēto Krusta draudzi skubināja celt pašiem savu baznīcu ar šiem vārdiem: „Mēs apsīksim, ja 
mums nebūs lielu uzdevumu.“

Evaņģēlijs lasījums šai dienai atgādināja baznīcas lielo uzdevumu: „Dariet par mācekļiem visas tau-
tas.“ (Mt. 28:19). Mācekļu mērķis ir sekot un kļūt līdzīgiem Jēzum Kristum. Jēzus Kristus daļa ir celt savu 
Baznīcu – savu draudzi, draugus.
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Celt – nozīmē stiprināt un audzināt tā, 
ka elles vārti to neuzveiks (Mateja 16:18).

Īstā baznīca iet uz āru un uzvar! Tādēļ 
atgādināju Svētā Krusta baznīcai, ka īstā 
baznīca ir cilvēki, un jūsu uzdevums nav 
uzturēt ēku, bet audzināt mācekļus.

Ja draudzes locekļi augs kā Kristus 
mācekļi, viņi arī uzņemsies atbildību 
uzturēt ēku, cik tā ir vajadzīga. Ja nebūs 
vajadzīga, baznīca turpinās augt bez tās. 
Katram Kristus māceklim jābūt gatavam 
atstāt visu, lai sekotu Jēzum Kristum. 
Tie, kas to darīs, piedzīvos, ka Jēzus pats 
audzina un vairo mūsu ticību. Viņi nepa-
liks vietā. Viņi tiks pārvērsti par gaismu, 
kas liek pasaulei redzēt, cik tas Kungs ir 
labs. Tādēļ beigšu ar Raiņa vārdiem: „Pa-
stāvēs kas pārvērtīsies.“

Dievs lai palīdz Svētā Krusta Baznīcai 
turpināt celties, pārvērsties un pastāvēt!!

Mācītājs Aldis
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“

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

REFORMĀCIJAS DIENAS DIEVKALPOJUMS
Pirms gada Melburnas Latviešu ev.  lut. draudze un mana draudze Pasco, Vašingtonā 

sagatavoja kopīgu Reformācijas dienas dievkalpojumu. Tas bija pieejams vietnē YouTube – 
Reformācijas Dienas dievkalpojums 2021. g*.

Un te nu mēs pēc gada kopā pielūdzam Reformācijas dienu dievkalpojumā klātienē Svētā 
Krusta baznīcā. Ir brīnišķīgi atkal būt kopā ar jums. Tāds prieks!

Esmu šeit nedaudz vairāk kā nedēļu un dzīvoju Latviešu Ciemā. Ar citiem iedzīvotājiem 
esmu braukusi autobusā iepirkties, vadījusi dievkalpojumu Ciemā un apmeklējusi Melburnas 

Kausa izcīņas svētkus. Es apmeklēju Kultūras dienu līdzekļu vākšanas sarīkojumu Latviešu namā, kur es 
vairāk nekā jebkad agrāk biju pateicīga par darbu, kas nepieciešams, lai izpildītu tik izaicinošas tautas dejas 
un dziedātu tik dažādas dziesmas. Man patika redzēt dažus cilvēkus, kurus nebiju redzējusi gadiem ilgi.

Šis ir aizraujošs laiks. Es ceru, ka es labi kalpošu mūsu kopienai kā jūsu mācītāja.
Vēlos dalīties ar fragmentu no mana pagājušās svētdienas sprediķa: „Arī šī draudze – mūsu draudze – Mel-

burnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze šobrīd tiek veidota no jauna. Kamēr mēs paliekam uzticīgi Dievam 
un Dieva vārdam kopā ar Dievu kā mūsu vareno cietoksni, mums nav jāuztraucas par to, vai esam pietiekami labi. 
Mēs pieļausim kļūdas; es zinu, ka es kļūdīšos. Ne mūsu darbu dēļ, pat ne mana darba dēļ šī kalpošana uzplauks. 
Tas būs Dieva mīlestības dēļ pret katru no mums. Dievam rūp, lai būtu draudze jums un visai latviešu sabiedrībai. 
Šī kalpošana tiks reformēta un pārveidota ar Dieva žēlastību. Dievs turpinās darboties šajā draudzē, caur jums un 
tagad arī caur mani. Un mūsu uzdevums ir ticēt, uzticēties mūsu mīlošajam Dievam. Paldies Dievam, Āmen.“

Mācītāja Helga Jansone
Draudzes Vēstīm Nr.37

* https://www.youtube.com/watch?v=FjVV4YGz_vg

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

Mācītāja Helga Jansone vada 11. decembra dievkalpojumu.
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APSVEICAM
A p s v e i c a m 

Rotu Stoni, kas 
2022.  gada 27.  no-
vembrī tika ordinē-
ta Velingtonas dia-
cēzē, Jaunzēlandes 
anglikāņu baznīcā 

(Anglican Church in Aotearoa, New 
Zealand and Polynesia)! Pagājušā 
gada Lielās Piektdienas un Lieldie-
nas dievkalpojumos Rota ciemojās 
arī Melburnas draudzē.

Jau vairākus gadus Rota aktīvi darbojas gan anglikāņu baznīcā, gan LELBP. 2014. gadā viņu ordinēja 
par diakoni LELBA, kur viņa vadīja Ziemeļkalifornijas draudzi. Turpat Kalifornijā viņa aktīvi darbojās arī 
Orindas episkopālajā draudzē, kur viņa arī sāka procesu, lai pārbaudītu savu aicinājumu uz priesterību.

Kad Rota ar ģimeni pārcēlās dzīvot uz Jaunzēlandi 2018. gadā, viņa iesaistījās vietējā anglikāņu baznīcā 
un arī uzņēma sakarus ar ALELDA. Kopš 2019. gada Rota ir ALELDA pārvaldē un tagad kalpo par prāvesta 
vietas izpildītāju, bet Jaunzēlandē viņa tagad ir viena no priesteriem, kas kalpo Kapiti anglikāņu draudzē.

Ceram, ka drīzumā Rota tiks uzņemta arī LELBP mācītāju sarakstos un ar savu kalpošanu turpinās stip-
rināt Austrālijas latviešu draudzes.

Helga Jansone,
Melburnas latviešu ev. lut. draudzes mācītāja

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

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: karliskasparsons1@gmail.com 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

Rota Stone.
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DIEVKALPOJUMI
FEBRUĀRIS

Svētdien, 19. februārī, plkst. 12.00 
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

MARTS
Svētdien, 5. martā, plkst. 12.00 
Pulkveža Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā..

Svētdien, 19. martā, plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

APRĪLIS
Svētdien, 2. aprīlī, plkst. 12.00 
Pūpolu svētdienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Dievkalpojums notiks latviešu un angļu valodās.

Piektdien, 7. aprīlī, plkst. 12.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Svētdien, 9. aprīlī, plkst. 6.30 (no rīta!)
Kristus augšāmcelšanās saullēkta dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Svētdien, 9. aprīlī, plkst. 12.00
Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Svētdien, 23. aprīlī, plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS

Datums Draudzes 
vecākais Apsveicēji Pie skaņu 

pastiprinātāja Altāri pušķo Virtuvē

Februāris
19. M. Biršs J. Kārkliņš J. Kārkliņš E. Atvare E. Atvare

Marts
5. M. Biršs J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozola K!K!M! & 

S!K!K!M!

19. M. Biršs T. Pindard G. Pindard G. Pindard

Aprīlis
2. M. Biršs J. Kārkliņš T. Pindard G. Pindard G. Pindard

7. M. Biršs J. Kārkliņš J. Kārkliņš ******** ********

9. M. Biršs J. Kārkliņš J. Kārkliņš G. Pindard ********

9. M. Biršs J. Kārkliņš J. Kārkliņš G. Pindard ********

23. M. Biršs J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols
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Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 37.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.

DRAUDZES AKREDITĒTIE GARĪDZNIEKI UN SELEBRANTI
Melburnā:
 māc. Helga Jansone pastorhelgaj@gmail.com mob. 0497 839 083
 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:
 diak. Ivars Ozols     mob. 0419 846 401
 māc. Valdis Andersons Valdis.Andersons@lca.org.au mob. 0477 033 230
 māc. Guntars Baikovs guntars.baikovs@gmail.com mob. 0407 281 333

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

Draudzes valde un mācītāja
novēl visiem draudzes locekļiem 

Priecīgas Lieldienas!
Piektdien, 7. aprīlī LIELĀS PIEKTDIENAS dievkalpojums.

Svētdien, 9. aprīlī LIELDIENU saullēkta dievkalpojums.

Svētdien, 9. aprīlī LIELDIENU dievkalpojums.


