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Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot
Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, Kūtī Dāvida pilsētā Jēzus 
silītē dus, Jēzus silītē dus.

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda. Mīļotās 
Klusa nakts dziesmas pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi 
dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī Dāvida pilsētā. Par to domāju šodien, 
novembra vidū, rakstot šos vārdus. Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt no-
modā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas dzīvo sērās, 
neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā. Tie dus 
nomodā. Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem.

Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuram Viņš dāvina sevi. 
„Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir 
Kristus, tas Kungs!“ (Lk. 2:10). Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad. Tas ir tas 
Kungs, kas nesnauž un neguļ. Nekad.

Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt. Matejs liecina, kad Jāzeps guļ, viņš sapnī 
saņem brīdinājumu, ka ģimenei jābēg. Tā kā to redzam zīmējumā, ko saņēmu no draudzes 
locekles, kurai nesen palika tikai 95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā. 
Garā mūža ceļā daudz piedzīvots – bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. 
Tādēļ viņas gleznā nakts tumsu un pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un Svētā Gara 
klātbūtne – miera balodis dodas līdzi ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz ir nodomā un 
Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes rokās. Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas 
nesnauž un neguļ. Nekad.

LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, 
skaistus, cerības un miera pilnus Ziemsvētkus! Tādus, kuros jūsu nakts mieru iztraucētu vie-
nīgi bērnu un mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma! Katrā draudzē, 
ģimenē, Latvijā un ārpus tās, lai Kristus piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka 
gribam kļūt par tādiem, kas gatavi sargāt, gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, 
prieku, iespēju dusēt bez bailēm. Visvarenais Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, 
katru zemi, Baznīcu. Viņš lai dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena 
Viņa sargāta, Viņa žēlastības un jaunu uzdevumu pilna!

Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums!
Arhibīskape Lauma
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„Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim Tev?“
„Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas: zeltu, vīraku un mirres“ (Mt.2:11b).

Paldies Dievam, ka mums ir dāvāts vēl viens Tā Kunga žēlastības gads!
Vēl pavisam nesen mēs skanīgi dziedājām skaistās un mīļās Ziemsvētku dziesmas, kuras 

dažādos veidos un skaņās pasludina Ziemassvētku īstā Prieka un Vislabāko Vēsti: „jo jums 
šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs“ (Lk.2:11).

Vēl vieni mūsu dzīves Ziemassvētki – Kristus dzimšanas svētki ir beigušies, bet dāvināša-
nas laiks nav beidzies. Patiesībā, Dieva bērniem Ziemassvētki un Prieka Vēsts nekad nebei-
dzas. Dievs mums ir devis un bagātīgi dod savas dāvanas joprojām, lai mēs dažādā veidā un 

situācijās tās dotu – dāvinātu tālāk, citiem par svētību un Dievam par godu!
Atcerēsimies, ka Dievs mums ir devis šo laiku, kas nepieder tikai mums.
Austrumu gudrie, kas bija sekojuši īpašai zvaigznei un ceļojuši tālu ceļu, tad, kad tie beidzot bija atraduši 

Dieva Dēlu, viņi ne tikai ļoti priecājās, pielūdza un slavēja Jēzu, bet atvēra savas dārgumu lādes un katrs no 
viņiem deva vislabāko, kas tiem bija paņemts līdzi. Šīm trijām dāvanām ir ne vien dziļa simboliska nozīme, 
bet arī praktiska vērtība un nozīme. Zelts, vīraks un mirres tajā laikā bija ļoti dārgas lietas.

 Gudrie bija tik gudri, ka šos līdzpaņemtos dārgumus deva Tam, Kuram pieder visa pateicība, gods un 
slava mūžīgi mūžos, – mūsu Pestītājam!

Ar Kristus dzimšanu un Viņa mīlestības upuri Dievs mums katram ir devis to, ko nekāda pasaules ba-
gātība nespēj dot.

Dievs katram no mums arī ir devis savus dārgumus, talantus un spējas; katram kaut ko īpašu, ar ko slavēt 
To Kungu. Mēs arī šajā dzīves ceļojumā visi savās lādēs kaut ko nesam. Katrs mēs nesam savā sirdī, domās, 
vārdos un darbos to, kas mums vienmēr ir līdz.

Mēs arī varam (vairāk vai mazāk!) Dievam un cits citam dāvināt trijas dāvanas, kas mūs nekad neatstās 
tukšā. Tie, kas visās lietās uzticas Dievam, tie nekad nepaliek tukšinieki. Vēl jo vairāk, mēs kārtējo reizi 
varēsim pārliecināties, ka Dievs ir mums arvien blakus un to, ko Viņš apsolījis, to paveiks arī pie mums un 
caur mums.

Viens no dārgumiem, ko mēs varam cits citam dāvināt, ir mūsu laiks.
Otrs dārgums, ko mēs varam dāvināt cits citam, ir mūsu uzmanība.
Trešais dārgums: uzticēšanās. Mēģināsim vēl vairāk uzticēties Dievam un ielikt sevi visu pilnībā mūsu 

Varenā Dieva rokās. Uzticēšanās Dievam nozīmē arī ieraudzīt citu cilvēku vajadzības un kalpot tiem.

Ziemassvētku vēsts Austrālijas latviešiem
Ziemassvētkos svinam mūsu Kunga Jēzus Kristus piedzimšanu. Tie ir svētki par godu 

Viņa nākšanai, Viņa iemiesošanās brīnumam. Jau daudzveidīgi Dievs ir nācis šajā pasaulē: ar 
Savu mīlestību, ar Savu Vārdu, un pirms 2000 gadiem – Savā Dēlā Jēzū Kristū.

Jāņa 1. vēstulē 4:16 lasām: „Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un 
Dievs viņā.“ Tik tuvu mums var būt Dievs. Un tomēr bieži nejūtam Viņa klātieni. Vēl sprie-
dze, tumsa un nakts ir ap mums, tāles, kas mūs no Viņa šķir, ar pārpratumiem, vainu, grē-
ku, sāpēm un nāvi. Tādēļ no sirds lai lūdzam: Nāc, Kungs Jēzu, nāc manā dzīvē, nāc mūsu 
draudzē, mūsu sabiedrībā, nāc un pārvērt pēc Dieva prāta šo pasauli! Tādēļ Dievs sūtīja savu 

Dēlu Jēzu pasaulē – ne tikai lai ar Savu dzīvi mūs mācītu, bet lai ar Savu nāvi mūs pestītu, piedodot mūsu 
grēkus un pārkāpumus, vedot mūs uz labāku dzīvi.

Ar šo lūgšanu lai sagaidām 2015. g. Kristus piedzimšanas svētkus un ieejam Anno Domini 2016.
Mācītājs Jānis Priedkalns
Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības prāvests

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DRAUDZES DARBA LAUKS 2016. GADAM
Šogad Melburnas evaņģēliski luteriskā latviešu draudze ar dievkalpojumu un aktu baz-

nīcas zālē 10. aprīlī atzīmēs 65 pastāvēšanas gadus kopš draudzes dibināšanas 1951. gada 
8. aprīlī.

Šogad valde apņemas uzsākt uzlabot Svētā Krusta baznīcas kapsētas ainavu, uzsākt baz-
nīcai nepieciešamos remonta darbus un kataloģizēt draudzes arhīvu.

Svētā Krusta baznīcas kapsēta
Cik reizes gadā jūs apciemojiet savas ģimenes locekļu atdusas vietas un noliekat ziedus pie aizgājēja kapa 

jeb urnas? No valdes viedokļa jo biežāk, jo labāk. Ja skatāmies no praktiskā viedokļa, tas visām ģimenēm 
nav iespējams. Tātad, lai kapsētas ainava izskatītos pieņemami skaista, valdes ieteikums ir, ka vasarā un retos 
ģimenes kapu apmeklēšanas gadījumos pie kapa jeb urnas noliktu labas kvalitātes, koši krāsainus mākslīgos 
ziedus. Šādā veidā mēs godinām mūsu draudzes 1360 aizgājēju piemiņu, kā arī uzlabosim kapsētai ainavu. 
Nākamo reizi, kad brauciet uz kapiem, lūdzam ģimenēm un to pēcnācējiem, kas vairs nav draudzes locekļi 
vai nekad nav bijuši draudzes locekļi, novērtējiet, uzkopiet un izpušķojiet savu radu un ģimenes piederīgo 
atdusas vietas. Draudzes locekļi, kas rezervējuši un jau samaksājuši par savu vai piederīgā kapu vietu vai ur-
nas vietu, informējiet par to draudzes kasieri un kā pierādījumu uzrādiet saņemto kvīti vai nosūtiet kasierim 
kvīts kopiju.

Vadīt baznīcas remonta darbus
Melburnas evaņģēliski luteriskā latviešu draudzes, 1968. g. pilnsapulcē nolēma celt draudzes baznīcu, 

par piemiņu kritušajiem latviešu karavīriem. Valde nolēma jauno baznīcu saukt par Svētā Krusta baznīcu. 
Pamatakmeni lika 1971. g. novembrī un baznīcas iesvētīšanas dievkalpojums bija 1972. g. oktobrī, ko vadīja 
arhibīskaps A. Lūsis. 1991. g. draudze pieņēma jaunu vārdu un kļuva par Svētā Krusta draudzi.

Pēc 53 gadiem ir pienācis laiks ķerties pie nepieciešamiem baznīcas remonta darbiem, kas varētu izmaksāt 
apmēram $20 000. Lai samaksātu par remontiem, ir jau saņemti vairāki ziedojumi no draudzes locekļiem 
(skatiet Draudzes Vēstis Nr. 8.). Diemžēl valdē nav neviena, kas uzņemtos šos remonta darbus pārraudzīt. 
Griežamies pie mūsu sabiedrības pazīstamiem arhitektiem ar lūgumu, nāciet palīgā. Lai saņemtu pilnāku 
informāciju, lūdzu sazināties ar draudzes priekšnieku.

Kataloģizēt draudzes arhīvus
Katrai draudzei ir svarīgi saglabāt savus vēsturiskos materiālus: valdes protokolus, pilnsapulces protoko-

lus, saraksti, finansiālos pārskatus, ierakstīt kristības, iesvētības, laulības un aizgājējus baznīcas grāmatās, 
utt. Šie materiāli ilgus gadus glabājās pie ilggadīgā draudzes arhivāra Pētera Roņa mājās. Pašlaik arhīvs atro-
das baznīcas bēniņos. Pateicoties Brunu ģimenei, –Benitai un Aivaram, Sv. Krusta draudzes arhīva materiāli 
tagad ir salikti vairākos failos. Vēl palicis sastādīt arhīva kartotēku. Pašlaik šo lielo darbu uzņēmušies vadīt 
divi valdes locekļi – Andris Atvars un Jānis Dēliņš. Lai darbs ātrāk ritētu uz priekšu, būtu vēlami vairāki pa-
līgi. Variet pieteikties palīdzēt un saņemt pilnāku informāciju, sazinoties ar Jāni Dēliņu vai ar Andri Atvaru.

Draudzes budžets 2015/2016. g. jau tagad ir ar ievērojamu iztrūkumu
Draudzei ienākumi strauji samazinās, bet izdevumi katru gadu pieaug. Kasieris valdei ziņojis, ka budže-

Kristus saka un sacīs: „patiesi Es jums saku: ko jūs darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, 
to jūs esat Man darījuši“ (Mt.24:40).

Mums ir ko dot, ko dāvināt cits citam šajā Jaunajā Tā Kunga žēlastības Gadā.
Ko dosim, mēs bērni, ko dāvāsim Tev? Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!
Tu negribi mantas, ko pasaule rod, Bet sirdi it šķīstu, kas godu Tev dod.
Sirsnībā māc. Dainis

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DRAUDZES NĀKOTNE – PAGAIDU ZIŅOJUMS
Atpakaļ uz nākotni

Kā ziniet, valde man uzticēja pārraudzīt, kāda varētu izskatīties mūsu draudze, ja izdotos 
pieaicināt jaunus locekļus un atdzīvināt darbību.

Kopā ar valdi ir iesākti daži pasākumi.

Sazināšanās
Lai dotu plašāku iespēju sazināties tiem draudzes locekļiem, kuri labprātāk sarunājās 

angliski savā starpā kā arī jaukto laulību piederīgiem, divi dievkalpojumi tika noturēti, kur viesu mācītājs 
Kolvins Makfersons sprediķi noturēja angļu valodā. Pēc tam pārrunas apakšā zālē arī raiti ritēja angliski!

Temati bija trīsvienība un, respektīvi, reformācija. Ja parastos dievkalpojumu skaits ir starp 12-18, tad ša-
jos divos bija krietni vairāki dalībnieki. Abos trūka gadiem jaunāki ļaudis. Mēs nolēmām šāda veida dievkal-
pojumu izkārtošanu arī vēl turpināt nākošā gadā. Mūsu dievkalpojumus un citus sarīkojumus bieži kuplina 
dalībnieki, kuri latviski nerunā. Tāds bija 18. novembra dievkalpojums un akts. Kad draudzes priekšnieks 
pateicoties dalībniekiem, vispirms iesāka runāt angliski, viņu no publikas pārtrauca starpsauciens: Runāt 
latviski! Nedomāju, ka tas bija pārāk pieklājīgi.

Aicinājums izteikties tika ievietots draudzes mājaslapā
Tika saņemts divi labi domāti ierosinājumi, galvenokārt, kā rīkoties ar iekrātām naudas rezervēm. Netika 

saņemts neviens konkrēts ierosinājums, kā uzlabot draudzes demogrāfiju, iesaistot jaunākus locekļus. Arī no 
angliski runājošiem netika saņemts neviens ierosinājums.

Vēl izsekošu dažas lietas, pirms mana kopsavilkuma ziņojuma. Starplaikā lūdzu nāciet ar ierosinājumiem 
un arī darba piedāvājumiem šinī jautājumā.

Vēlu visiem piedzīvot gaišus Kristus piedzimšanas svētkus un svētīgu 2016. gadu.
Eduards Lēmanis

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

tam ar 1. janvāri ir jau $40 000 iztrūkums. Izskatās, ja nekas netiks darīts, budžets noslēgsies apmēram ar 
$65 000 iztrūkumu. Kas tad būtu jādara, lai glābtu situāciju? Galvenais ienākums draudzei ir no nodevām. 
Katrs finansiālais draudzes loceklis tiek uzrādīts draudzes locekļu reģistrā vienā no sekojošiem apzīmēju-
miem; pilnu nodevu maksātājs, viņu vecums starp 20 un 95 gadiem, no valdes apstiprināts kā pilntiesīgs 
valsts pensionārs vai kā jaunietis vecumā starp 16 un 19 gadiem. Draudzes loceklis, kas nav maksājis drau-
dzes nodevas trīs gadus un nav oficiāli izstājies, tiek ievietots draudzes garīgās aprūpes sarakstā (Pastoral 
Care Register). Šogad draudzes sarakstā ir 410 aktīvu locekļu. Uz 1. janvāri nodevu vēl nebija samaksājuši 
216 draudzes locekļi. Kasieris 2015. gadā bija izsūtījis atgādinājumus. Tas nozīmē, ka šogad kasē varētu būt 
apmēram $26 280 iztrūkums.

Paliek vēl jautājums, kā samazināt izdevumus? Te valdei nopietni jānovērtē budžetā uzrādītos galvenos 
izdevumus (Main Budgeted Items), kas atrodami zem draudzes administrācija (Administration), draudzes 
dievkalpojumi (Church Services) un draudzes nekustamo īpašuma apsaimniekošana (Property Expenses). Val-
dei arī nopietni jāņem vērā maiņas draudzes demogrāfiskais sastāvs, sastādot budžetus nākošiem pieciem 
gadiem. Par draudzes demogrāfisko stāvokli tika aprakstīts Draudzes Vēstīs Nr. 7.

Kārlis Kasparsons
Valdes priekšnieks
2016. gada janvārī

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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VĒSTIS
Piedāvājam izvēli!!
Ja turpmāk vēlaties tās saņemt pa e-pastu, tad ar savu e-pastu paziņojiet Andrim Atvaram:
andrisat@bigpond.com 
Ja turpmāk vēlaties tās saņemt ciemā vai baznīcā, tad rakstiski par to ziņojiet Andrim Atvaram!

Please let us know!!
If you prefer to receive the newsletter electronically, forward your e-mail to Andris Atvars:
andrisat@bigpond.com
If you choose to pick up your copy from Church or from the Latvian Village, please let Andris Atvars know 
via a letter.

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

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ

Kristīti
05.12.2015. Raivis Bruns Vecāki: Imants Bruns un Iveta Vanaga
23.01.2016. Alfrēds Landsbergs Vecāki: Artūrs Landsbergs un Anta Landsbergs

„Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.“ (Ps 127:3)

* * *

Mūžībā aizgājuši
Aristīds Vīgners 22.10.2015. – 86.
Regīna Zilberts 12.11.2015. – 90
Aina Balodis 22.10.2015. – 91
Kārlis Braslis 24.11.2015. – 90
Inese Kaņepe 06.12.2015. – 81
Jānis Kains 13.12.2015. – 72

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

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu – no vismazākā līdz pat lielākajam!

Aizgājušo piemiņas ziedojumi
Volfgangs Gross $    150 †02.01.2015.  
Kārlis Bērziņš $ 1 000 †30.07.2015.     

Ziedojumi pāri par $100:
I.&Z. Kaņepe, L.&Z. Riters, M.&A. Balodis.

Ziedojumi no $50 līdz $100:
S. Caune, D. Luste, E. Brenners, K. Žubeckis, K. Freiverts, K. Kasparsons, A. Kučers, M. Kūlnieks, 

E. Lēmanis. 

Ziedojumi no $10 līdz $50:
A.&H. Fabinskis, I.&J. Jēkabsons, R. Mālītis, A. Jaster, I. Kurlis, V. Lielkājs, N. Vītols, V. Sniedze.

DRAUDZES NODEVAS – 2015./2016.
Gadskārtējās nodevas par šo finansiālo gadu ir:

Pilna nodeva – $160
Valsts pensionāri – $100
Studenti – $100

Maksāšanas iespējamie veidi:
Kasierim – Andrim Atvaram, nosūtot čekus pa pastu, rakstot tos uz Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārda; 
Baznīcā – Mārtiņam Biršam; 
Latviešu ciemā – Aivaram Saulītim.
Elektroniski, pārsūtot naudu mūsu kontam: 

BSB: 704 723
Account no.: 07258-03-01
Reference: Jūsu vārds, uzvārds (Ļoti svarīgi!)

Nodevu parādnieki:
2015. gada jūnijā nosūtītas personīgas vēstules 56 draudzes locekļiem, atgādinot, ka nav samaksātas no-

devas par 2009/10/11/12/13 finansiāliem gadiem; kopsummā vēl nebija samaksāts $19 050!
No uzrunātajiem 11 atsaucās un samaksāja $2550!
Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu pievienojiet adresētu aploksni ar pa-

stmarku.
2015. g. septembrī vēstules tika izsūtītas 71 loceklim par nesamaksātām 2014/2015 fin. gadu nodevām – 

kopsummā $8460; – atbildēja 12 un samaksāja $2130!
Un šodien – 2015/2016. g. nodevas; – 216 draudzes locekļi vēl nav nokārtojuši savus maksājumus
kopsummā $26 280!
Apvienotās draudzes locekļu skaits bija 576. Šodien mūsu sarakstā ir palikuši 414 draudzes locekļi!
Lūdzu draudzei atsaukties!

Andris Atvars
Draudzes kasieris
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AIZGĀJĒJU PELNU GULDĪŠANA UN IZMAKSA
SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS KAPSĒTĀ

Sarunas par pelnu guldīšanu Svētā Krusta baznīcas ģimenes kapsētā ir jāuzsāk ar draudzes mācītāju. Mā-
cītājs Jūs informēs par urnas guldīšanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu un norādīs Jums urnas 
guldīšanas vietu.

Pelnu guldīšana un izmaksa finansiāliem draudzes locekļi 
Pelnu novietne ir divvietīga 
• pirmā pelnu guldīšana  $750
• otrā pelnu guldīšana  $450
• urnas iemūžināšana $350

Pelnu guldīšana un izmaksa tiem kas nav finansiāli draudzes locekļi
Pelnu novietne ir divvietīga
• pirmā pelnu guldīšana  $1500
• otrā pelnu guldīšana  $900 
• urnas iemūžināšana $700
Piezīme: Valdes kasieris vēlas veikt revīziju par draudzes locekļu samaksātajām kapu vai urnu vietām 

Sv. Krusta baznīcas nodalījumā Foknera kapsētā. Lai apstiprināt rezervāciju un samaksu, draudzes locekļi 
tiek aicināti nosūtīt valdes kasierim līdz šī gada 1. aprīlim kopiju no izsniegtajām kvītīm.

PERMANENT PLACEMENT OF CREMATED REMAINS
AT HOLY CROSS LATVIAN SECTION,
SEVENTH AVE. FAWKNER CEMETERY.

Please contact our Pastor Dainis Markovskis on mob. 0438 887 625. Dainis will explain the urn perma-
nent placement process;

For a financial member of our congregation 
• 1st Urn placement  $750
• 2nd Urn placement  $450
• Urn Interment $350

For a non-financial member of our congregation
• 1st Urn placement  $1500
• 2nd Urn placement  $900 
• Urn Interment $700
Note: Each interment niche can accommodate two standard urns.

PAR AIZGĀJĒJU GULDINĀŠANU
MĀC. BUĢA VAI MĀC. KOCIŅA KAPOS

Draudzes locekļi, kas vēlas savas ģimenes aizgājējus guldināt māc. Buģa vai māc. Kociņa kapos, vispirms 
jāuzsāk sarunas ar draudzes mācītāju Daini Markovski: tālr. 9890 5797, mob. 0438 887 625. Mācītājs Dai-
nis Jūs informēs par guldīšanas procesu abos kapos.
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2016. gada 1. ceturksnim

JANVĀRIS
24. janvārī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums. Piedalās viesu mācītāja Sarma Eglīte no ASV. 
Baznīcas zālē kafijas galds.

Sv. Krusta baznīcā

24. janvārī 
plkst. 14.00

Dievkalpojums. Piedalās viesu mācītāja Sarma Eglīte no ASV. Latviešu ciemā

31. janvārī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums, draudzes vecāko vadībā.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

FEBRUĀRIS

7. februārī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

14. februārī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

21. februārī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

21. februārī 
plkst. 14.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

28. februārī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

MARTS
6. martā 
plkst. 10.00 Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

6. martā 
plkst. 14.00 Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums. Latviešu ciemā

13. martā 
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

20. martā 
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

20. martā 
plkst. 14.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

25. martā 
plkst. 10.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

25. martā 
plkst. 14.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums. Sv. Mateja baznīcā 

Futskrejā

27. martā 
plkst. 6.00 Lieldienu rīta dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

27. martā 
plkst. 9.00 Lieldienu dievkalpojums angļu valodā. Sv. Krusta baznīcā
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APRĪLIS

3. aprīlī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

3. aprīlī 
plkst. 14.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

10. aprīlī 
plkst. 10.00 Draudzes 65 gadu pastāvēšanas svētki

Sv. Krusta 
baznīcā

17. aprīlī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

17. aprīlī 
plkst. 14.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

24. aprīlī 
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2016. gadam

6. martā Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

25. martā Lielās Piektdienas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

27. martā Lieldienu rīta dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

10. aprīlī Draudzes 65 gadu pastāvēšanas svētki. Sv. Krusta baznīcā

29. maijā „Sv.  Pēteris, Jēzus apustulis.“ Sprediķis angļu valodā. Sekos referāts 
baznīcas zālē angļu valodā par Sv. Pēteri tā laika skatījumā; mācītājs 
Kolvins Makfersons (Colvin McPherson).

Sv. Krusta baznīcā

5. jūnijā Uz Sibīriju aizvesto piemiņas akts. Piedalās igauņu un lietuviešu 
mācītāji; mūsu dalību aktā koordinē MLOA.

Apvienotais 
baltiešu akts 

Lietuviešu namā.

12. jūnijā Uz Sibīriju aizvesto piemiņas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

21. augustā Draudzes pilnsapulce. Sv. Krusta baznīcā

11. septembrī Draudzes Pļaujas svētki. Sv. Krusta baznīcā

9. oktobrī „Sv. Pāvils Jēzus kalps.“ Sprediķis angļu valodā. Sekos referāts baznīcas zālē 
angļu valodā par Sv. Paulu tā laika skatījumā; prāvests Jānis Priedkalns.

Sv. Krusta baznīcā

23. oktobrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums. Tiek pieminēti ģimenes 
locekļi, kas nav guldīti draudzes kapos. 

Sv. Krusta baznīcā

29. oktobrī Baznīcas lielā TALKA. Sv. Krusta baznīcā

5. novembrī Kapsētu lielās TALKAS. Foknera kapsētā

13. novembrī 11.  novembra  – Lāčplēša dienas dievkalpojums. Karavīru piemiņas 
diena, akts; sekos referāts baznīcas zālē. (Koordinē DV.)

Sv. Krusta baznīcā

18. novembrī Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums. (Valsts svētku 
sarīkojumus koordinē MLOA.)

Sv. Krusta baznīcā

20. novembrī Kapusvētki un svētbrīži 3 kapsētās. Foknera kapsētā

11. decembrī Ziemassvētku Ieskaņas koncerts. Sv. Krusta baznīcā

24. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Tikai pāris reizes gadā
Dievkalpojumiem trūkst dežurantu. Lūdzam nākt palīgā! 
• Pušķot altāri – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Baznīcas zālē klāt kafi jas galdu – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Būt par apsveicēju un izdalīt dziesmu grāmatas vai dziesmu lapiņas  – sazināties ar Dagmāru Stils; 

tālr. 9807 5924
• Uzraudzīt skaņu sistēmu – sazināties ar Jāni Kārkliņu – 9802 1738

Datums Draudzes 
vecākie kalpo Apsveicēji Pie skaņu 

pastiprinātāja Altāri pušķo Virtuvē

Janvāris
17. D. Stils I. & E. Ārīši E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte
17. Latviešu ciemā
24. M. Biršs D. Stils
31. D. Stils T. Pindard G. Pindard G. Pindard

Februāris
7. M. Biršs J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols
7. Latviešu ciemā
14. D. Stils J. Kārkliņš
21. M. Biršs T. Pindard G. Pindard K. Nemīro
21. Latviešu ciemā
28. D. Stils M. Biršs

Marts
6. M. Biršs J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols
6. Latviešu ciemā
13. D. Stils T. Pindard G. Pindard G. Pindard
20. M. Biršs I. & E. Ārīši E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte
20. Latviešu ciemā
25. D. Stils J. Kārkliņš
25. M. Biršs Futskrejā – Sv. Mateja baznīcā
27. M. Biršs J. Kārkliņš
27. M. Biršs (angļu valodā) J. Kārkliņš
27. Latviešu ciemā

Aprīlis
3. D. Stils J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols
3. Latviešu ciemā
10. M. Biršs J. Kārkliņš
17. D. Stils T. Pindard G. Pindard G. Pindard
17. Latviešu ciemā
24. M. Biršs D. Stils

Latviešu ciemā21.



Draudzes Vēstis 11 Nr. 9

BAZNĪCAS UN PAGALMA TĪRĪŠANAS DEŽŪRAS 2016. GADAM
ROSTER OF CHURCH UPKEEP FOR 2016

Mēnesis Baznīcā Pagalmā
Janvāris – January Baznīcas valde Baznīcas valde
Februāris – February Baznīcas valde Baznīcas valde
Marts – March Deju kopa „5. Ritenis“ Deju kopa „5. Ritenis“
Aprīlis – April Bērnudārzs „Daina“ Bērnudārzs „Daina“
Maijs – May Deju kopa „Ritenītis“ Deju kopa „Ritenītis“
Jūnijs – June Bērnudārzs „Daina“ Bērnudārzs „Daina“
Jūlijs – July Deju kopa „5. Ritenis“ Deju kopa „5. Ritenis“
Augusts – August Bērnudārzs „Daina“ Bērnudārzs „Daina“
Septembris – September Deju kopa „Ritenītis“ Deju kopa „Ritenītis“
Oktobris – October BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA

29. oktobrī – 29 October
BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA

29. oktobrī – 29 October
Novembris – November Deju kopa „5. Ritenis“ Deju kopa „5. Ritenis“
Decembris – December Deju kopa „Ritenītis“ Deju kopa „Ritenītis“

Visi aicināti piedalīties Baznīcas tīrīšanas TALKĀ, 29. oktobrī!

Piezīme: Tīrīšanas darba uzdevumi, dežurantiem un talciniekiem saņemami no Kārļa Kasparsona 
mob. 0411 119 848, kkaspars@bigpond.net.au

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

INTERVIJA AR ĒRĢELNIEKU
BRAIANU KOPELU

Interview with organist Brian Copple

– No kuras puses esi? Vai esi melburnietis? 
Esmu dzimis un uzaugu fermā, Nebraskas štatā, ASV. 
Tagad jau esmu dzīvojis pietiekami ilgi Melburnā, lai 
varu sevi uzskatīt par adoptētu melburnieti.

I was born and raised on a farm in Nebraska, USA. I 
have been residing in Melbourne long enough to consid-
er myself an adopted Melbournian.

– No kāda vecuma sāki nodarboties ar mūziku?
Klavieru stundas sāku apmeklēt no desmit gadu vecu-
ma, kad mani vecākie ievēroja manu interesi par mūzi-
ku. Sēdēju pie klavierēm un improvizēju pēc tam, kad 
māsa bija pabeigusi savu vingrināšanos pie klavieres.

I started taking piano lessons when I was ten years old 
after my parents noticed my interest. I used to sit at the 
piano and improvise a piece after my sister finished prac-
ticing for her lesson. 

– Kādus instrumentus spēlē?
Spēlēju vairākus taustiņinstrumentus, bet man vislabāk 
patīk ērģeles.

I play several keyboard instruments, but my favourite is 
the pipe organ.
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– Kāda ir Tava muzikālā izglītība?
Nobeidzu Nebraskas Universitāti, Omahā ar bakalaura 
grādu mūzikā un pēc tam turpināju studēt kora mūziku 
Kalifornijas Universitātē, Losandželosā.

I graduated from the University of Nebraska-Omaha 
with a BA in Music and then pursued graduate studies 
in Choral Music at UCLA in Los Angeles, CA.

– Vai Tavā ģimenē bez Tevis vēl ir kāds mūziķis?
Profesionālu mūziķu manā ģimenē nav, bet man ir jau-
kas atmiņas par to, kad klausījos manu mammu spēlējot 
mutes ermoņikas.

There are no professional musicians in my family, how-
ever, I have very fond memories of listening to my moth-
er playing the harmonica.

– Kad un cik ilgi jau spēlē ērģeles?
Ērģeles sāku spēlēt vienpadsmit gadu vecumā, kad mana 
klavieru skolotāja iepazīstināja mani ar ērģelēm un atļāva 
man spēlēt vienu baznīcas dziesmu pēc manas klavieru 
stundas. Kad man palika trīspadsmit, dabūju pirmo at-
algoto darbu kā ērģelnieks vietējā baznīcā. Draudze bija 
tikko uzbūvējusi jaunu baznīcu, kurā bija lielas ērģeles.

I started playing the organ at the age of eleven when my 
piano teacher introduced me to the organ by allowing me 
to play a hymn at the end of each of my piano lessons. 
When I turned thirteen, I landed my first salaried church 
job as an organist at the local Congregational Church. The 
congregation had just built a new building which included 
a large pipe organ.

– Vai arī komponē?
Neuzskatu sevi par komponistu, bet man tomēr patīk 
aranžēt mūziku.

I do not consider myself a composer, nevertheless, I en-
joy arranging music compositions.

– Klausoties dievkalpojumos Tavas meditācijas, domāju, – vai Tu tās iepriekš sagatavo, vai tas ir Tavas tā brīža spontāni 
radušās improvizācijas?
Meditācijas mūzikā sakombinēju abus – gan iepriekš sa-
gatavotu mūziku, gan improvizāciju. Manu iedvesmu vei-
cina baznīcas svētā telpa un draudzes gars.

The meditation music is a combination of both. My in-
spiration is nurtured by the sacred space and spirit of the 
congregation.

– Pirms dievkalpojuma dzirdama Tava zvanu spēle; kā iedomājies to darīt? Vai zvanu spēli īpaši gatavo katru reizi, vai 
arī tā vienmēr ir tāda pati?
Esmu vienmēr saistījis baznīcas zvanus ar aicinājumu 
draudzei pulcēties un sagatavot sirdis dievkalpojumam. 
Es vienmēr lietoju to pašu piecu nošu secību, lai atdari-
nātu zvanu skaņas, un tad situ stundu.

I have always associated church bells as a call for the 
congregation to gather and prepare their hearts for wor-
ship. I invariably use the same five note sequence to sim-
ulate swinging bells and then strike the hour. 

– 2015. gada decembra beigās palika jau 3 gadi, kopš Tu katru svētdienu piedalies dievkalpojumos, un esi ieguvis nedalītu 
atzinību no latviešiem. Vai Tev jau agrāk bija kāda tikšanās bijusi ar latviešiem? Vai par tādiem biji kaut ko dzirdējis, 
pirms sāki darbu Svētā Krusta baznīcas draudzē?
Nebija tiešas saskares ar latviešiem, bet man vienmēr ir 
interesējusi Austrumeiropas mūzika un Baltijas valstu 
vēsture, un es ļoti cienu latviešu komponistus. Ļoti mīlu 
latviešu Ziemassvētku dziesmu kolekciju, kas ir manā 
mūzikas krātuvē.

Not directly, but I have always had an interest in Eastern 
European music and the history of the Baltic countries, 
and a keen admiration for Latvian composers. I cherish 
a copy of Latvian Christmas Carols that is part of my 
music library. 

– Kā esi iejuties Sv. Krusta baznīcā? Kā Tev patīk šīs ērģeles un vai tām ir kaut kas savādāks – īpašs, salīdzinot ar citiem 
instrumentiem, ko esi spēlējis?
Man ir liels prieks un gandarījums sadarboties ar mā-
cītāju Daini. Apbrīnoju viņa spējas dziedot liturģiju un 
vadīt dziesmas. Sv. Krusta draudze ir mani laipni pie-
ņēmusi un atbalstījusi, un vienmēr ir prieks dalīties tās 
siltumā, kā arī smieklos.
Man patīk spēlēt Alena (Allen) ērģeles Sv. Krusta baz-
nīca un patīk to skaņas gamma baznīcas svētajā telpā. 
Ērģeles labi papildina draudzes dziedāšanu. Sv. Krusta 
ērģeles ir slavenas ar to, ka gandrīz tāds pats instruments 
ir izstādīts Smitsoniana Institūtā (Smithsonian Insti-
tute) Vašingtonas pilsētā, ASV. Alena ērģeļu kompānija 
izveidoja pašu pirmo muzikālo instrumentu, kurā dators 
veido skaņas.

Working with Pastor Dainis is most enjoyable and reward-
ing. I admire his ability in singing the liturgy and leading 
the hymns. I have found the congregation at Holy Cross to 
be most welcoming, supportive and always happy to share 
their warmth and a good laugh.
I enjoy playing the Allen organ at Holy Cross and like the 
sound of its many colours in the church sanctuary space. It 
compliments the congregation’s hymn singing nicely. The 
Holy Cross organ’s claim to fame is the fact that an almost 
identical instrument is on display at the Smithsonian Insti-
tution in Washington D.C. As a benefit from space explo-
ration research, Allen Organ Company designed the first 
music instrument in which a computer is used to produce 
the sounds. 

Liels paldies par Tavu piedalīšanos Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojumos! Novēlu Tev Laimīgu Jauno gadu!
Ilze Nāgela
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PAR VIENOTU LUTERISKO BAZNĪCU LATVIJĀ
Atklāta vēstule

Apustulis Pāvils vēstulē efeziešiem raksta: „Viena mie-
sa un viens Gars – tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicināju-
mā esat aicināti – viens Kungs, viena ticība, viena kristība, 
viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem 
un visos.“ Arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
(LELB) bīskapu izveidotajā dokumentā LELB attīstības 
un tās darbības virzienu stratēģija atkārtoti norādīts, cik 
svarīga ir Baznīcas vienotība tās spējai īstenot Kristus do-
tos uzdevumus. Autori runā par drosmi „veikt sarežģītas 
izvēles par labu Baznīcai un vēlmē darīt tai labu dažādā 
veidā“ un uzsver nepieciešamību būt gataviem „mīlestības 
dēļ pakļauties vienprātībai būtiskajā un atļaut citiem brīvī-
bu otršķirīgajā.“

LELB vēlas būt visas tautas vienojošs un garīgi dziedi-
nošs spēks, taču diemžēl realitāte ir cita – šobrīd Latvijā 
darbojas divas juridiski neatkarīgas luterāņu baznīcas  – 
LELB un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus 
Latvijas (LEBĀL).

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas sašķelšanās 
divās baznīcās bija Otrā pasaules kara – ārēju, piespiedu 
vēsturisku spēku – rezultāts, nevis brīvas gribas lēmums. 
Postošo notikumu sekas vēl arvien ir vāji apzinātas un 
analizētas, nemaz nerunājot par spēju tās pārvarēt.

Sākotnējā ģeogrāfiskā plaisa, kuru līdz deviņdesmito 
gadu sākumam nebija iespējams pārvarēt ideoloģisku at-
šķirību dēļ šo baznīcu mītnes zemēs, laika gaitā ir padziļi-
nājusies arī teoloģiski un novedusi pie patiesi dramatiskas 
situācijas, kurā sākotnēji vienotā luterāņu baznīca, šķiet, 
ir sadalījusies divās savstarpēji karojošās baznīcās ar atšķi-
rīgu pārvaldi, teoloģiskajām nostādnēm, atšķirīgām iz-
pratnēm par baznīcas amatu, ētiskiem jautājumiem, vēr-
tībām, sociālo atbildību. Skumjš apliecinājums situācijas 
nopietnībai ir abu baznīcu klātbūtne Latvijas teritorijā, 
kas jau novedusi pie pirmajiem juridiskajiem konfliktiem.

Deviņdesmito gadu sākumā, mainoties ģeopolitis-
kajai situācijai, sākās likumsakarīgs, svētīgs un dziļi ne-
pieciešams process, lai sadalīto baznīcu atkal apvienotu, 
novēršot vēsturiskās netaisnības sekas. 1992. gadā LELB 

15.  Sinode gandrīz vienbalsīgi nolēma: „Latvijas Sinode 
principā akceptē/pieņem Koordinācijas komisijas Šēfavas 
sēdes ieteikumus „Par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baz-
nīcas vienību“ un lūdz Konsistoriju šo ieteikumu ietvaros 
piedalīties Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas un Lat-
vijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas kopējas 
Lielsinodes sasaukšanā un kopdarbības izveidošanā.“ Pēc šīs 
Sinodes Konsistorijas paspārnē tika nodibināta Lielsinodes 
sagatavošanas komisija un 1993. gada februārī uzrakstīts 
vienotās Baznīcas darbības noteikumu mets. 1993. gadā 
plānoto Lielsinodi sasaukt neizdevās, jo LELB nespēja 
vai nevēlējās savlaicīgi šo procesu koordinēt ar LELBĀL. 
1993. gada martā LELBĀL Virsvalde norādīja, ka tā vēlas 
atjaunot Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vienību, 
un proponēja Baznīcas vienību atjaunot Latvijas draudžu 
dienu ietvaros 1995.  gadā. Tas nav noticis līdz pat šim 
brīdim.

Mēs uzskatām, ka nepieciešams steidzami atgriezties 
pie LELB 15. Sinodes lēmumu tālākas īstenošanas, izvei-
dojot darba grupu Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
vienības atjaunošanai. Šajā darba grupā uz līdzvērtīgiem 
pamatiem ir jāiekļauj LELB un LELBĀL pārstāvji. Darba 
grupas uzdevums ir līdz 2017. gada 31. oktobrim – Refor-
mācijas 500. gadadienai – izstrādāt visus konkrētos soļus, 
kas nepieciešami Baznīcas vienības reālajai atjaunošanai.

Rīgā, 2015. gada 31. oktobrī, Reformācijas svētkos.

Dace Balode – dr. theol., Latvijas Universitātes Teolo-
ģijas fakultātes dekāne, asoc. prof.; Jānis Ginters – Vecau-
ces ev. lut. draudzes mācītājs; Ralfs Kokins – dr. theol., 
Jelgavas Sv. Vienības ev.  lut. draudzes mācītājs, LU TF 
asoc. prof.; Māris Ludviks – Talsu ev. lut. draudzes mācī-
tājs; Indulis Paičs – Rīgas Lutera ev. lut. draudzes mācī-
tājs; Modris Plāte – Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. draudzes 
mācītājs; Linards Rozentāls  – dr.  theol., Rīgas Lutera 
ev. lut. draudzes virsmācītājs; Kaspars Simanovičs – Rī-
gas Lutera ev. lut. draudzes mācītājs.

Šai diskusijā vēlos izcelt Arhibīskapa 
Jāņa Vanaga redzējumu, ka abām baznīcām 
ir uzskatu atšķirības, taču vienmēr tās uz-
turējušas sadarbīgas un cieņas pilnas attie-
cības. Jāpiekrīt, ka veidojas priekšstats, ka 
„reālāk ir runāt par vienotību latviskajā iden-
titātē, luteriskajā ticībā un sadarboties kopīgā 

mērķī to sludināt latviešu tautai nekā censties sabāzt kopā 
divas baznīcas, katru ar savu pašapziņu, – kas tiešām varē-
tu novest pie dramatiskām attiecībām mehāniski apvienotas 
baznīcas iekšienē.“

Atšķirības starp LELB un LELBĀL ir būtiskas – gal-
venā no tām ir sapratne par sieviešu ordinācijas par mā-
cītājām teoloģisko pamatojumu: LELB to neatzīst par 
Svētajiem rakstiem atbilstošu, kamēr LELBĀL vairākums 

ordinēto mācītāju ir sievietes. Neskaidrība pastāv arī Baz-
nīcu īpašumtiesību jautājumos Latvijā, kā arī jautājumā, 
kam piederētu LELBĀL draudžu īpašumi eventuālas ap-
vienošanās gadījumā.

Veidosim labvēlīgas attiecības  – vienosimies jautāju-
mos, kuros mūsu uzskati sakrīt, bet parādīsim savstarpēju 
cieņu, lemjot jautājumus, kuros mūsu uzskati ir atšķirīgi. 
Apvienošanās procesam jānotiek dabīgi, bez spiediena no 
vienas vai otras puses.

Laika plūsma atrisinās jautājumus, kuros pašlaik ne-
varam atrast vienotu viedokli.

Jānis Priedkalns
Austrālijas/Jaunzēlandes Latviešu evaņģēliski luterisko 

draudžu apvienības (ALELDA) prāvests

ALELDA prāvesta Jāņa Priedkalna komentārs
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LELBĀL Virsvaldes prezidija vārdā pa-
teicos mūsu ticības brāļiem un māsai, kuri 
sagatavoja vēstuli Par vienotu luterisko Baz-
nīcu Latvijā. No vēstules satura un konteksta 
gan saprotam, ka tās autori runā par vienotu 
latviešu luterisko Baznīcu pasaulē. Novērtējot 
Jūsu viedokli un lūgumu, apstiprinām, ka 

vienmēr esam bijuši un arvien esam gatavi meklēt veidus, 
kā pilnveidot labas LELB un LELBĀL attiecības un atrast 
kopēju ceļu, kas celtu un vienotu latviešu evaņģēliski lute-
risko Baznīcu pasaulē.

Mēs šobrīd ceram, ka LELB vadība atsauksies vēstulē iz-
teiktam aicinājumam atsākt LELB un LELBĀL sadarbību, 
kopīgi veidojot jaunu komisiju, kurā tiktu pārstāvētas ne tikai 
abu Baznīcu augstākās vadības cilvēki, bet arī Latvijas LELB 
un LELBĀL draudžu pārstāvji, to skaitā draudžu priekšnieki 
un priekšnieces, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes 
un Latviešu Luterāņu Sieviešu Teoloģu Apvienības pārstāvji 
un pārstāves. LELBĀL no savas puses ir gatava izvirzīt šīs 
komisijas locekļus un aicina to darīt gan LELB, gan LU Teo-
loģijas fakultātei, gan Sieviešu Teoloģu apvienībai.

LELBĀL vienmēr ir bijusi un ir gatava pildīt zemāk 
minēto LELB-LELBĀL Sadarbības Padomes sēdes, kura 
notika Rīgā, 2012. gada 17. februārī, lēmuma 9. punktu, 
bet atzīst, ka šajā darbā nopietni jāņem vērā abu Baznīcu 
teoloģiskās un strukturālās atšķirības.

(9. Pārrunājot LELBA Sinodes 2011. g. oktobrī India-
napolē rezolūciju, lai sarunas tiktu uzsāktas par LELB un 
LELBĀL apvienošanos, LELB un LELBĀL vispirms cen-
tīsies apzināt priekšdarbus, kas reiz veikti LELB un LEL-
BĀL Koordinācijas komisijā un kas daļēji lasāmi Baznīcas 
Gadagrāmatās, kā arī agrāko Sadarbības padomes darba 
rezultātus. „Apvienošanās“ ir reizē mērķis, bet reizē arī vir-
ziens un ceļš ar konkrētiem posmiem un izpausmēm.)

LELBĀL vēlas veicināt toreizējās Sadarbības padomes 
lēmumu, kuram LELB piekrita un kurš palīdzētu noorga-
nizēt plašākas diskusijas par sieviešu ordinācijas jautājumu. 
Abpusējais lēmums bija pamatots pārliecībā, ka no abām 
Baznīcām tiktu aicināti gan garīdznieki, gan neordinēti 
draudžu locekļi, lai savstarpējā cieņā un kristīgās mīlestī-
bas garā pārrunātu jautājumus, kas visspilgtāk atklāj mūsu 
teoloģiski atšķirīgos uzskatus. Jautājumam par sieviešu or-
dināciju būtu jāpieliek klāt arī mūsu abu Baznīcu atšķirīgā 
izpratne par autoritāti un luteriskās baznīcas struktūru.

Veidosim Baznīcu, kas spēj pārvarēt domstarpības 
un savā dažādībā saskatīt paša Visvarenā Radītāja roku 
un gribu. Jēzus mācīja Dievam lūgt: Tavs prāts lai notiek. 
Kopā lūgsim, lemsim, strādāsim un cerēsim, ka mēs spētu 
nojaust, kas ir Dieva prāts un griba mūsu abām Baznīcām 
un latvju tautai.

 + Lauma Zušēvica
LELBĀL Arhibīskape

LELBĀL Virsvaldes prezidija atbilde

Svētdien, 22. novembrī, Sv. Krusta baznīcas kapos jau plkst. 9.30 bija 
ieradušies kupls skaits draudzes locekļu, lai pušķotu savas ģimenes aizgājēju 
kapu kopiņas un pelnu urnu novietnes.

Oficiālā daļa sākās plkst. 10.00 ar gājienu uz kapsētas pieminekli, kur 
draudzes Dāmu kopas pārstāves pie Mūžīgās uguns liesmas nolika piemiņas 
vaiņagu. Melburnas Latviešu ev.  lut draudzes priekšnieks Kārlis Kaspar-
sons pēc Kapusvētku atklāšanas aicināja mācītāju noturēt svētbrīdi. Mā-
cītājs Dainis Markovskis pēc Svētrunas nolasīja 25 aizgājēju vārdus, kas 
šķīrušies no Melburnas Latviešu draudzes pēdējos 12 mēnešos. Draudzes 
priekšnieks aicināja klātesošos godināt visu 1360 aizgājēju piemiņu ar klu-
suma brīdi.

IN

KAPU SVĒTKI MELBURNAS SV. KRUSTA BAZNĪCAS KAPOS

Kārlis Kasparsons un māc. Dainis Markovskis. FO
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Šogad Melburnas latviešu sabiedrība Latvijas valsts 
svētkus atzīmēja ar vairākiem pasākumiem.

Trešdienas, 18. novembra, vakarā Melburnas Sv. Krus-
ta baznīcā notika Latvijas valsts proklamēšanas 97. gadadie-
nai veltītais svētku dievkalpojums, uz kuru bija pulcējušies 
gandrīz simts tautiešu. Dievkalpojumu vadīja mācītājs Dai-
nis Markovskis, Svētos Rakstu lasīja Mārtiņš Ozols. Ēr-
ģelnieks Braians Kopels (Brian Copple) pavadīja dziesmas 
un sniedza muzikālo meditāciju pēc mācītāja Svētrunas.

Īpaši skaists bija Melburnas Simfoniskā orķestra vi-
jolnieku, Latvijā dzimušo mūziķu: Oksanas Tomsones 
(Oksana Thompson) un Isi Vasermaņa (Isy Wasswerman) 
priekšnesums – J. S. Baha Koncerts divām vijolēm; pie kla-
vierēm – Braians Kopels.

Pēc draudzes Lielās lūgšanas un svētīšanas Latvijas 

goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš nolasīja 
Latvijas Valsts Prezidenta Raimonda Vējoņa un Latvijas 
vēstnieka Austrālijā Andra Teikmaņa apsveikumus tau-
tiešiem ārzemes Latvijas Valsts svētkos.

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās baznīcas zālē uz glāzi 
šampanieša un uzkodām, un pakavējās brīdi draudzīgās 
sarunās.

Draudzes vadība bija rūpējusies par speciālām svētku 
dievkalpojuma dziesmu lapiņām.

Pateicība mācītājam Dainim Markovskim, ērģelnie-
kam Brian Copplem; pateicība Brigitai Muškei par krāš-
ņajām ziedu rotām altārim – sarkanbaltsarkanajiem rožu 
pušķiem; paldies Ainai Kučerai, Norai Žubeckai, Ginta 
Pindard un Silvijai Miglis par garšīgajām uzkodām.

Kārlis Kasparsons

VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS SV. KRUSTA BAZNĪCĀ
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DRAUDZES DARBINIEKI – OFFICE BEARERS
Draudzes pasta adrese / Postal address for correspondence:

8 Melaleuca Avenue, Templestowe  Lower, Vic 3107

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 – Management Committee
Draudzes mācītājs / Pastor
Māc. Dainis Markovskis

7B Chester Street, Surrey Hills. VIC 3127
e-pasts: dainis.marko@gmail.com

Tel. 9898 5467
Mob. 0438 887 625

Draudzes priekšnieks 
Chairman
Kārlis Kasparsons

8 Melaleuca Ave., Templestowe Lower, VIC 3107
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au

Tel. 9850 1248
Mob. 0411 119 848

Draudzes kasieris un 
biedrzinis
Treasurer and Registrar
Andris Atvars

4 Spencer  Drive, Carrum Downs, VIC 3201
e-pasts: andrisat@bigpond.com

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Draudzes finanses
Congregation Finances
Andrejs Daliņš

e-pasts: andrejsdalins@yahoo.com Mob. 0477 181 207

Valdes sekretārs
Secretary
Jānis Kārkliņš

21 Highclere Ave., Mt Waverley, VIC 3149
e-pasts: mjk51688@bigpond.com

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

Sabiedrības Sekretārs 
Association Secretary
Jānis Daliņš

3/70 Wattle Valley Road, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: dalins@optusnet.com.au

Tel. 9830 2619
Mob. 0423 724 309

Sarīkojumu vadītāja
Functions and Events 
Organizer 
Kristīne Saulīte

PO Box 390, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: saulitis.kristine@gmail.com Tel. 9830 0101

Dāmu kopas pārstāve 
Ladies Aux. Representative
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, Mt. Waverley, VIC 3149 Tel. 9807 1904

Arhivārs
Archival Materials
Jānis Dēliņš

e-pasts: latcon@ozemail.com.au Tel. 9824 0707

Draudzes nākotne
Future Planning
Eduards Lēmanis

1 Eustace Street, Blackburn, VIC 3130
e-pasts: belmanis@bigpond.com

Tel. 9877 9403
Mob. 0404 856 511

Draudzes vecākie – Church Elders

Mārtiņš Biršs
214 Jasper Road, Bentleigh, VIC 3204
e-pasts: martinbirss@live.com

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

Dagmāra Stils
4 Gilbert Court, Mt. Waverley. VIC 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au Tel. 9807 5924
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SATURA RĀDĪTĀJS

Arhib. Lauma Zušēvica Vēstījums 1.
Prāv. Jānis Priedkalns Ziemassvētku vēsts Austrālijas latviešiem 2.
Māc. Dainis „Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim Tev?“ 2.
Kārlis Kasparsons Draudzes darba lauks 2016. gadam 3.
Eduards Lēmanis Draudzes nākotne – pagaidu ziņojums 4.
*** Pārmaiņas draudzes dzīvē 5.
*** Vēstis 5.
Andris Atvars Draudzes nodevas un ziedojumi 6.
*** Aizgājēju pelnu guldīšana un izmaksa 7.
*** Baznīcas kalendārs ģimenei un sabiedrībai 8.
*** Baznīcas kalendārs ģimenei un sabiedrībai – 2016 9.
*** Dievkalpojumu dežūras 10.
*** Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras 11.
Ilze Nāgela Intervija ar ērģelnieku Braianu Kopelu 11.
Atklāta vēstule Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā 12.
Prāv. Jānis Priedkalns ALELDA prāvesta Jāņa Priedkalna komentārs 12.
Arhib. Lauma Zušēvica LELBĀL Virsvaldes prezidija atbilde 13.
Kārlis Kasparsons Valsts svētku dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā 14.
IN Kapu svētki Melburnas Sv. Krusta baznīcas kapos 14.
*** Draudzes darbinieki – Office bearers 15.
*** Satura rādītājs 16.

10. aprīlī plkst. 10.00 Sv. Krusta baznīcā

DRAUDZES 65 GADU PASTĀVĒŠANAS SVĒTKI


